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Józef Placha

W kierunku radości Zmartwychwstania

Wielki Post i Wielkanoc stanowią – oprócz wymiaru religij-
nego – także ważny okres refleksji nad własnym życiem. 

Mocowanie się sił natury i budzenie się nowego życia w świecie 
przyrody ma również miejsce w naszym wnętrzu, gdy być może 
coś trzeba zmienić w sobie, zrezygnować z czegoś na rzecz dobra 
wspólnego, czy wręcz nawet całkowicie przestawić dotychczasowe 
plany na inne tory.

Takiej refleksji z pewnością sprzyja czas rekolekcji – z jedno-
czesnym otwarciem nie tylko na Krzyż, ale także na Chrystusowe 
Zmartwychwstanie.

Codzienność funduje nam wystarczająco dużo okazji do ta-
kich rekolekcyjnych przemyśleń: w rodzinie, we wspólnocie zakon-
nej, w szkole, w internacie, w zakładzie pracy, a także w różnych 
innych relacjach osobowych.

Zastanawiające, że niestety zbyt często myślimy wówczas
o potrzebie przemiany innych, a mniej o konieczności przemiany 
siebie.

Tymczasem zarówno Matka Czacka jak i Ojciec Korniłowicz 
od samego początku istnienia Dzieła apelowali przede wszystkim 
o nieustający wysiłek w kierunku osobistego wkładu na rzecz do-
bra wspólnego – oczywiście w ścisłej współpracy z Bożą Łaską. 
Wręcz uzależniali od tego byt Dzieła – czy istnieje w naszym wnę-
trzu Ład Boży, czy też tylko przestrzeń nieuzasadnionej krytyki, 
pretensji i oczekiwań. 

OD  REDAKCJI
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Ojciec Tadeusz Fedorowicz porównywał taką bezskuteczną 
strategię działania do bezmyślnego machania kijem w ciemności, 
od czego nigdy nie zrobi się jaśniej. I proponował, aby ten kij za-
palić i uzyskać w ten sposób pożądany skutek.

Słowem – najpierw musimy zatroszczyć się o Boży Ład w sobie,
po czym świat wokół nas może również stać się lepszy.

Prośmy zatem, aby Bóg tchnął w nas ów zapalający płomień 
prawdziwej Miłości; abyśmy, wypełniając testament Matki Czac-
kiej, nie budowali swoich relacji tylko o jednostronną krytykę 
zastanej sytuacji i bierne oczekiwanie na zmianę zewnętrznego 
otoczenia, lecz, zaczynając od siebie, aktywnie i twórczo tworzyli 
wspólnotę Miłości – tu i teraz. 

Postawa eskalacji bez względnych i nadmiernych wymagań od 
innych kończy się zwykle kłótnią i rozgoryczeniem, wręcz niszczy 
nas samych, a życie wspólnotowe pozostaje jedynie hasłem bez po-
krycia.

Jedną z osób szczególnie zatroskanych o wzrost Miłości w La-
skach był z pewnością śp. Michał Zółtowski, którego żegnaliśmy 
pod koniec minionego roku. Jemu poświęcilismy kilka kart niniej-
szego numeru „Lasek”.

* * *
W duchu wielkopostno-świątecznych przemyśleń oraz w na-

dziei na pomoc Bożą w pracy nad wzrostem wzajemnej Miło-
ści, w imieniu redakcji „Lasek” składam wszystkim Czytelnikom 
gorące życzenia wielkanocnej radości. Wszak wyrasta ona nie 
ze smutku pogrzebania Jezusa i tzw. ostatniego pożegnania, lecz
z pustego grobu: Jego – i naszego, jak ufamy – Zmartwychwsta-
nia.
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Władysław Gołąb

Na Wielki Post i Wielkanoc

Panta rhei – czas płynie nieubłaganie. Tak niedawno ob-
chodziliśmy 90. rocznicę powołania Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża (grudzień 2008), dwusetną 
rocznicę urodzin Ludwika Braille’a, wielkie rocznice genial-
nych muzyków, poetów. Tymczasem mamy już 2010 rok i znów 
niezwykle ważne wydarzenie – dwusetną rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina. Wprawdzie co do dokładnej daty jego uro-
dzin do dziś nie ustały spory, ale ostatecznie historycy muzyki 
dali pierwszeństwo pamięci matki kompozytora i jego samego,
a zatem Fryderyk Chopin urodził się nie 22 lutego, ale 1 marca 
1810 roku, w Żelazowej Woli, na skraju Puszczy Kampinoskiej. 
Temu jednak zagadnieniu poświęcę więcej miejsca w odręb-
nym materiale mówiącym o związkach Chopina i jego muzyki 
z Laskami.

W październiku 2010 roku czeka nas kolejna wielka roczni-
ca – stulecie powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
W związku z tym Zarząd Towarzystwa ogłasza „Rok Jubile-
uszu Towarzystwa”, który rozpocznie się 22 października, czyli 
w dniu urodzin Matki Elżbiety Czackiej, a zakończy 15 maja 
2011 roku, w dniu śmierci Założycielki Dzieła. Już dziś na tę 
uroczystość zaprosiliśmy Księdza Arcybiskupa Kazimierza Ny-
cza – Metropolitę Warszawskiego. W ramach obchodów roz-
poczęcia Roku Jubileuszowego mamy zamiar oddać do użytku 
budynek archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Rów-
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nocześnie przewidujemy poświęcenie nowych organów w ka-
plicy zakładowej. Dotychczas w kaplicy używana jest stara fis-
harmonia. Myślę, że dla koneserów dobrej muzyki organowej 
wzbogacenie kaplicy o dobry nowoczesny instrument przyspo-
rzy wiele radości. Warto ponadto dodać, że organy budowane 
są ze składek przeznaczonych na ten cel.

Dziś mamy Wielki Post. Czas refleksji nad sensem życia
i przede wszystkim czas nawrócenia. Naszą słabą stroną jest tak 
zwana nieskuteczność nawracania. Świetnie myśl tę oddaje zna-
na piosenka religijna: „Ciągle zaczynam na nowo”. I chyba tak 
trzeba. Gorzej, jeśli dojdziemy do wniosku, że chyba nam się to 
już nigdy nie uda, albo, gdy zawiesimy nad swoim łóżkiem ha-
sło: „Zaczynam naprawę od jutra”. Wtedy nigdy nie będzie tego 
jutra.

W tym roku rekolekcje wielkopostne dla pracowników pro-
wadzi ks. prof. prałat Janusz Strojny. Zna on nasze środowisko, 
zarówno jako pracownik świecki, jak i duszpasterz. Przez ostat-
nie lata był wykładowcą w Seminarium Archidiecezjalnym oraz 
duszpasterzem różnych środowisk. Dziś powiedział, między 
innymi, dla mnie niezwykle ważną rzecz: „Wierzyć w Boga to 
za mało – trzeba wierzyć Bogu”. Jakże łatwo odwołujemy się do 
naszej wiary w Boga, a jak trudno nam słuchać tego, co do nas 
mówi i czego od nas oczekuje.

Wielki Post to czas przygotowania wewnętrznego na przy-
jęcie światła, które płynie z Grobu Chrystusowego. Niechże to 
światło przepełni nasze serca i umysły tak, abyśmy mogli zaśpie-
wać radosne wielkanocne Alleluja!

Tej radości życzę wszystkim Przyjaciołom Dzieła Matki Elż-
biety Czackiej.

Laski, dnia 15 marca 2010 r.  
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PODZIĘKOWANIA DLA KS. PRYMASA JÓZEFA GLEMPA

Laski, dnia 19 grudnia 2009 r

Jego Eminencja
Ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Senior

Najdostojniejszy, Czcigodny i Drogi Ojcze,
w imieniu wspólnoty laskowskiej składamy Waszej Eminencji go-

rące podziękowania za piękną służbę Kościołowi i Ojczyźnie na sta-
nowisku Prymasa Polski. Wasza Eminencja wpisał się w szereg wspa-
niałych Prymasów Polski: Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego. 
Gdy w 1981r. zmarł Prymas Tysiąclecia, a gen. Wojciech Jaruzelski 
ogłosił stan wojenny, Wasza Eminencja stał się dla społeczeństwa pol-
skiego jedynym autorytetem i oparciem. To parasol ochronny Księdza 
Prymasa nad Komitetem piwniańskim pozwolił działać grupie ludzi 
dobrej woli w niesieniu pomocy osobom internowanym i prześlado-
wanym. Wielokrotnie Ksiądz Prymas wylewał przysłowiową oliwę 
na wzburzone umysły, szukając porozumienia w sprawach trudnych 
i politycznie beznadziejnych. To Ksiądz Prymas za wszelką cenę wal-
czył o kolejne wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Polsce. Każda z tych 
wizyt pozwalała podnieść się z kolan udręczonemu  narodowi.

Była to postawa prawdziwego Interrexa, gdy faktycznie rządzący 
krajem stracili wiarygodność i posłuszeństwo. Po odzyskaniu nie-
podległości Wasza Eminencja nie uległ pokusie tryumfalizmu co 
pozwoliło uniknąć wielu błędów.

Nasza wspólnota laskowska w codziennej modlitwie prosiła
o siły, zdrowie i wsparcie Ducha Świętego dla Księdza Prymasa. Pa-
miętając okazywaną nam przyjaźń i życzliwość, nadal prosić będzie-
my Dobrego Boga, aby  darzył Waszą Eminencję siłą i zdrowiem do 
dalszego sprawowania misji w Kościele i Polsce.

Pozostajemy z wyrazami głębokiej czci i oddania

 Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr FSK
m. Anna Maria Sikorska

Prezes Zarządu TOnO w Laskach
Władysław Gołąb
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ŻYCZENIA DLA KS. ARCYBISKUPA KAZIMIERZA NYCZA

Laski, dnia 3 marca 2010 r.

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

       Drogi i Czcigodny Arcypasterzu,
rodzina laskowska składa Waszej Ekscelencji serdeczne gratu-

lacje w dniu trzeciej rocznicy nominacji na Stolicę Metropolii War-
szawskiej. Z tej okazji w dniu dzisiejszym podczas porannej Mszy św. 
nasza wspólnota z radością śpiewała uroczyste Te Deum. Dobry Bóg 
dał w Osobie Waszej Ekscelencji prawdziwego Ojca i Przewodnika w 
trudnych labiryntach współczesnego świata.

Z kolei z okazji uroczystości św. Kazimierza – patrona Waszej 
ekscelencji, składamy Księdzu Arcybiskupowi najlepsze życzenia 
imieninowe – wszelkich Łask Bożych, siły i zdrowia do pełnienia 
trudnej misji w Kościele.

Wspólnota laskowska w codziennej modlitwie dziękuje Bogu 
za Księdza Arcybiskupa, a swoim cierpieniem wspiera te najtrud-
niejsze sprawy. Gorąco dziękujemy za okazywaną nam życzliwość. 

Serdecznie zapraszamy na coroczną wizytę w dniu Wielkiego 
Piątku.

Pozostajemy z wyrazami głębokiej czci i oddania,

 Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr FSK
m. Anna Maria Sikorska

Prezes Zarządu TOnO w Laskach
Władysław Gołąb
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Władysław Gołąb

Człowiek wielkiego formatu
 

Kawalerzysta, Żołnierz Armii Krajowej, pisarz historyk, 
wybitny działacz społeczny i przede wszystkim przyjaciel 

niewidomych. To najkrótsza charakterystyka Michała Ignacego 
Żółtowskiego, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Zmarł 
w dniu 22 grudnia 2009 r. w szpitaliku zakładowym w Laskach. 
Pogrzeb odbył się w Laskach 30 grudnia. Mszę świętą celebro-
wał przyjaciel Zmarłego, ks. kardynał Franciszek Macharski.
W koncelebrze wzięli udział: ks. bp Bronisław Dembowski, 
który wygłosił kazanie, oraz piętnastu kapłanów. Nad trumną 
przemówienia pożegnalne wygłosiło kilka osób. Ja żegnałem Go
w imieniu kierownictwa Dzieła Matki Czackiej. – „Byłeś dla nas 
wzorem człowieka honoru, prawości i rzetelności. Dla Ciebie, 
jak pisał Norwid, tak zawsze było tak, a nie – nie. Umiałeś słu-
chać innych. Do Ciebie przychodzili ludzie ze swoimi bolącz-
kami. Kiedyś powiedziałeś, że traktują Cię, jak ‘kosz na śmieci’. 
Starałeś się te śmieci uporządkować, przychodziłeś do mnie, 
aby wyjaśnić to, co budziło Twoje wątpliwości. Chciałeś wnosić 
w laskowskie stosunki ład i pokój. Miałeś szacunek dla każde-
go człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej. Wszelkie 
cierpienie znosiłeś z godnością i pokorą. Nie lubiłeś mówić
o swych chorobach i umiałeś je poświęcać Bogu”. 

Michał Żółtowski, syn hrabiego Jana Żółtowskiego i Lud-
wiki z Ostrowskich, urodził się 21 maja 1915 r. w Lozannie
w Szwajcarii. Rodzinnym majątkiem Żółtowskich był Czacz 
w Ziemi Kościańskiej w Wielkopolsce. Ojciec, Jan Żółtowski, 

ŚP. MICHAŁ IGNACY ŻÓŁTOWSKI (1915-2009)
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należał do Komitetu Narodowego Polskiego. Wraz z Ignacym 
Paderewskim i Romanem Dmowskim uczestniczył w podpisa-
niu traktatu pokojowego w Wersalu, w czerwcu 1919 r. 

Ludwika i Jan Żółtowscy mieli jedenaścioro dzieci. Dwóch 
chłopców zmarło w wieku dziecięcym. Najstarsza córka 
Krystyna, urodzona w 1901 r., przeżyła sto lat, najmłodsza 
– Zofia – jedyna żyjąca ma dziś 82 lata i jest testamentowym 
spadkobiercą praw po Michale. Prawa autorskie, przysługujące 
Michałowi Żółtowskiemu z tytułu prac związanych z Dziełem 
Matki Czackiej, przekazała na rzecz Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi. Odzyskany przez Michała przynależny Mu ma-
jątek Drzewce koło Leszna w 2005 r. przekazał aktem darowizny 
na rzecz Fundacji im. św. Brata Alberta. 

Z czterech synów Ludwiki i Jana Żółtowskich dwóch: Juliusz 
i Alfred – zginęło podczas drugiej wojny światowej. Michał 
uzyskał gruntowne wykształcenie. Początkowe nauki pobierał
w domu. Już wtedy płynnie posługiwał się językiem niemiec-
kim i francuskim. Do końca życia światowej sławy dzieła w tych 
językach czytał w oryginale. Znał biernie łacinę. W latach trzy-
dziestych odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Ojciec marzył dla syna o karierze poli-
tycznej. Po uzyskaniu magisterium z prawa w 1938 r. ukończył 
Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu z przy-
działem do 15 Pułku Ułanów w Poznaniu. Była to szkoła elitar-
na, ale świetnie kształcąca charaktery młodych ludzi. Podczas 
wojny służył w kawalerii na terenie Lubelszczyzny; rozbrojony 
przez Armię Czerwoną, uciekł z niewoli i przez „zieloną gra-
nicę” i wrócił na Lubelszczyznę. W tym czasie ciężko zachoro-
wał na odrę, a następnie przyłączyły się problemy ze wzrokiem.
W tych trudnych momentach ogromną pomocą służy-
ła mu starsza od niego o rok siostra Teresa. W 1942 r. Michał 
Żółtowski objął administrację majątku Minoga koło Ojcowa. 
Wtedy włączył się w działalność organizacji „Tarcza”. Było to 
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ugrupowanie ziemian powołane przez Karola Tarnowskiego
i Leona Krzeczunowicza dla niesienia pomocy Armii Krajowej. 
Działalność „Tarczy” polegała na zbieraniu środków material-
nych dla polskiego podziemia oraz prowadzenia kontrwywiadu 
wśród oddziałów zbrojnych. Informacje zbierane przez Tarczę 
były przekazywane bezpośrednio Komendzie Głównej Armii 
Krajowej. W 1943 r. złożył przysięgę żołnierza Armii Krajowej. 
Czasy te opisał w książce „Tarcza Rolanda”. Po wojnie zrealizo-
wał dawno zrodzone w jego sercu powołanie; w dniu 2 lipca 
1945 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Wtedy nawiązał przyjaźń z młodym alumnem, 
Franciszkiem Macharskim. Jednak po dwóch latach nastąpiło 
załamanie się zdrowia Michała. Lekarze zdecydowali, że musi 
opuścić Seminarium dla ratowania życia. Było to dramatyczne 
przeżycie dla Żółtowskiego, oparciem dla niego była rodzina
i przyjaciele jeszcze z lat przedwojennych. Przez pewien czas 
pracował w majątku rolnym w Kosyniu na Ziemi Warmińskiej, 
ale przejęcie gospodarstwa przez PGR zmusiło go do opuszcze-
nia Kosynia. Znów dzięki pomocy przyjaciół podjął pracę w za-
kładzie wychowawczym księży Salezjanów we Fromborku. 

Do Lasek, za radą Andrzeja Przewłockiego, przybył 31 stycz-
nia 1950 r. Po kilku miesiącach zapadł na gruźlicę i dopiero od 
1953 r. podjął regularną pracę w Zakładzie dla Niewidomych. Tu 
zetknął się z Henrykiem Ruszczycem, twórcą polskiej szkoły re-
habilitacji zawodowej niewidomych i podjął wieloletnią współ-
pracę w szkoleniu zawodowym. Na krótko wyjechał do Pieścideł, 
aby poprowadzić gospodarstwo rolne Zakładu. Jednak gruźlica 
ciągle dawała znać o sobie. W 1958 r. na 15 miesięcy wyjechał do 
Szwajcarii, aby tam ratować zdrowie. O tym pobycie często opo-
wiadał. Zachwycały Go krajobrazy Szwajcarii. Interesował się 
życiem prostych ludzi. Gdy wrócił do Lasek, z zapałem zajął się 
zarówno pracą wychowawczą, szkoleniem zawodowym niewi-
domych i życiem społecznym. Z jego inicjatywy w Zakładzie po-
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wstała Ochotnicza Straż Pożarna i przez wiele lat pełnił funkcję 
prezesa tej organizacji. Nawiązywał kontakt z młodzieżą zatrud-
nioną w Zakładzie. Organizował dla nich spotkania i pogadanki. 
Miał szczególny dar gawędziarskiego opowiadania. Wszystko to 
jednak czynił z myślą o służbie niewidomym. Często chodził na 
spotkania z grupą niewidomych chłopców i opowiadał im o hi-
storii Polski, o wielkich Polakach, o sztuce. Był malarzem ama-
torem. Miał dar barwnego opisu świata. Przez ostatnie lata życia 
księdza Jerzego Wolffa mieszkał w pokoju obok.  

Ksiądz Wolff był zafascynowany Michałem Żółtowskim,
a Michał księdzem. Przypomnijmy, że ks. Jerzy Wolff (1902-
-1985) był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy drugiej 
połowy XX wieku. 

W latach 1969-1987 Michał Żółtowski pełnił funkcję sekre-
tarza Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Na tym 
stanowisku odznaczał się dyskrecją i poczuciem ogromnej od-
powiedzialności. W tym czasie działał w komisji szkolnej i rol-
nej Zarządu Towarzystwa. Od lat osiemdziesiątych podjął pracę 
w komisji historycznej Towarzystwa. Ta praca wciągnęła go cał-
kowicie. Owocem jej były liczne publikacje:

Tarcza Rolanda (1988), pamiętniki jego ojca – Jana Żół-
towskiego – Dwa pokolenia. Wspomnienia wielkopolskiego zie-
mianina (1999), Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych 
(1994), Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka 
i jej dzieło (1999 – wydana też w przekładzie na język ukraiński
w Kijowie w 2007 roku), To wszystko działo się naprawdę (2002), 
Leon Krzeczunowicz „UPRAWA” – „TARCZA” (2004), autobio-
graficzne: Wspomnienia z młodych lat (2004) i Moje powojenne 
drogi (2008) oraz liczne artykuły.

We wstępie do książki o Henryku Ruszczycu, między innymi 
pisałem: „Czytelnik znający osobiście Henryka Ruszczyca, po 
pobieżnym przeczytaniu książki Michała Żółtowskiego, może 
dojść do wniosku, że autor miał na celu odbrązowienia swe-



15

go bohatera. Myślę, że wniosek byłby z gruntu błędny. Michał 
Żółtowski z niezwykłą pasją poszukuje jedynie prawdy. Z jego 
dociekań wychyla się postać człowieka z krwi i kości. Widzimy 
Ruszczyca, jako typowego kawalerzystę, karciarza i lwa salono-
wego, ale również człowieka, który jest wrażliwy na każdą napo-
tkaną biedę, usuwanego lub samodzielnie opuszczającego prak-
tyki rolne, bo nie podoba mu się stosunek do ludzi z czworaków; 
ale również pochylającego się nad dzieckiem niewidomym po-
szukującym zgubionej zabawki, czy nad każdym skrzywdzonym 
lub cierpiącym”. 

Z inicjatywy władz ochotniczych straży pożarnych w 1984 r. 
Michał Żółtowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
W latach dziewięćdziesiątych otrzymał Medal św. Brata Alberta. 
W dniu 3 września 2007 r., na wniosek kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Michała Żółtowskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziękując 
za to odznaczenie, Michał Żółtowski powiedział: „Na ręce Pana 
Ministra składam gorące podziękowanie Panu Prezydentowi, 
dziękuję moim Wspaniałym Rodzicom, którzy nauczyli mnie 
miłości Ojczyzny, dziękuję środowisku Lasek, które nauczyło 
mnie serdecznego stosunku do drugiego człowieka, a w tym mi-
łości do niewidomych.”



16

Bp Bronisław Dembowski
biskup włocławski – senior

Homilia podczas Eucharystii pogrzebowej
za śp. Michała Żółtowskiego

 koncelebrowanej pod przewodnictwem
kard. Franciszka Macharskiego 

Laski, dnia 30 grudnia 2009 (Flp 3, 20-21, J 14, 1-6)

 
Umiłowani w Chrystusie Panu,
Czcigodny i Drogi Księże Kardynale – Przyjacielu śp. Michała, 
Bracia Kapłani i Wy Wszyscy, Kochani Siostry i Bracia!

Zgromadziliśmy się przy ołtarzu Chrystusa Pana wokół 
trumny z doczesnymi szczątkami śp. Michała Żółtowskiego. Był 
On przyjacielem wielu, dlatego miał wielu przyjaciół. I był czło-
wiekiem wiary. 

Po bardzo trudnych przeżyciach z czasów wojny, gdy już
w 1939 roku zmobilizowany walczył w obronie Ojczyzny, a póź-
niej w różnych oddziałach 
Armii Podziemnej bronił 
honoru naszej okupowanej 
Ojczyzny, nastąpiły trudne
i bolesne sytuacje związane
z tak zwaną reformą rolną. 

Wstąpił do Krakowskie-
go Wyższego Seminarium 
Duchownego, gdzie ksiądz 
Franciszek Macharski był 
jego kolegą młodszym wie-
kiem. Niestety, z powodu 
gruźlicy musiał opuścić Se-
minarium. Od 1951 roku był 
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związany z Zakładem dla Niewidomych w Laskach. Tu dawał 
świadectwo pokoju ducha i głębokiej wiary. Wiemy to wszyscy. 
Toteż jesteśmy pewni, że jest w domu Ojca, w którym jest miesz-
kań wiele (por. J 14, 2).

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej o Ko-
ściele w Europie, jako źródle nadziei, napisał krótkie, ale bardzo 
ważne zdanie: „Dla wierzących Jezus Chrystus jest nadzieją każ-
dej osoby ludzkiej, bo daje życie wieczne” (EiE 21). 

Nasze spotkanie przy trumnie jest spotkaniem w wierze
i nadziei. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przekształci 
nasze ciała poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą 
potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządko-
wać (Flp 3, 20-21). Te słowa św. Pawła skierowane do Filipian, 
dzisiaj zostały skierowane do nas.

Nasza Ojczyzna jest w niebie, ale to skierowanie serca i umy-
słu ku Ojczyźnie niebieskiej nie odwraca ani serca, ani umysłu, 
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ani woli od Ojczyzny 
ziemskiej, bowiem 
ta Ojczyzna ziemska 
jest naszą drogą do 
Ojczyzny niebieskiej. 
Możemy też po-
wiedzieć, że miłość 
Ojczyzny ziemskiej 
jest konsekwencją 

Czwartego Przykazania: Czcij ojca twego i matkę twoją.
Dobrze, że śp. Michał, nasz brat, gdy zakończył swą pracę, 

której oddawał bardzo wiele sił i czasu, zdołał napisać wspo-
mnienia o swojej młodości, o swojej rodzinie. Jest to opis kształ-
towania się jego osobowości, kształtowania się człowieka. Wła-
śnie przez miłość Ojczyzny my kształtujemy siebie. Człowiek 
kształtuje się we wspólnocie, w społeczności.

Wiek XX przeżywał straszliwe doświadczenia, gdy wspólno-
ta narodowa, czy państwowa, w myśli przywódców stawała się 
wartością naczelną, której podporządkowana była indywidualna 
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osoba. Tak było w stalini-
zmie i w hitleryzmie. Takie 
myślenie o tej wspólnocie, 
w której jesteśmy, nie jest 
miłością Ojczyzny, jest 
zniewoleniem. Ale chodzi 
o właściwe umiłowanie 
tej społeczności, w której 
jesteśmy. Pamięć o śp. Mi-
chale niech nam ułatwia 
jej kształtowanie zgodnie 
z prawem miłości: Miłuj-
cie się wzajemnie, jak ja 
was umiłowałem.

Znając śp. Michała, 
możemy być przekonani, 
że jest w niebie, że jest w domu Ojca, ale wspominać go trzeba, 
po to, żebyśmy my kształtowali siebie według wzoru, jaki nam 
pozostawił, wzoru oddania się innym ludziom w służbie.

Niech nam Bóg w tym błogosławi, żebyśmy nie zmarnowali 
żadnego daru Łaski. Amen 
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Józef Placha

Żegnając Brata i Przyjaciela
 

Modlitwa Powszechna

•  W łączności z papieżem Benedyktem XVI, a także obecnymi 
wśród nas: kardynałem Franciszkiem Macharskim i bisku-
pem Bronisławem Dembowskim, oraz całą wspólnotą zgro-
madzoną dzisiaj wokół Jezusa Eucharystycznego i śp. Micha-
ła Żółtowskiego, prośmy Boga, aby ceremonia pogrzebowa,
w której uczestniczymy, nie była tylko ostatnim pożegna-
niem Zmarłego, ale także i przede wszystkim wyrazem mo-
dlitewnej łączności z Nim w perspektywie Chrystusowego 
Zmartwychwstania – Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie.

•  Dziękując Bogu w imieniu Rodziny i Przyjaciół za długie
i twórcze życie śp. Michała Żółtowskiego, prośmy jednocze-
śnie, abyśmy Jego życiowego dorobku nie tylko nie zmarno-
wali, ale pomnożyli go także o pogłębioną refleksję nad tym 
co robił, co pisał i co mówił. – Ciebie prosimy… Wysłuchaj 
nas Panie.

•  Boże, spójrz łaskawie na to, co mogło być w życiu Zmarłego 
jakąkolwiek słabością i obejmij Go swoim bezgranicznym 
Miłosierdziem. – Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie.

•  Obecna Msza Święta celebrowana jest w Oktawie Bożego 
Narodzenia. Prośmy, aby śp. Michał, który nie doczekał te-
gorocznej Wigilii, doświadczył czegoś znacznie większego, 
bo Narodzenia w Panu dla Nieba. – Ciebie prosimy… Wysłu-
chaj nas Panie.

•  Słowa Jezusa: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” były z pew-
nością inspiracją podczas pisania książki o życiu Matki Czac-
kiej, której Dzieło było – i ufamy, że jest nadal – przeniknięte 
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blaskiem światła Chrystusa. Teraz usilnie prosimy Boga o to, 
aby tytuł Twojej książki Drogi Michale: „Blask prawdziwe-
go światła” obejmował również Twoje życie i Twoje dzieło 
– Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie.

•  Wierzymy, że dusza Zmarłego została również objęta opieką 
wstawienniczą Sług Bożych: Matki Czackiej i Ojca Korni-
łowicza; prośmy również, aby śp. Michał mógł dołączyć do 
licznego już grona „Ludzi Lasek w niebie”. – Ciebie prosimy… 
Wysłuchaj nas Panie.

•  Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc w dzisiej-
szej liturgii pogrzebowej naszego Brata i Przyjaciela – a także 
u progu mijającego już roku – pomyśleli o własnym życiu,
o planach i czekających nas zadaniach w Nowym Roku – by 
podarowany nam czas jeszcze bardziej otwierał nas na siebie, 
i jednocześnie mobilizował do jeszcze większego zjednocze-
nia z Bogiem. – Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie.
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Bożenna Wanda Żółtowska

Michał Żółtowski z Lasek*
 

Mówię w imieniu Związku Rodu Żółtowskich i jego pre-
zesa Rafała. Dzięki Michałowi reaktywowano Związek 

Rodu w nowej demokratycznej formule. Michał był od zawsze 
jego honorowym prezesem. Cieszył się ogromnym szacunkiem 
i poważaniem ludzi, bez względu na ich zapatrywania politycz-
ne czy poglądy religijne. Warto zauważyć, że Związek jest pod 
względem światopoglądowym tak różnorodny, jak Polska – od 
postkomunistów począwszy, na monarchistach skończywszy; 
wśród nas są katolicy, protestanci, żydzi, członkowie sekt, ate-
iści. Wszyscy cenili Michała z Lasek. 

Kiedy po przyjeździe na zjazd Związku wysiadał z samo-
chodu, dziesiątki ludzi biegło, by się z Nim przywitać, poroz-
mawiać, umówić się na spotkanie. Patrzyłam wielokrotnie na 
ten fenomen. Michał miał dla każdego odpowiednie słowo. 
Kazał mi się zatrzymywać przy osobach chorych czy niemo-
gących chodzić, aby porozmawiać, czasem pocieszał, wspierał, 
nigdy nie ranił. Budował. Mówił też „nie”. I to „nie” nie podle-
gało dyskusji. 

Jeszcze parę miesięcy temu napisał list do Zarządu z kilko-
ma prośbami i sugestiami. Widziałam, jak młodzi i starzy z sza-
cunkiem, ze zrozumieniem pochylili się nad tym listem, zasto-
sowali się do wszystkiego, o co prosił. Michał kontaktował się
z prezesem Związku w różnych sprawach i spotykał się z pełnym 
wsparciem ze strony Rafała.

Michał na zjazdach starał się jak najczęściej przebywać
z dziećmi i młodzieżą – były organizowane specjalne spotka-
nia, na których długo dyskutowali. Teraz ci młodzi, już dorośli
ludzie, z rozrzewnieniem wspominają te rozmowy. 
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Michał potrafił przepraszać. Przepraszał nie za swoje nie-
grzeczności, ale za innych. Pisał ciepłe przepraszające listy do 
skrzywdzonych czy poniżonych. Budował. Pochylał się nad każ-
dą nadwątloną nadzieją i chronił ją. 

Zlecał czynić dobro. Sama tego doświadczyłam. Nie dora-
stałam tak wysoko, ale wykonywałam prośbę Michała, ażeby Go 
nie zawieść. W ten sposób mnie budował.... Nie byłam jedna.

Michał potrafił nawiązywać kontakty z ludźmi trudnymi, 
nieprzystosowanymi, kontrowersyjnymi. Osoby te czuły się 
dowartościowane, pracowały pod jego kierunkiem z radością. 
Michał umiał nawet ich wady wykorzystywać dla pracy twór-
czej i pożytecznej. Wydobywał z nich dobro, podczas kiedy inni
w nich tego dobra nie widzieli.

A ja? Cieszyłam się Jego wieloletnią przyjaźnią. Zawdzięczam 
mu miłość do ptaków, które potrafił nazwać i rozmawiać o nich 
godzinami. Zawdzięczam mu wiele opowieści – o życiu, własnych 
kolejach losu, o niewidomych i tych znanych, i tych nieznanych, 
pełnych bohaterstwa, o księżach i zakonnicach – laskowych 
osobowościach. Zawdzięczam mu miłość do Lasek. Michał też 
umiał słuchać.  Kiedy widziałam Go ostatni raz, rozmawialiśmy 
o książkach niedawno przeczytanych, o Ojczyźnie, wierze, ho-
norze... Obserwowałam, jak patrzy na ludzi i wydarzenia w tym 
kontekście. Mogłam się uczyć tego patrzenia od Niego.

Michał widział w ludziach działanie Opatrzności i nigdy ich 
nie potępiał. Ale uparcie walczył o tych, o których Jego zdaniem 
walczyć się powinno.

Nie żegnamy Cię Michale. Mówimy: do zobaczenia, ponie-
waż spotkamy się w przyszłym świecie, gdzie z pewnością już na 
nas czekasz w radości Boga. Dziękuję.

*  Przemówienie podczas pogrzebu, w dniu 30 grudnia 2009 
roku.
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Marek Żółtowski

Gloria In Exelsis Deo! 

Za Twoje życie, Michale, za dokonania wśród niewidomych 
dzieci z Lasek i za jednoczenie pogubionej w wojennej za-

wierusze naszej licznej rodziny. Twój skromniutki przejściowy 
pokoik obok śp. księdza Wolfa, a później w szpitaliku laskowym, 
dla nas tu zgromadzonych przez całe lata był jak Arka Noego. 
Przyjeżdżaliśmy w miarę często po Twoje dobre słowo pełne 
żaru i miłości do Boga naszego Stwórcy, miłości Ojczyzny, któ-
rej wiernie służyłeś w barwach podchorążackich w Grudziądzu, 
w Szkole Kawalerii, a potem cudem, zrządzeniem Opatrzności 
wyrwany z sowieckich łap, które już Cię prowadziły ku grobom 
katyńskim.

Popatrz, Michale, ilu nas tu zgromadziłeś. Stoimy, by świad-
czyć o Twojej niezachwianej miłości ku Bogu i Ojczyźnie, i czło-
wiekowi.

Niech Ci Pan wyznaczy nagrodę w niebie, a my będziemy tu 
wracać i prosić nieustająco, byś wypraszał nam różne niezbędne 
nam łaski.

Oddajemy dziś polskiej ziemi ciało śp. Michała, duszę Bogu, 
kornie prosząc: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
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Barbara Butler-Błasińska
(córka oficera 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich)

Cześć Jego pamięci! 

W imieniu płk. inż. Jana Błasińskiego oficera służby stałej 
25. Pułku Ułanów Wielkopolskich – prezesa Stowarzy-

szenia Kombatantów Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii 
i Artylerii Konnej, w imieniu Rodziny Kawaleryjskiej, pragnę 
pożegnać drogiego nam pana rotmistrza Michała Żółtowskiego, 
oficera 15 Pułku Ułanów Poznańskich, absolwenta Szkoły Pod-
chorążych Kawalerii w Grudziądzu, rocznik 1937–1938, żołnie-
rza Września, żołnierza Armii Krajowej, pseudonim „Butrym”.

W czasie okupacji rotmistrz Michał Żółtowski służył w plu-
tonie ochrony sztabu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pułkow-
nika Godlewskiego, Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. 

Lata młodości i lata walk niestrudzony kronikarz i dokumen-
talista utrwalił na kartach swoich prac. Ożywają tam, między
innymi, sceny z życia podchorążych kawalerii w Grudziądzu.

Pełen dobroci, pełen serdecznej życzliwości całym życiem słu-
żył Bogu, ludziom, Polsce. I taki pozostanie w naszej pamięci. 

Odszedł jeden z ostatnich oficerów kawalerii II Rzeczypo-
spolitej i jeden z ostatnich z kręgu tych, wraz z którymi znika 
świat rycerskiego etosu, który tak bardzo pragnął i który my tak 
bardzo pragniemy ocalić.

Dziękując za wszelkie Dobro, które czynił, polecamy Go 
Bogu w gorącej modlitwie.

Żegnaj, Drogi Panie Michale! Cześć Jego pamięci!  
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s. Hieronima Broniec FSK

Michał
Wspomnienie

Nazywaliśmy go „Miś”. Michał Żółtowski zjawił się dla mnie, 
bo w Laskach był już parę lat wcześniej, pod koniec mojej 

szkoły zawodowej, czyli w roku szkolnym 1954-55. Spotkania 
były raczej nic nieznaczące: na ścieżkach albo na korytarzu in-
ternatu chłopców, gdzie mieściła się nasza klasa. Na pewno brał 
udział w pożegnalnej kolacji na zakończenie naszej nauki w La-
skach. 

Minęło kilka lat, zanim spotkaliśmy się znowu – w innym 
miejscu i w zupełnie innych warunkach. W roku 1959 rozpoczę-
łam studia na KUL-u. Wtedy najbliższym miejscem związanym 
z Laskami był Żułów, gdzie przyjeżdżałam na lwią część wakacji. 
Okazało się, że i Pan Michał upatrzył sobie to miejsce. Chodzili-
śmy na długie spacery, rozmawialiśmy. Kiedyś w naszym owsie 
buszował kozioł. Był tak blisko, że słyszałam jak gryzie zboże. 
Pan Michał zaczął naśladować łanie, bo miał nadzieję, że kozioł 
zaszczeka i chciał mi to pokazać. Niestety, zdradził nas powiew 
wiatru. Koziołek nas zwietrzył i tylko usłyszałam, jak pognał 
przez owies. Kiedy szedł w plener malować, zabierał mnie ze 
sobą i opowiadał o tym, co widzi, tak pięknie, jak może  jeszcze 
tylko jedna osoba z moich znajomych. 

Pan Michał okazał się bardzo pomocny w dopingowaniu 
mnie do pisania pracy.

Po IV roku studiów, które w moim przypadku nie mogły się 
zmieścić w przepisowym czasie: rękopisy, łacina, chciałam zo-
stać w akademiku na wakacje, żeby móc napisać pracę semina-
ryjną, wymaganą do zaliczenia sesji wiosennej. Bez tego trzeba 
było jeden egzamin zostawić na po wakacjach, żeby nie wziąć 
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absolutorium i wyjechać. Niestety, odmówiono mi. Po prostu, 
nasz akademik miał mieć od tych wakacji inne przeznaczenie. 
Tego nie wiedziałam i z żalem zabrałam 10 kilogramów notatek 
oraz dwie maszyny do pisania: brajlowską i czarnodrukową. Po-
jechałam do Żułowa z zamiarem rezygnacji z dalszych osiągnięć 
naukowych. W Żułowie zastałam już Pana Michała. Kiedy przy 
kolacji wyjawiłam mu swoje zamiary i żale, powiedział: „Nie, co 
dzień rano i po obiedzie będzie pani chodzić z całym majdanem 
naukowym na moich plecach w taki kąt parku, z którego nie da 
się uciec, póki po panią nie przyjdę. Jak wieczorem się okaże, 
że jest choć kawałek napisany, idziemy na spacer do lasu”. I tak 
było. 

A lasy w okolicy są piękne. W bonieckim lesie była stara 
studnia z echem. Krążyły o niej legendy, że wrzucano tam ludzi. 
Studnia była bardzo głęboka i chyba bez wody. Mówiliśmy, że 
idziemy odwiedzić albo porozmawiać z „Duchem Puszczy”.

Po którejś z tych wypraw nie zdążyliśmy przed zamknięciem 
baraku, w którym mieszkałam i wytworny przecież Pan Michał 
pomógł mi wejść przez otwarte okno. 

W czasie jednych z wakacji „dawaliśmy na zapowiedzi”. Było 
tak: w sąsiedniej parafii świętowano odpust. W Żułowie przeby-
wał wtedy wielki przyjaciel Pana Michała, malarz-ksiądz Jerzy 
Wolff. Otóż obiecał on proboszczowi kazanie na tym odpuście, 
ale ponieważ był już słaby, doszedł do wniosku, że kazanie jak 
kazanie, ale przecież trzeba potem zostać na odpustowym obie-
dzie, a tego nie jest w stanie się podjąć. Napisał więc list, którym 
trzeba było dostarczyć do Bończy.  

Jak zawsze uczynny Pan Michał powiedział: „Idziemy do 
Bończy na spacer?” Oczywiście przyjęłam propozycję z zapa-
łem. Wzięliśmy list i poszliśmy. Plebania była pełna gospodyń. 
Gotowały, piekły, smażyły. Ksiądz proboszcz coś robił w gospo-
darstwie. Wpuściły nas więc do pokoju oddzielonego zasłoną od 
kuchni i kazały poczekać. Od czasu do czasu zaglądały przez 
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szparę w zasłonie. Kiedy zajrzała któraś z kolei, Pan Michał po-
wiedział: „one myślą, że przyszliśmy dać na zapowiedzi”. Ja się 
roześmiałam i spytałam, skąd ma tę wiedzę, bo ja nigdy na za-
powiedzi nie dawałam. Pan Michał się troszkę speszył i zaczął 
tłumaczyć: „Ja także nie, ale jest sobota, wieczór, przyszliśmy we 
dwoje”.

Potem, jak wspominaliśmy coś z tamtych wakacji, to mówi-
liśmy: „To było wtedy, kiedy dawaliśmy na zapowiedzi” i śmiali-
śmy się serdecznie.

Były, oczywiście, i poważne spotkania z Panem Michałem.
Kiedy po zdaniu magisterium zostałam przyjęta do Zgroma-

dzenia, to poszłam podzielić się z Panem Michałem tą radosną 
wiadomością. Jakiś chyba był słaby, bo przyjął mnie w pozycji 
poziomej. Słuchał, milczał, a potem powiedział: „Zastrzeliła 
mnie pani”. Nigdy się nie dowiedziałam dlaczego. Wracał jesz-
cze do tego swojego zdumienia w liście z Bożonarodzeniowymi 
życzeniami. Obiecał się modlić za mnie i jestem przekonana, że 
dotrzymał słowa.

Na pierwsze śluby zrobił mi śliczny krzyżyk z jakiegoś spe-
cjalnego drewna, które nazywał fioletowym drzewem i twierdził, 
że to jakiś gorszy gatunek mahoniu. Na wieczyste śluby dostałam 
od niego z tego samego drewna ramkę do mojego ukochanego 
obrazka Fra Angelica „Noli me tangere”. W czasie ceremonii 
moich ślubów wieczystych niósł krzyż w procesji na wejście.

Już uczyłam religii w szkole, kiedy spotkałam w autobusie 
wychowawcę moich uczniów, który mi z ogromnym zdumie-
niem opowiadał, że zajrzał kiedyś przez ramię czytającemu 
chłopcom wieczorem książkę – był to zwyczaj Pana Michała –
i odkrył, że książka jest po francusku a on ją czyta po polsku. 
Tak się złożyło, że sporo podróżowałam po Europie, a co za tym 
idzie miałam znajomych i listy. Nie znałam kompletnie niemiec-
kiego, francuski troszkę, ale i tak ktoś mi musiał te listy czytać. 
Zawsze chętnie służył pomocą. W końcu powiedział, że nie-
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mieckiego to się muszę uczyć, bo jeżdżę często i bez tego to jest 
trudne. To wiedziałam i bez tego stwierdzenia. I zaofiarował się, 
że będzie miał ze mną lekcje. Niestety, nie było tych lekcji dużo, 
ale ułatwiło mi to na pewno. 

Kiedyś miałam zabawną niemiecką przygodę z Panem Mi-
chałem. On mówił śliczną polszczyzną. W niemieckim tekście 
znalazł słowo „Bumelzug”. Nie mógł znaleźć tłumaczenia tego 
terminu w swoim słowniku i przyszedł do mnie z pytaniem, 
czy ja przypadkiem nie wiem, co to takiego. Odpowiedziałam, 
że pewno taka podmiejska ciuchcia. To się nie mieściło Panu 
Michałowi w głowie, taki kolokwializm, więc mu poradziłam 
zajrzeć do dużego słownika, który jest u s. Elżbiety. Jakież było 
jego zdumienie, kiedy w słowniku znalazł jedyne znaczenie: 
„ciuchcia”.

W sprawie miłości bliźniego był radykalny. Gdy nie moż-
na było wytłumaczyć mieszkańcom i użytkownikom jednego 
z domu w Laskach, że drzwi prowadzące na schody i otwiera-
jące się na zewnątrz muszą być zamykane za każdym przecho-
dzącym, bo to grozi niewidomym uderzeniem się w głowę, po 
prostu za którymś razem osobiście zdjął je i schował w swoim 
biurze. Był sekretarzem Zarządu Towarzystwa. Przez jakiś czas 
wisiała w miejscu drzwi ciężka zasłona, ale doczekał się drzwi 
zasuwanych.

Usiłowałam się tu podzielić tylko osobistymi wspomnienia-
mi, bo mam nadzieję, że o innych sprawach ktoś też napisze.
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Michał Żółtowski

Mój życiorys
 

Urodziłem się 21 V 1915 r. 
w Lozannie, w Szwajcarii, 

z rodziców Jana Żółtowskiego1

i Ludwiki z Rawita-Ostrowskich 2.
W 1919 roku wróciliśmy do 

Polski, do rodzinnego majątku 
Czacz, w powiecie kościańskim, 
województwie poznańskim.

Z jedenaściorga rodzeństwa 
dwóch braci zmarło w młodym 
wieku. Do 13. roku życia uczy-
łem się w domu. W 1933 roku 
zdałem maturę w gimnazjum 
im. Karola Marcinkowskiego 
(typ klasyczny, stary) w Pozna-
niu. W 1937 r. zdałem magiste-
rium z prawa na Uniwersytecie 
im. Jana Kazimierza we Lwowie.

W okresie studiów poznałem dwóch ludzi, którzy wywar-
li znaczny wpływ na dalsze moje życie. Jednym był asystent
w Katedrze Filozofii prof. Kazimierza Ajdukiewicza we Lwowie – 

1 Żółtowski Jan z Czacza (1871–1946), syn Alfreda, właściciela Drzewiec 
(1842–1877).

2 Żółtowska Ludwika z Ostrowskich (1883–1939), żona Jana.

MICHAŁ ŻÓŁTOWSKI O SOBIE



31

dr Stefan Swieżawski, drugim 
Leon Krzeczunowicz, admi-
nistrator rodzinnego majątku 
Jaryczów Nowy pod Lwowem. 
Był to najlepszy w Polsce jeź-
dziec cywilny i właściciel nie-
wielkiej stajni wyścigowej, 
lecz oddany pracy społecznej 
w okolicy i w Galicji. 

Za sprawą Swieżawskiego 
zaangażowałem się w pracę
w Katolickim Stowarzyszeniu Akademickim „Odrodzenie”, 
któremu zawdzięczam wiele w zakresie formacji religijnej, na-
tomiast znajomość z Krzeczunowiczem zaowocowała w pełni 
dopiero podczas drugiej wojny światowej.

W 1938 r. ukończyłem Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawa-
lerii w Grudziądzu z przydziałem do 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich. Przed wybuchem drugiej wojny zdążyłem odbyć kilku-
miesięczną praktykę rolną u mego kuzyna Władysława Żółtow-
skiego, w Niechanowie pod Gnieznem.

Przeżyłem bardzo ciężko śmierć matki 17 sierpnia 1939 r. 
W tydzień później, dnia 24. sierpnia, otrzymałem kartę mo-

bilizacyjną do mego pułku ze skierowaniem do Ośrodka Zapaso-
wego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku Lubelskim.

Przybyły tam, 28.sierpnia, szwadrony zapasowe 15. p. uła-
nów i 7. p.s.k. Miałem stopień wachmistrza (= sierżanta) pod-
chorążego.

Ze wszystkich tych szwadronów rozesłano zaraz oficerów
w teren celem poboru koni do wojska, pod siodło i na furmanki 
chłopskie do taborów. Za wszystko dobrze płacono – i wkrót-
ce ściągnięto do Ośrodka przeszło 1000 koni. Liczbę ułanów
i strzelców konnych szacuję na kilkuset, ale autorzy fachowego 
opracowania naszej jednostki: Kazimierz Wybranowski i Stani-
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sław Radomyski podali, że około 2000, gdyż jeszcze dopływali 
rezerwiści.

Dowódcą całości był mjr Julian Fiszer z 15. p. ułanów,
w praktyce mieliśmy jednak więcej do czynienia z jego zastępcą 
– mjr. Antonim Salmonowiczem z 1. p. uł. – oficerem Central-
nego Wyszkolenia Jazdy w Grudziądzu.

W dniu 8 września dwukrotnie nadleciały nisko nad Kraśnik 
niemieckie samoloty i zrzuciły bomby, które jednak nie eksplo-
dowały. Był to efekt rozmyślnej opozycji niemieckich komuni-
stów w fabrykach broni. Po południu tegoż dnia cały Ośrodek 
wraz z niezliczoną gromadą furmanek chłopskich, stanowią-
cych nasz tabor, wyruszył na wschód, do dalekich Brodów. Tam 
mieliśmy dopiero uzupełnić nasze uzbrojenie. Bliższe magazyny 
wojskowe zostały zbombardowane. Wędrowaliśmy przez do-
szczętnie spalone miasteczka: Janów Lubelski, Tomaszów, Kra-
snobród. Tam, we dworze u Kazimierzów Fudakowskich przez 
tydzień ukrywał się nasz rząd z prezydentem Mościckim na cze-
le. Niemcy o tym nie wiedzieli i ich pociski przelatywały nad 
dworem, gdyż blisko stamtąd toczyły się walki. Gdy dojechałem 
tam po leki dla chorego na biegunkę oficera, zastałem koło dwo-
ru spuszczone stawy rybne, a na groblach leżące trupy koni.

W dalszym marszu znaleźliśmy się w sytuacji, gdy w niedu-
żej odległości od nas posuwały się w stronę Bugu dwie kolum-
ny niemieckich czołgów. By im się wymknąć, dotarliśmy nocą, 
przez lasy, nad sam Bug i o świcie się przeprawiliśmy. Konie pły-
nęły przez niezbyt głęboką, lecz szeroką rzekę. Dopiero przed 
drugim brzegiem zaczęły grzęznąć w mule i przewracać się, przy 
czym nagle zginęło trzech ułanów. Było to na odcinku między 
Kryłowem a Mirczem.

Na Wołyniu zatrzymaliśmy się na trzy dni w ślicznie położo-
nych Biskupiczach Szlacheckich (14–17. IX). W dalszym marszu 
dowiedzieliśmy się o wkroczeniu do Polski Sowietów. Brody były 
zbombardowane, wobec czego skierowaliśmy się przez Sokal 
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na południe. Szwadrony 17. p. uł. i 7 p.s.k. odłączyły się od nas
i współdziałając z napotkanymi oddziałami, wzięły udział w wal-
kach z Niemcami, później jednak połączyły się znowu z nami. 

Przejechaliśmy bez trudu przez płytki Bug w górnym jego 
biegu i przez Bełżec wróciliśmy w Lubelskie. Pod Suchą Wolą 
natrafiliśmy na duże pobojowisko, gdzie rozbroił się jakiś duży 
oddział kawalerii, zostawiając broń i ekwipunek. To pozwoliło 
nam uzbroić się w karabinki i amunicję.

Znaleźliśmy się w końcu w coraz ciaśniejszym korytarzu po-
między cofającą się ku Wiśle niemiecką armią, a szybko postę-
pującą Armią Czerwoną. Jednej dżdżystej nocy wpadł w jej ręce 
poczet dowódcy wraz z mjr. Salmonowiczem, ponadto kuchnie 
polowe i część taborów. Wtedy dowódca naszego szwadronu 
rtm. Michał Kwaliaszwili mianował mnie szefem szwadronu
w miejsce wziętego do niewoli wachmistrza. Musiałem troszczyć 
się o tabory i o zakwaterowanie jednostki. Miejsce mjr. Salmo-
nowicza zajął rtm. Jerzy Najnert z 17. pułku ułanów.

Szwadron marszowy mojego pułku brał parokrotnie udział 
w starciach z Niemcami, przeważnie w składzie plutonu, ja mia-
łem inne zadania. W drodze do Kraśnika po nadesłaną dla nas 
broń, w dniu 28.września dotarła do nas wiadomość o kapitula-
cji Warszawy.

Dowództwo postanowiło przebić się na Węgry i ruszyliśmy 
na południe. Spotkaliśmy wtedy dużą grupę płk. Zieleniew-
skiego mającą artylerię, która zadała Niemcom spore straty 
w rejonie Janowa Lubelskiego i wzięła 45 jeńców. Przeprowa-
dziwszy wywiad nad Sanem, oficerowie z tej grupy byli zdania, 
że forsowanie rzeki przekracza możliwości przeciętnego od-
działu, nawet posiadającego artylerię. Odtąd posuwaliśmy się 
dalej razem.

Dnia 30 września jadący samochodem sowiecki generał 
zauważył nasz oddział i spotkał się z naszym dowództwem. 
Ostrzegł, że jeśli do północy nasze oddziały się nie rozbroją, 
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będzie je traktował, jako partyzantów. Wiadomo, co oznaczają
w jego ustach takie słowa. 

Po zdaniu broni mieliśmy być wolni i rozejść się do do-
mów. Wieczorem wezwano mnie razem z szefami pozostałych 
szwadronów na odprawę. Prowadził ją nasz główny dowodzący 
– rtm. Józef Najnert, niegdyś uczestnik armii Dowbora, znają-
cy doskonale język i stosunki rosyjskie. Podał nam informację
o decyzji rozbrojenia i dodał, że on wraz z oficerami dowództwa 
przejmuje odpowiedzialność za stany liczbowe w chwili zda-
wania broni. Słowa te zobowiązywały dowódców plutonów do 
powstrzymania podkomendnych od ucieczki, chociaż w danej 
chwili można było znaleźć innego rodzaju rozwiązanie. Otaczał 
nas las, a ludność nam życzliwa ułatwiała przebranie się w cy-
wilne ubrania. Wielu wybrało tę drogę.

Po oddaniu broni kazano nam jednak dalej maszerować
z końmi, które później mieliśmy oddać w innym miejscu. Po raz 
trzeci z rzędu przejechaliśmy znaną nam trasę przez Biłgoraj, 
Janów, Tomaszów Lubelski i zrobiwszy w sumie 200 km, czwar-
tego dnia zdaliśmy konie w Lubyczy Szlacheckiej pod Rawą 
Ruską. Oficerów odłączono zaraz i załadowano do autokaru
(prawie wszyscy zginęli w Katyniu), nam zaś urządzono odpra-
wę. Stałem razem z innymi podchorążymi wmieszany w dwu-
szereg ułanów. Było nas około trzystu. Dystynkcje zdjęliśmy. Na-
przeciw nas rozsiadł się sowiecki generał otoczony przez sztab 
oficerów, mając obok siebie kilka karabinów maszynowych skie-
rowanych w naszą stronę. Zaczęło się przemówienie: 

„Jesteście wolni i możecie już wracać do swoich domów, ale 
ponieważ wszędzie na wsi działa milicja obywatelska, mogą was 
zatrzymywać. My chcemy wam pomóc, więc pojedziecie dzisiaj 
do Lwowa, gdzie wystawią wam nowe dowody osobiste.” 

Po skończonej odprawie wydano nam po kawałku suchara
i prasowanej kawy, zrabowanej z polskich magazynów. „To mu-
szą być dobrzy ludzie” – mówili ułani.
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Załadowano nas na ciężarówki i przez Rawę Ruską i śliczną 
Żółkiew zawieziono do Lwowa. Tutaj jednak nikt nam nawet nie 
wspomniał o wystawianiu dowodów osobistych.

Nazajutrz załadowano nas na pociąg – na wschód. W czasie 
podróży nie otrzymaliśmy przez trzy dni nic więcej do jedzenia. 
W Złoczowie zatrzymaliśmy się na całą dobę. 

Dzięki niezwykłej ofiarności tamtejszego społeczeństwa, 
korzystaliśmy na dworcu ze specjalnych kuchni polowych, tak, 
że każdy mógł najeść się do syta. Jazda w ciemnościach, w za-
mkniętych bydlęcych wagonach, nie byłaby specjalnie przykra, 
gdyby nie to, że szeregowi załamali się psychicznie. Zaczęło 
się gremialne narzekanie na ustrój, rząd, wojsko i dowództwo. 
Wszystkim zarzucali złe intencje, chęć odznaczenia się i wszyst-
kie możliwe wady. Obecność podchorążych okazywała się
w takich chwilach zbawienna. Krótki wykład o przewidywal-
nych dalszych naszych losach, o uzbrojeniu sprzymierzeńców 
Polski, na dłuższy czas zmieniały nastroje.

Mieliśmy też w drodze jeden ciekawy incydent. Zatrzymano 
nas w polu i kazano wysiąść. Na sąsiednim torze, na otwartym 
wagonie stał sowiecki komandir w randze kapitana. Miał ujmu-
jącą powierzchowność i łatwość wysławiania w sposób dający 
się Polakom zrozumieć. Zaczął przemówienie o tym, że jedzie-
my do jego ojczyzny, która jest krajem rozległym, mającym 
„ziemli mnoho i raboty mnoho”, dosyć dla każdego. Wielu sze-
regowych ułanów słuchało tego z zapartym tchem i słyszałem 
ich wypowiedzi: - „Ja jestem cieślą, to chyba znajdę łatwo pracę”, 
podobnie inni, każdy o swoim zawodzie. Niestety, wszyscy wie-
rzyli, a to wszystko było kłamstwem. Obserwowaliśmy naszych 
konwojentów. Jadali, o ile mogliśmy się zorientować, tylko raz 
na dobę, około drugiej w nocy, siedząc pod wagonami. Może nie 
wszyscy, lecz wielu.

W zimny wieczór, 4 października – na polach leżał cienką 
warstwą śnieg – minęliśmy stację graniczną Podwołoczyska, do-
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tarliśmy do Wołoczysk, pierwszej stacji za Zbruczem. Z daleka 
przywitała nas dziwnymi okrzykami gromada sowieckiej mło-
dzieży. 

Była już noc, szliśmy przez miasteczko. Widzieliśmy oświe-
tlone okna sklepowe z wymalowanymi na kartonie kawałkami 
kiełbasy i chleba, ale towaru nigdzie nie było. Natomiast koło 
naszych szeregów ukazali się mali chłopcy i kilka razy rzucili
w nasze szeregi pudełka papierosów.

Doszliśmy w końcu do kompleksu bardzo długich baraków. 
Mówiono, że były to stajnie, czy raczej obory, dla opasowych 
wołów chowanych przez właściciela Wołoczysk, Władysława hr. 
Ledóchowskiego. W barakach było czysto, podłogi – gliniane 
klepiska, czysto umiecione, ale nigdzie źdźbła słomy. Panujące 
zimno skłoniło mnie do szukania jakiegoś cieplejszego zakątka 
i dotarłem wreszcie do końca baraku, do pomieszczenia ze sło-
mą. Nazajutrz dowiedziałem się, że jest ono przeznaczone dla 
chorych na tyfus. Położyłem się na słomie i zasnąłem. Po paru 
godzinach obudziłem się, zapalono jakieś światło i ze zdumie-
niem rozpoznałem w leżącym obok żołnierzu kolegę z sypialni 
w podchorążówce, Stefana Komornickiego. Powiedział mi, że 
w nocy przyjdą żołnierze robić wykazy obecnych i radził, bym 
podał się za Lwowiaka. Mieszkańców wschodnich województw 
obiecali zwolnić, by mogli wziąć udział w głosowaniu za przy-
łączeniem tych ziem do Związku Radzieckiego. Pewien ułan, 
zdrajca, oszukał wszystkich podchorążych i o mały włos byłbym 
pozostał. Dzięki pomocy oficera z Korpusu Ochrony Pogranicza 
udało się sprawę pozytywnie rozegrać i dostałem się do oddzia-
łu złożonego z kilkuset ludzi idącego na dworzec w Podwoło-
czyskach. 14 października byłem we Lwowie, całkiem wolny,
i poszedłem prosto do mieszkania Krzeczunowiczów. 

Lwów, miasto 300-tysięczne, doszło w tym czasie do liczby 
700, czy 800 tysięcy mieszkańców. Przeważali uchodźcy, często 
całe rodziny z zachodnich województw, które posłuchały nawo-
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ływań władz, by uchodzić przed Niemcami. Większość stanowi-
ły kobiety z dziećmi w letnich strojach. Gościnności Lwowiaków 
nie da się opisać. Robili, co mogli, by pomóc.

Zmieniałem kilkakrotnie mieszkanie, bo wielu znajomych 
przechodziło na niemiecką stronę, zatrzymałem się w końcu
u kuzynostwa, Romanów Zaleskich. Wszedłem wtedy w kontakt 
z młodymi wojskowymi, którzy, tak jak ja, pragnęli przedostać 
się przez Węgry do Francji. Organizacja, która tym się zajmowa-
ła miała prawdopodobnie niezbyt czyste ręce i przeprowadzała 
głównie ludzi bogatych. Terminy wyjścia wciąż zmieniano i od-
kładano, aż zaczęła się w grudniu bardzo mroźna zima. Przej-
ście Karpat przy mrozach dochodzących do  minus 45ºC stało 
się niemożliwe. Poznana wówczas literatka, Teodozja Lisiewicz, 
dyrektorka w rozgłośni Lwowskiego Radia okazała mi wielką 
pomoc – wyrobiła fałszywe papiery w specjalnej pracowni ks. 
Włodzimierza Cieńskiego i radziła przejść na stronę niemiecką.
W miejscowości Domaczewo pod Brześciem Litewskim miał 
mnie przeprowadzić przez Bug tamtejszy gajowy. Gdy dojecha-
łem na miejsce w 30-stopniowym mrozie, zastałem jakiegoś sta-
rego człowieka, który mnie ostrzegł, że każdej chwili może przyjść 
NKWD, bo gajowy został zaaresztowany. Radził, bym wyszedł na 
wieś i szukał tam noclegu, a do tego było konieczne pozwolenie 
sołtysa. W chacie, dokąd mnie skierowano, zastałem samotną 
kobietę, która zaczęła rozpaczać, ale nie bardzo wiedziałem, dla-
czego. Dopiero wracając do Lwowa – a podróż trwała dwa dni 
– zrozumiałem jej obawy. Minęliśmy pociąg z ludźmi deporto-
wanymi do sowieckiej Rosji w zakratowanych wagonach. Daty 
się zgadzają – wywóz zaczął się 10 lutego 1940 roku.

Ledwie wróciłem do Lwowa, a p. Lisiewicz zaproponował mi 
inną możliwość – trasę w okolicy Rawy Ruskiej. Prowadzić mnie 
miał młody wojskowy, człowiek tajnej organizacji. Trzecią oso-
bą była żona rannego pod Kutnem oficera rezerwy, która chciała 
dostać się do męża. Nasz przewodnik twierdził, że był na We-
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sterplatte, lecz uratował się przepływając Wisłę. Okazał się czło-
wiekiem pełnym pomysłów i zaradnym, lecz mało roztropnym. 
Przede wszystkim trasy nie znał. Szliśmy więc „na domysł” od 
stacji Werchrata przez lasy w Horyńcu, na zachód. Śnieg po ko-
lana, lecz dobra, udeptana ścieżka. Weszliśmy w końcu, u progu 
jakiejś wsi, wprost na sowiecki posterunek. Na nasz widok zro-
bił się okropny rejwach, strzelanina w powietrze itp. Zaareszto-
wali nas, zrewidowali, żołnierz – komandir – przesłuchiwał. My 
zgodnie mówiliśmy, że przyszliśmy od germańca do sowieckie-
go raju. Takie dano nam wskazówki. Nazajutrz przewieziono do 
miejscowości Narol, gdzie kwaterowałem jeszcze we wrześniu 
1939 r.

Byliśmy na czczo, po dwóch nocach i jednym dniu aresztu. 
Przesłuchano nas tam ponownie, po czym komandir orzekł na 
podstawie dokumentów sporządzonych po aresztowaniu – „Od 
germańcaście przyszli – do germańca pójdziecie”. Pod eskortą 
żołnierza z długim bagnetem odstawiono nas w liczbie 20-30 
osób, po większej części młodych Żydów, do zasieków z drutu 
kolczastego na granicy. Porozchylane druty świadczyły o liczbie 
osób tę linię demarkacyjną przekraczających.

Szczęśliwie uniknęliśmy spotkania z niemiecką strażą gra-
niczną i po paru godzinach dotarliśmy do jakiejś wsi. Zaszliśmy 
do sklepiku i tam nasz przewodnik zażądał kieliszka samogonu 
i czegoś do zjedzenia, opowiadając sklepowej historię przekro-
czenia granicy. W chwilę potem ukazało się dwóch niemiec-
kich żołnierzy ze straży granicznej, których sprowadził chłopak 
przysłuchujący się nam w sklepiku. Niemcy byli dobroduszni. 
Zrewidowali nas i zabrali mi pieniądze wiezione dla kogoś, lecz 
dzięki temu mój przewodnik uratował o wiele większą sumę 
przenoszoną na potrzeby organizacji.

Żołnierzy rozbawił on opowiadaniem o lekcjach niemieckie-
go w szkole. Zrobili nam jajecznicę, przynieśli herbaty i wzmoc-
nieni ruszyliśmy do pobliskiej stacji. Następnego dnia rozsta-
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liśmy się w Lublinie, skąd pojechałem do Lubartowa, a dalej, 
okrężną drogą, na piechotę – 23 km do Lasów Lubartowskich, 
gdzie spodziewałem się zastać moją rodzinę.

Gospodyni mego brata, Wacława Komornicka, miewała 
„prorocze” sny. Tego dnia twierdziła od rana, że na pewno się 
zjawię. Mimo to, moje przybycie było sensacją!

Wkrótce w Warszawie stałem się świadkiem aresztowania 
przez gestapo mego szwagra Jerzego Czetwertyńskiego, męża 
mojej siostry Rózi, który resztę wojny spędził w obozach kon-
centracyjnych.

Po powrocie do Lasów dawałem lekcje najmłodszej siostrze 
– Zosi, w zakresie szkoły podstawowej, a sam studiowałem pi-
sma z leśnictwa, rolnictwa i hodowli oraz język niemiecki.

W 1941 roku zapadłem na odrę, która rzuciła mi się na oczy 
tak groźnie, że nie mogłem czytać ani pisać i prawie cały rok 
próżnowałem. Równocześnie dołączyły się jakieś biedy z nogą
i prawie nie mogłem chodzić.

Ten okres przymusowej bezczynności miał dla mego dalsze-
go rozwoju decydujące znaczenie. Zdałem sobie sprawę z moich 
braków, przemyślałem różne rzeczy głębiej i to doprowadziło 
mnie do postanowienia zostania księdzem. Za jeden ze środ-
ków w tym kierunku uznałem podjęcie praktyki rolniczej, gdyż 
chciałem poznać lepiej życie prostych ludzi i mieć z nimi dobry 
kontakt. Poznanie ks. profesora Stefana Wyszyńskiego w pobli-
skiej Kozłówce bardzo mi pomogło.

Odnalazłem wtedy Leona Krzeczunowicza – zarządzał nie-
wielkim majątkiem Stanisława Reya w Miechowskiem. Dzię-
ki niemu przyjąłem pracę rządcy w majątku Minoga, u jego 
sąsiada Wacława Skarbek-Borowskiego. Przepracowałem tam 
trzy lata.

Leon, mój przyjaciel z okresu studiów we Lwowie, okazał się 
być współtwórcą paramilitarnej organizacji – „Uprawa – Tarcza” 
oraz dowódcą konspiracyjnego plutonu kawalerii przeznaczo-
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nego do ochrony Sztabu Krakowskiego Okręgu AK. Wacław był 
jego zastępcą, ja zaś jednym z podkomendnych.

Wysoka część Miechowskiego, w której leży Minoga, po-
łożona jest na wysokości Rabki. Zimy są tam długie i ostre,
a w czasie okupacji powodowało wymarzanie części upraw.

Gęsto rozmieszczone niewielkie majątki ziemskie przecho-
dziły wtedy trudne chwile, brakowało paszy dla inwentarza, 
zboża na sprzedaż, mleka do kuchni. Przymusowe dostawy dla 
Niemców, tak zwane kontyngenty, rujnowały właścicieli. Wa-
cław Skarbek-Borowski miał hojną rękę i w 1939 r. wspomógł 
tak szczodrze mieszkańców zbombardowanej Skały, że sam zna-
lazł się w trudnej sytuacji. Dookoła ludność żyła w wielkiej bie-
dzie, a zwłaszcza komornicy, posiadający tylko dom bez ziemi. 
Wacław był jedynym ziemianinem w okolicy, który ryzykując 
więzienie, nie wahał się sprzedawać drzewo ze swego lasu – za-
równo budulec, jak i bezcenne wówczas drewno opałowe.

Dwór w Minodze był przepełniony uchodźcami, w tym ro-
dzinami sióstr Wacława, samych dzieci było siedemnaścioro.

Na wiosnę, w pierwszym dniu prac polowych, uderzyło mnie, 
jak w czasie orki ziemniaczyska szły kobiety za oraczami z ko-
szykami i zbierały przemarzłe ziemniaki, by z nich upiec placki. 
Jedzenie przynoszone ich mężom w południe na pole składało 
się z gęstej zupy ziemniaczano-jarzynowej z czarnym chlebem. 
Mięso i cukier nie wchodziły nawet w rachubę. Jako posłanie 
widziałem na łóżkach w czworakach worki lub płachty papie-
rowe produkowane przez Niemców i nakryte marnymi kocami. 
Za dzienną pracę otrzymywali dwa kilogramy zboża – obojętnie 
jakiego, dopiero w 1944 r. podniesiono stawkę do 3 kg. Mająt-
ków nie stać było na więcej, za to praca w majątku chroniła ludzi 
od głodu, zimna i wywiezienia na roboty do Niemiec.

W drugim roku mojej pracy zaczął szerzyć się w okoli-
cy bandytyzm. Groźnego bandytę Tatarskiego zlikwidowała 
granatowa policja ze Skały, mająca za komendanta ukrytego 
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Akowca – Karonia. Wkrótce pojawił się inny, bardziej niebez-
pieczny, o pseudonimie August II Mocny. Prowadził podwójną
i bardzo chytrą grę. W stosunku do miejscowej ludności wystę-
pował jako komunistyczny agitator i prędko zdobył jej zaufanie.
W rzeczywistości był konfidentem gestapo. Zbierał na wsi infor-
macje o udziale w działalności wyzwoleńczej właścicieli majątków, 
którzy bez wyjątku należeli do „Tarczy” i doskonale wywiązywa-
li się ze swych zobowiązań. August nie gardził jednak dobrami 
doczesnymi i zgromadziwszy bandę podobnych sobie łobuzów, 
konno objeżdżał dwory i obrabowywał wszystkich bez skrupułów. 
Niezależnie od nakładanych na ziemian haraczy zabierał futra, ko-
żuchy, ciepłe okrycia pań i panów, tym zaś ściągał wysokie buty
z nóg. Jego nawiedziny znoszono cierpliwie przez półtora roku lub 
więcej, lecz w końcu, wiosną 1944 roku, sąd AK zebrawszy do-
wody na to, że August II rozszyfrował już wielu ziemian, wydał 
na niego wyrok śmierci. Wykonała go – na całej ekipie Augusta 
– żandarmeria AK, przebrana w niemieckie mundury.

Tej samej wiosny zacząłem szkolić podchorążych AK,
a głównie praktykantów rolnych z całej okolicy. Musieliśmy prze-
strzegać wszelkich środków ostrożności, gdyż w gęsto zaludnio-
nym terenie każda okoliczność podlegała ludzkiej obserwacji. 
Mnie, jako rządcę majątku, wszyscy dobrze znali, lecz szkolenie 
udało się przeprowadzić daleko w polu, a jego uczestnicy zdali 
wymagany egzamin.

Tymczasem front się przybliżał, a cofanie się Niemców przy-
pominało raczej ucieczkę. Pierwszego sierpnia 1944 r. zatrzy-
mali się, a w Krakowie szerzyli terror przez falę aresztowań. 

Uwięziony i straszliwie męczony był Leon Krzeczunowicz, 
trafił do obozów zagłady, na koniec w DORA, za próbę uciecz-
ki, rozstrzelany 19 marca 1945 roku. Pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, awansowany na rotmistrza.

Natomiast w Miechowskiem oddziały partyzanckie poru-
szały się wszędzie swobodnie.
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14 sierpnia w lasach Minogi zatrzymał się 160-osobowy od-
dział Batalionów Chłopskich pod wodzą „Kruka”. Nazajutrz, 
w święto Matki Bożej, pewien Anglik służący w tym oddziale 
niepotrzebnie ostrzelał niemiecki samochód wiozący jarzyny 
do dużego kwaterunku Niemców w Ojcowie. Z odwetem wca-
le nie czekali i wkrótce okrążyli las, spalili przyległą wieś Bar-
barkę, spacyfikowali okoliczne wsie, strzelając do napotkanych 
mężczyzn. Zginęło ich wtedy w sumie około 80, a drugich 80
w oddziale „Kruka”.

Wywieźliśmy wtedy, wraz z praktykantem Andrzejem Cheł-
kowskim, żonę naszego szefa do sąsiedniego dworu w Rzepli-
nie i tym sposobem uratowaliśmy się sami. Wacław Skarbek-
-Borowski znajdował się w Krakowie i nigdy już do domu nie 
wrócił. Razem z żoną i dziećmi do końca okupacji ukrywał się 
u swych krewnych – Byszewskich, pod Bochnią. Spotykaliśmy 
się w umówionych miejscach w Krakowie i tam zasięgałem 
jego rady w sprawach gospodarczych i innych. Wacław wydał 
mi wtedy plenipotencję generalną, tak, że mogłem podejmo-
wać wszelkie decyzje. Pozwoliło to na sprzedaż całego jednego 
pola, dla zabezpieczenia rodzeństwa na przyszłość, szczególnie 
w pierwszych miesiącach po wkroczeniu sowietów. Siostry Wa-
cława ofiarowały mi wówczas 20, czy 30 $.

Jesień 1944 r. wspominam, jako jeden z najtrudniejszych 
i najbardziej przykrych okresów mego życia. Praca przestała 
dawać zadowolenie, gdyż czuło się stopniowe rozprzęganie się 
wszystkiego. Ludzie coraz gorzej pracowali, mnożyły się kra-
dzieże, niekiedy nawet zboża siewnego z siewnika lub transpor-
tów, kradziono ze spichlerza.  W podwórzu dwóch zamieszka-
łych tam przygodnie pracowników ukradkiem pędziło bimber. 
W kredensie zadomowił się rzekomy uciekinier z Oświęcimia,
a prawdopodobnie komunistyczny agitator. Jak przekonałem się 
po wejściu Sowietów, cała wieś była przez komunistów dobrze 
zorganizowana i posiadała własny komitet.
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Niemcy byli już zdemoralizowani, troszczyli się głównie
o własne interesy. Dawali mi różne polecenia, które musiałem 
spełniać, np. dostarczanie podwód jakiemuś cywilowi, który 
lubił odwiedzać sąsiednią wieś i tamtejszy niemiecki kwate-
runek. W samej Minodze żyła kobieta oddająca się prosty-
tucji z Niemcami. Miała duże gospodarstwo, ale nie umiała 
nim rządzić. Niemcy kazali mi jej pola uprawiać dworskimi 
końmi. Pracownicy majątku robili to z największym obrzy-
dzeniem. 

Dwa razy w 1944 r. obudzili mnie w nocy uzbrojeni w kara-
biny mężczyźni, kazali zaprowadzić się do obory i wskazać dwie 
najsłabsze krowy. Zastrzelili je przy mnie i polecili mięso roz-
dać ludziom. To znów jacyś nieznani – przypuszczalnie akow-
cy – poprosili o wóz i konie. Nigdy ich nie oddali i więcej ich 
nie spotkałem. Raz z rana zawiadomiono mnie, że jacyś ludzie 
uprowadzili w nocy 20 owiec. W tych warunkach gospodarowa-
nie przestawało dawać radość i mieć jakikolwiek sens.

Tym bardziej można było podziwiać kierownictwo „Tarczy”, 
które wydało ziemianom polecenie obsiania oziminą 30% całego 
areału, zamiast, jak normalnie bywało, 25%. Wymagało to wiel-
kiego wysiłku i dodatkowych kosztów na ziarno siewne. Ziemia-
nie nie robili sobie złudzeń, że to nie oni będą zbierać plony.

Zdarzały się jednak, choć rzadziej i piękne zachowania ludzi. 
Pamiętam wizytę młodego kupca zbożowego, którego zaledwie 
raz lub dwa widziałem, lecz dostał on od nas na ślub piękny za-
przęg konny.

Gdy zbliżał się front, kupiec ów wręczył mi półmetrowej 
długości wędzoną kiełbasę dodając, że może ona mi być wkrótce 
potrzebna. Było to tuż przed wkroczeniem sowietów.

17 stycznia 1945 roku, po południu przeleciał przez Minogę 
front, lecz w zasadzie niczego to nie zmieniło.

W nocy dopiero weszli do dworu sowieccy żołnierze. Na-
stępne półtora dnia wystarczyło im, aby zabrać, co tylko się dało. 
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Nie miałem po co dłużej pozostawać w Minodze. Trzeciego dnia, 
gdy się ściemniło, dworskimi końmi i bryczką, lecz już zawłasz-
czonymi przez jednego z gospodarzy, za opłatą, wyjechałem do 
Krakowa. Miałem zaproszenie do przybycia na Olszę Potockich, 
gdyż ich wnuk był u nas na praktyce. Chciałem jednak zająć się 
najstarszą siostrą – Krystyną Wierusz-Kowalską, która z sze-
ściorgiem dzieci, teściową i gosposią została w Krakowie, nie 
dostawszy się do pociągu do Szwajcarii. Okazało się, że właśnie 
ten pociąg, jako ostatni, został zbombardowany przez aliantów.

Szukałem możliwości zarobku. Zacząłem od dostarczania 
ludziom węgla ręcznym wózkiem, wnosząc go do piwnic, lecz 
to się wkrótce urwało. Na zyskownym handlu solą dałem się 
strasznie nabrać przez nie całkiem uczciwego pośrednika. Do-
piero większy zarobek przyniosło mi przewiezienie wina mszal-
nego z Krakowa do Poznania, gdyż tam wszystkie zapasy się wy-
czerpały. 

Mając już trochę gotówki, razem z Wacławem Skarbek-Bo-
rowskim z Minogi i naszym wspólnym przyjacielem, Rudol-
fem Toporem, zaczęliśmy organizować transporty zboża z Po-
znania do wygłodzonego wojną Śląska. Różnica cen wynosiła 
300%.

W Czaczu pojawiłem się po raz pierwszy w marcu 1945 r. 
Ze stacji w Przysiece szedłem łąkami, omijając wieś, by nie zo-
stać zauważonym. W „domu ogrodnika”, przy szosie do Śmi-
gla, mieszkały wtedy: dawna ogrodniczka Anna Bogusławska
i kucharka Leokadia Czerwińska. Zastałem tam też moją star-
szą siostrę Różę Czetwertyńską3. Wiele naszych cennych rzeczy 
zostało przez te panie uratowanych, przede wszystkim rodzin-

3 Róża – od bardzo życzliwego administratora w Czaczu otrzymała należną 
ziemianom odprawę w naturze, wynoszącą co najmniej kilkanaście kwintali 
rozmaitego zboża. Komitet z Czacza wysłał to do Puszczykówka, lecz kon-
trolująca na szosach milicja wszystko zabrała.
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ne fotografie. Z ludźmi nie 
spotykałem się, prócz jed-
nego chłopca stajennego 
w Białczu, który uściskał 
mnie serdecznie.

Rózia już wcześniej 
nawiązała znajomość z ro-
dziną Leitgeberów posia-
dających sklep w Poznaniu
i willę pod samym miastem 
w Puszczykówku. Pani Ja-
nina przyjaźniła się z na-
szą ciotką Zofią z Żółtow-
skich Dąbrowską, miesz-
kającą nieopodal i choć

czasy były trudne pp. Leitgeberowie zaproponowali Róży i mnie 
zatrzymanie się u nich. Z czasem przyjęli do innego swego domu, 
„letniaka”, moją najstarszą siostrę Krystynę z sześciorgiem dzie-
ci i wreszcie mego ojca Jana4, przebywającego dotąd w Ujeździe 
Mazowieckim. Łącznie wynosiło to około 15 osób. Państwo 
domu ani wtedy ani później nie przyjęli od nas najmniejszego 
wynagrodzenia za tę niezwykłą gościnność i pomoc.

Ojciec mój po Powstaniu Warszawskim był już bardzo sła-
by, przeważnie leżał, jesienią przeszedł jeszcze ciężką operację. 
Zmarł w 1946 roku.

Transporty wina mszalnego i zorganizowanie przyjazdu mo-
jej siostry z dziećmi z Krakowa zmusiły mnie do kilkakrotnych 
podróży. Trasę tę, pierwszy raz przebytą w trzy dni pokonywa-
łem potem już „tylko” w 24 godziny, w przepełnionych, nieopa-
lanych pociągach z zabitymi sklejką oknami. 

4 Żółtowski Jan – ojciec dziewięciorga dzieci. (1871–1946).
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Po jednej z takich podróży wręczono mi w Krakowie po-
wołanie do wojska. W tej chwili ani mi to było w głowie, toteż 
po prostu uciekłem do Wielkopolski. Dowiedziałem się jednak, 
że wkrótce wysłano już za mną listy gończe. Sprawa stała się 
poważną, lecz na szczęście zjawił się nagle – występujący pod 
zmienionym nazwiskiem, jako Zygmunt Ciesielski – mój star-
szy brat Jerzy i mogłem przekazać mu dobrze zapowiadający się 
udział w wysyłce zboża na Śląsk i pieniądze za wino. 

W Krakowie zamieszkałem chwilowo u mych przyjaciół, Ju-
liuszów Komornickich, u których ukrywała się wtedy żona Bo-
ra-Komorowskiego. 

Całą sprawę uznałem za wyraźny znak z nieba. Od czterech 
lat nosiłem się z postanowieniem wstąpienia do seminarium 
duchownego. Udałem się więc do księcia metropolity Adama 
Stefana Sapiehy z prośbą o interwencję u władz wojskowych
i o przyjęcie mnie do Krakowskiego Seminarium. Po trzech 
tygodniach wszystko zostało pozytywnie załatwione i w dniu
2. lipca 1945 roku, wieczorem, przekroczyłem z wielką radością 
próg pałacu arcybiskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3. 

Krakowskie Seminarium liczyło wtedy tylko dwudziestukil-
ku alumnów, z tym, że starsze roczniki miały zaledwie po paru 
kleryków, a jedynie pierwszy kurs kilkunastu. Jeszcze do końca 
lipca trwały wykłady. Po 2 tygodniach zaczęły się egzaminy, w tym 
czasie powtarzałem gramatykę łacińską i grecką. Tak się to wielkie 
dla mnie dzieło rozpoczęło. 

Z wielką wdzięcznością wracam myślą do tego okresu w moim 
życiu. Przez dwa lata studiowałem na Uniwersytecie Jagielloń-
skim filo zofię i teologię, mieszkając w odremontowanym gma-
chu seminarium w pobliżu Wawelu. Razem z nami uczęszczali 
na wykłady alumni z seminarium śląskiego i częstochowskiego 
oraz kilku zgromadzeń zakonnych. Poziom wykładowców był 
wysoki, oprócz wiedzy profesorowie przekazywali nam wiele 
uwag z życia wewnętrznego i ogólnej kultury. 



47

Bardzo dobrze wspominam stosunki z kolegami. Pod koniec 
drugiego roku studiów zaczęło mi zdrowie nie dopisywać. Przy-
zwyczajonemu do ruchu na powietrzu, brakowało mi wysiłku fi-
zycznego i dokuczały bóle głowy uniemożliwiające koncentrację 
myśli. Na początku III roku tak się nasiliły, że kiedy lekarstwa 
nie pomagały, musiałem podjąć decyzję o wystąpieniu z semi-
narium.

Był to grudzień 1947 r. 
Wiele zrozumienia i delikatności okazali mi wtedy moi prze-

łożeni, przede wszystkim sam książę Metropolita. Ponownie 
Pani Janina Leitgeberowa zaprosiła mnie do siebie, ofiarowując 
mały pokoik, więc wyjechałem do Puszczykówka. Mieszkająca 
niedaleko stamtąd moja siostra Teresa troszczyła się o posiłki. 
Od obcych ludzi doznałem wiele życzliwości i współczucia. 

Zaprzyjaźniony z mym rodzeństwem książę Roman Czarto-
ryski zaproponował wyjazd na wieś do jego znajomego Ignacego 
Żylicza, administratora małego majątku rolniczego – Kosyń, bę-
dącego własnością Seminarium Duchownego w Olsztynie. Mia-
łem pełnić tam rolę praktykanta z utrzymaniem. Na razie jeden 
z młodych przyjaciół z Minogi wystarał mi się o zaproszenie na 
letnie kolonie organizowane dla studentów przez Katolicki Uni-
wersytet Lubelski – w Słomowie koło Kosynia i we Fromborku. 
Nawiązanie nowych stosunków pozwalało mi wracać powoli do 
normalnego życia w społeczeństwie, ale nie było to łatwe. 

Państwo Żyliczowie traktowali mnie niemal jak syna i dbali, 
bym się nie przemęczał. Odzyskałem na tyle siły, że po nowym 
roku 1949 objąłem funkcję rządcy gdyż dotychczasowy zrezy-
gnował z pracy. W kwietniu tegoż roku PGR-y przejęły Kosyń na 
własność. Pozostałem tam, jako brygadzista, magazynier i „nor-
mowszczyk” od ustalania norm pracownikom. Pracowałem od 
świtu do nocy, lecz przez parę miesięcy w ogóle mnie nie wypła-
cano. Jedyną podporą był bardzo sympatyczny szef, nazwiskiem 
Maranda. Doskonały rolnik i dyrektor całego zespołu liczącego 
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11 gospodarstw. Prześladowany za to, że nie chciał zdjąć krzyża 
w swym biurze i wolał ustąpić ze swego stanowiska.

Wskutek przepracowania wracały u mnie bóle głowy. Na 
próżno rozglądałem się za lżejszą pracą w okolicy. Z początkiem 
lata przyjmując ponowne zaproszenie na letnie kolonie KUL-u 
we Fromborku znalazłem się znowu w beznadziejnej sytuacji. 
W końcu lata jednak dyrektor tamtejszego zakładu salezjańskie-
go – ks. Marian Kubrycht – zaproponował mi wstąpienie do jego 
zgromadzenia w charakterze koadiutora, czyli braciszka. Był to 
cud Opatrzności i w następstwie tego spędziłem w Towarzystwie 
Salezjańskim 15 bardzo szczęśliwych miesięcy, jako aspirant.

We Fromborku prowadzono małe seminarium diecezji 
Olsztyńskiej. Sekretarzowałem ks. dyrektorowi, uczyłem chłop-
ców rysunków, pełniłem funkcję sanitariusza. Odpowiadała mi 
atmosfera zakładu ze swą prostotą, ubóstwem i wesołością. Bóle 
głowy nasuwały mi jednak czarne myśli, że nie wytrzymam no-
wicjatu.

Problem mojej przyszłości rozstrzygnął się w sposób nie-
oczekiwany. Wysłano mnie do Lublina, by sprowadzić dla na-
szej szkoły dodatkowego polonistę. W drodze, w ramach mych 
poszukiwań, wstąpiłem po informacje do Lasek. Przyjął mnie, 
znający moje kłopoty i przejścia – stojący na czele Zakładu dla 
Niewidomych – Antoni Marylski. Rzucił myśl, bym przyjechał 
popracować w Laskach, on zaś zorganizuje leczenie przez spe-
cjalistów w Warszawie. Trzeba dodać, że pod tym względem wa-
runki na wybrzeżu były fatalne. Zdecydowałem się na wyjazd 
i na Sylwestra 1950 roku zgłosiłem się do pracy w Zakładzie, 
mając zapewnioną możliwość powrotu do Salezjanów.

Po paru miesiącach pracy w Laskach przeszedłem wybuch 
gruźlicy płuc i przez 2 lata musiałem się intensywnie leczyć.
W tym czasie nie miałem prawa do kontaktów z młodzieżą. 
Dopiero w 1953 r. zacząłem uczyć chłopców robót ręcznych
w drewnie w szkole podstawowej.
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Ludzie wciąż mi poma-
gali. W 1957/58 r. spędziłem
15 miesięcy na kuracji klima-
tycznej w Szwajcarii dzięki 
hojnej pomocy mego szwagra 
Michała Wierusz – Kowalskie-
go i innych przyjaciół. Powró-
ciwszy do kraju, mogłem już 
skuteczniej pracować.

Oprócz zajęć nauczyciela robót ręcznych, a z czasem i zawo-
du, zaangażowano mnie do pracy społecznej. Przez kilka lat zaj-
mowałem się zespołem teatralnym pracowników Zakładu. Teatr 
ten występował, jako sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej, której 
przez 22 lata byłem prezesem. Zmusiło mnie to do nawiązania 
bliskich kontaktów z władzami, ze wsią i sąsiednimi jednostka-
mi OSP. Z pomocą wybitnej społecznicy – Zofii Święcickiej, soł-
tysa w Laskach, udało mi się wybudować remizę strażacką.

W 1969 r. wszedłem do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Po roku zostałem wybra-
ny na sekretarza Zarządu Towarzystwa i przez 18 lat pełniłem
tę funkcję. 

W 1973 r. umarł nagle mój szef – Henryk Ruszczyc, a w parę 
miesięcy po nim prezes – Antoni Marylski. Po pierwszym prze-
jąłem nadzór pedagogiczny nad pięciu Warsztatami Szkolący-
mi (metal, drewno, dziewiarstwo, montaż, szczotkarstwo), a po 
drugim odgórne kierownictwo nad czterema gospodarstwami 
rolnymi Towarzystwa, w kilku województwach. Sprawowałem 
je, jako przewodniczący Zakładowej Komisji Rolnej. Równocze-
śnie zlecono mi przewodniczenie w Komisji Historycznej gro-
madzącej materiały do Dzieła Matki Czackiej.

W 1979 r. dyrektor całego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
Andrzej Adamczyk, przejął nadzór nad Warsztatami, a w rok póź-
niej zlecono mi zastępstwo dyrektora w szkole podstawowej. 
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Pełniłem tę funkcję do 1984 r. do chwili, gdy powróciwszy 
z Międzynarodowego Kongresu Sprawy Niewidomych, zapa-
dłem na ciężką chorobę żołądka. Po długim leczeniu, wiosną 
następnego roku, kierownictwo Zakładu uznało, że mam zająć 
się wyłącznie opracowywaniem historii Zakładu. Zaczęło się od 
życiorysu Henryka Ruszczyca. Książkę wydałem w 1993 roku. 
Równocześnie pracowałem nad życiorysem Leona Krzeczuno-
wicza i jego działalności w okresie okupacji w organizacji para-
militarnej „Uprawa – Tarcza”.

Udało mi się ją wydać w 1987 roku, w 500 egzemplarzach, po 
czym z pewnymi zmianami wydał ją krakowski „Znak”. 

W 1990 r. wspólnie z moją siostrą Zofią doprowadziliśmy do 
wydania „Wspomnień” naszego Ojca razem z życiorysem jego 
dziadka – powstańca z 1830 roku pod tytułem „Dwa pokole-
nia”.

W 1993 r. zwróciła się do mnie Matka Generalna SS. Fran-
ciszkanek Służebnic Krzyża – Terezja Dziarska z prośbą o na-
pisanie życiorysu Założycielki Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
Opracowanie to miało służyć potrzebom wszczętego wtedy 
procesu beatyfikacyjnego. Ukończyłem tę biografię po sześciu 
latach pracy, a wydał ją nasz dawny niewidomy uczeń - Ryszard 
Dziewa w Lublinie.

W 2004 r. wydałem poprawiony i uzupełniony życiorys 
Leona Krzeczunowicza i drugie, lepsze wydanie w 2006 r. p.t. 
„Uprawa – Tarcza – Leon Krzeczunowicz”.

Opracowałem też parę krótkich biografii pracowników
Lasek.
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***   ***   ***

Dorobek pisarski Michała Żółtowskiego

1.  Tarcza Rolanda, 1988 r.
2.  Dwa Pokolenia – Wspomnienia wielkopolskiego zie-

mianina, Poznań, 1990 r.
3.  Henryk Ruszczyc – Jego praca dla niewidomych, 1994 

r.
4.  Blask Prawdziwego Światła. Matka Róża Czacka i Jej 

Dzieło, 1998 r.
5.  To wszystko działo się naprawdę. Warszawa 2002 r.
6.  Leon Krzeczunowicz „Uprawa-Tarcza”, 2004 i 2005 r.
7.  Wspomnienia z młodych lat, 2005 r.
8.  Historia straży pożarnej w Laskach 1958–1984, 2007 r.
9.  Moje powojenne drogi, 2008 r.
10.  Czasy – zdarzenia – ludzie (200 egzempl.),  2009 r., 

subwencjonowane przez Zarząd Związku Rodu Żół-
towskich i trzy odrębne osoby.

oraz około 30 artykułów na tematy związane z pracą 
w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach – od 1951 r.

Laski, lipiec 2007 r.
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Michał Żółtowski

Co zawdzięczam wychowaniu w rodzinie
 

Dziś, gdy model rodziny przewiduje posiadanie jednego lub 
dwojga dzieci, niełatwo zrozumieć, że dawniej mogło być 

inaczej. Urodziłem się jako piąte z kolei dziecko, mając ogółem 
pięć sióstr i trzech braci. Jeden z nich, Jerzy, był o cztery lata ode 
mnie starszy i bardzo mi imponował. Po nim szła siostra, Tere-
sa, z którą razem się uczy łem i najlepiej rozumiałem. Dalej było 
jeszcze dwóch braci i dwie najmłodsze siostry.

Starsi, zaraz po I wojnie światowej, zaczęli chodzić w Pozna-
niu do szkoły, średni i najmłodsi zostali na wsi przy rodzicach 
i tam się uczyli. Do szkoły poszedłem dopiero, mając 13 lat. 
Czacz, majątek moich rodziców, leżał o godzinę drogi koleją od 
Poznania. Obecnie województwo leszczyńskie. 

Gdy teraz spoglądam wstecz na tamte lata, usiłuję odczytać, 
jakie wartości wyniesione z domu pozwoliły mi przebrnąć przez 
róż norodne koleje losu. Wówczas nikt nie przewidywał moż-
liwości jesz cze jednej wojny światowej, ani nie przygotowywał 
dzieci na taką ewentualność. Powiedziałem tu niezupełną praw-
dę, bo przypominam sobie, że nasza matka żywiła wyraźne, co 
do tego przeczucia. Podczas pogadanek religijnych wtrącała nie-
raz tajemnicze i niepokojące zdania: „Kiedy przyjdzie reforma 
rolna...”. Oznaczało to, że stra cimy cały majątek i trzeba będzie 
mieć zawód, który zapewni utrzymanie. Albo mówiła: „Kiedy 
przyjdą bolszewicy...” lub „Kiedy będzie prześladowanie religij-
ne...”. I rzeczywiście, wszystko to się spraw dziło. 

Jakie więc wynieśliśmy wartości z domu? Po pierwsze – mó-
wienie prawdy i liczenie się z danym słowem, po drugie – po-
ważny stosunek do obowiązków, po trzecie – solidne podstawy 
religijne. 
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Nie pamiętam, by ktoś z rodzeństwa kiedyś skłamał. Ojciec 
nie lubił przesady nawet w mówieniu. Domownicy, o których 
będę dalej pisał, służyli nam naprawdę za wzór prawości i su-
mienności. Wytwarzało to atmosferę, która przede wszystkim 
nas wychowywała. 

Kiedyś jedna z ciotek długo chorowała i poprosiła moich 
rodzi ców, aby wzięli do domu jej córeczkę. Ojciec nie chciał się 
na to zgodzić, gdyż słyszał, że mała nieraz rozmija się z prawdą. 
Dopie ro gdy się okazało, że informacja jest nieścisła, ustąpił. 

Będąc w szkole, w Poznaniu, nie korzystałem nigdy ze ścią-
gawek, bryków, podpowiadania. Sumienie mi na to nie pozwala-
ło. W Czaczu domowi nauczyciele stawiali nam wysokie wyma-
gania. Byliś my codziennie pytani, zwracano uwagę na wszystko: 
ortografię, styl, charakter pisma, czystość zeszytów. W czasie 
odrabiania lekcji zasadniczo obowiązywało milczenie, niekiedy 
asystowała przy tym nauczycielka. 

Przestrzegano punktualności. Lekcje kończyły się w połu-
dnie, odmawialiśmy „Anioł Pański”, myliśmy ręce i szliśmy na 
obiad. To wszystko odbywało się bez surowości, moralizowania, 
karania. 

Po południu miałem lekcję gry na fortepianie i francu-
skiego, w końcu odrabianie zadań. Zgodnie z programem 
klasycznego gimna zjum, do którego się przygotowywałem, 
łacina zaczynała się w I klasie, to jest, gdy miałem ok. 10 lat, 
język grecki od klasy IV. Języka łacińskiego uczył mnie dojeż-
dżający dwa razy w tygodniu student prawa, Bolesław Celiń-
ski. Mieszkał razem z moim bratem w Poznaniu. Miał dosko-
nałą metodę nauczania polegającą na częstych powtórkach. 
Przeprowa dzał je w okresie jednych i drugich ferii świątecz-
nych, gdy wolne już od zajęć rodzeństwo hasało po parku. 
Nieraz zbierało mi się na łzy podczas generalnych powtórek 
gramatyki i od nowa dokonywanych tłumaczeń. Tą drogą 
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jednak zdobyłem gruntowne podstawy do znajomości łaci-
ny, nauczyciela zaś uwielbiałem. Był mądry i interesu jący.
Po ukończeniu studiów pracował w Lidze Narodów, następnie
w ONZ. Po śmierci matki wstąpił do Benedyktynów, a jeśli 
jeszcze żyje, to przebywa w klasztorze Cystersów w Italii.

W latach dzieciństwa większą część wolnego czasu po-
święcaliśmy na zbieranie ziół leczniczych, w jesieni kaszta-
nów, sprzedawanych później po dobrej cenie do poznańskiego 
„ZOO”. Płynące stąd pienią dze szły na potrzeby misji, na „wy-
kupywanie” małych murzynków, by umożliwić im ukończenie 
szkoły misyjnej. Jesienią zbieraliśmy chrust w parku i przyle-
głym lasku na rozpałkę dla staruszek we wsi. Trzewiki wyma-
gające częstych reperacji z powodu biegania po rosie i błocie 
nieśliśmy do organisty, który, aby utrzymać rodzinę, dorabiał 
sobie szewstwem. W jesiennym sezonie zbieraliśmy masowo 
rosnące w lasku koło parku rydze i odnosiliśmy pełne ich ko-
sze do kuchni. 

Wprawdzie niczego nam nie brakowało, lecz nie dostawa-
liśmy kieszonkowego. Jeśli ktoś miał szczególne zamiłowania
i potrzebował pieniędzy, musiał sam szukać sposobu, by je zdo-
być. Starsze siostry chowały rasowe króliki, które pomagaliśmy 
im karmić. Codziennie wycho dziliśmy w pole z wózkiem, by 
przywieźć im koniczyny. Brat wolał gołębie, które z czasem po 
nim przejąłem. Miał zresztą zawsze masę pomysłów i stale bra-
kowało mu gotówki. Podejmował różne prace, na przykład raz 
zarobił sobie, budując wraz z kuzynem szopkę z desek dla do-
zorcy w sadzie. Budował coraz to innego typu aparaty radiowe, 
a z czasem zajął się fotografiką. Urządził ciemnię, razem ze mną 
zmajstrował powiększalnik. Abonował pismo dla fotoamatorów 
i wysyłał do redak cji swe najlepsze zdjęcia do oceny. Wiele na-
uczyliśmy się w ten sposób. 

Marzył o składanym kajaku i dopiero, gdy był za granicą na 
studiach, wykonał mu go nasz kuzyn. Nie doprowadził wszyst-
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kiego do końca i wiele pracy włożyliśmy w jego wykończenie. 
Woda była daleko, w odległości sześciu kilometrów, kajak jed-
nak doskonale służył.

Kiedy zaczęliśmy polować, niezły dochód przynosiła nam 
sprze daż ubitej zwierzyny. Płacono za nią wysokie ceny, gdyż 
szła na eksport do Niemiec. 

Mój brat, Jerzy, choć delikatnej budowy, był najlepszym lek-
koatletą w szkole. Występował na zawodach i nazbierał wiele 
medali. Gdy do rósł, urządzał w Czaczu treningi dla młodzieży 
męskiej. Ćwiczył z nią biegi, skoki i rzuty. Na pozór był odlud-
kiem, w gruncie rze czy miał wielkie poczucie społeczne. 

W miarę jak dorastaliśmy, przestawano kontrolować nasz 
czas wolny. Rodzicom zależało, byśmy byli zdrowi i wysporto-
wani, tymcza sem betonowy tenis w parku zaczął się rozpadać. 
Jerzy z pomocą ludzi z majątku przerobił go na dobry kort ziem-
ny. Plewienie i wałowanie obciążało nas, graliśmy jednak latem 
bardzo dużo. 

W życiu zdarzają się daty przełomowe. Dla mnie chwilę taką 
stanowił rok 1930, kiedy wyszła za mąż najstarsza siostra, Kry-
styna, brat Jerzy wyjechał na studia, a moich braci wraz ze mną 
oddano pod opiekę Francuza, p. Henryka Gaube. Człowiek ten, 
już po pięćdziesiątce, niegdyś wychowawca we francuskim in-
ternacie, od 20 lat pełnił funk cje guwernera w kilku polskich 
domach. Doskonale rozumiał problemy dorastającej młodzieży 
i umiał nią we właściwy sposób pokierować. Wiele mu zawdzię-
czam. Poza przybliżeniem nam kultury francuskiej i pomocy
w opanowaniu tego trudnego języka, rozszerzył znacznie nasze 
horyzonty myślowe. Dzięki niemu zabrałem się do konstrukcji 
modelu jachtu żaglowego, nad którym pracowałem przez dwa 
lata. Nie przypuszczałem wtedy, że kiedyś zostanę nauczycielem 
robót ręcznych w szkole dla niewidomych. 

Mój młodszy brat Juliusz i ja pasjonowaliśmy się jazdą 
konną. Z cza sem dołączył również najmłodszy z braci, Alfred.
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W Poznaniu braliśmy lekcje w Wielkopolskim Klubie Jazdy 
Konnej, w Czaczu szukaliśmy odpowied nich koni pod wierzch. 

W okresie międzywojennym koń wierzchowy uchodził 
za luksus. Izba Skarbowa wymierzała za to wysokie podatki.
W stajni w Czaczu stało zwykle osiem klaczy zarodowych służą-
cych do wyjazdu. Samochód kupił mój ojciec dopiero w 1935 r. 
Do dyspozycji mieliśmy dwa małe konie pracujące w ogrodzie 
warzywnym. Niektóre klacze nadawały się pod siodło, lecz spra-
wy hodowlane stawały na przeszkodzie. Rozwiązanie przyszło
z nieoczekiwanej strony. Administrator, zapalony kawalerzysta
i dobry organizator, tak umiał wszystkim pokierować, że na ferie 
wielkanocne i letnie wakacje dawał nam do dyspozycji młode, 
czteroletnie konie niedawno oprzęgane. Wiele pracy musieliśmy 
włożyć, by je trochę ujeździć, a potem naskakać. Kilka razy jed-
nak udało nam się wystąpić na nich na zawodach. 

Rozpisałem się szeroko o naszych zajęciach i zabawach, 
lecz z nich składało się życie. Rodzice zawsze cieszyli się, wi-
dząc, że nie próżnujemy. Większość z nas miała zdolności do 
rysunku, nawet malarstwa. Lubiliśmy przy tym słuchać głośne-
go czytania. We wcześ niejszych latach poznaliśmy w ten sposób 
wiele powieści historycz nych, między innymi. Kraszewskiego, 
w opracowaniu dla młodzieży. Czytywali śmy je po parę razy. 
Doszedłszy do wieku 10-11 lat, chodziliśmy do biblioteki lub 
pokoju ojca i tam odbywało się czytanie. Przepada liśmy za tym, 
była to najszczęśliwsza chwila dnia. Poznaliśmy pra wie całego 
Sienkiewicza, łącznie z listami z Ameryki i mało znanymi nowe-
lami: „Przez stepy” lub „Niewola tatarska”. 

Ojciec znał osobiś cie Sienkiewicza i przytaczał wiele szcze-
gółów z czasu powstania jego powieści. Cenił wysoki moralny 
poziom tych dzieł. Pamiętam charakterystyczne zdarzenie: je-
den z nas spadł z konia i zranił sobie głowę. Podczas zszywa-
nia rany zachował się dzielnie i nawet nie syknął. Ktoś go za to 
pochwalił i usłyszał w odpowiedzi: „A co by zrobił Kmicic na 
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moim miejscu?”. Memu ojcu bardzo się to podobało, po latach 
jeszcze owo zdanie cytował. 

Rodzice wychowywali nas swym przykładem, jak również 
innych osób z naszego otoczenia. Bardzo starannie ich dobiera-
li. Wśród domowników, a także pracowników różnych działów 
majątku, mieliśmy prawdziwych przyjaciół. Nasza matka dbała 
o ludzi, dawała po okre sach bardziej wytężonej pracy urlopy, 
czego wówczas nie przewidywa ły ustawy. Przestrzegała, by pra-
cownicy stajni w dni świąteczne odpoczywali, a jeśli chcieliśmy 
gdzieś wyjechać, sami musieliśmy powozić i troszczyć się o ko-
nie. Dla nas, chłopców, stajnia stano wiła największą atrakcję. 

Na szczególne względy zasługiwali też leśnicy, w Wielko-
polsce zwani borowymi. Na te samodzielne i odpowiedzialne 
stanowiska dobierało się specjalnie uczciwych i inteligentnych 
ludzi. Byli znacznie wyżej wynagradzani. Rozmowy z nimi po-
zostawały długo w pamięci.

Pamiętam dwa wypadki, gdy zastrzeliwszy kaczora i to w pięk-
nym wiosennym upierzeniu, nie mogłem go wydobyć z wody. 
Leżał w głę bokim rowie pokrytym lodem – (a drugim razem na 
zalanej wodą łące). Jeden, jak i drugi borowy, bez wahania wró-
cił do leśniczówki, wdział skórzane buty aż poza kolana i wszedł 
śmiało do lodowatej wody, ryzykując przeziębienie. Wyciągnię-
ciem kaczora sprawił mi ogromną przyjemność, naprawdę jed-
nak nie można było tego kroku oczekiwać. 

Jak w moim pokoleniu wyglądał patriotyzm? U dziecka liczy 
się przede wszystkim to, co się widzi. W Czaczu, latem 1920 r., 
przybył z frontu na wypoczynek batalion piechoty – około 800 
żołnierzy. W całej wsi było ich pełno. Na wszystko, co się wte-
dy działo, patrzyliśmy z zachwytem. W podwórzu stały kuchnie 
polowe, obserwowaliśmy wydawanie z rana kawy, w południe 
gęstej zupy. Potem żołnie rze myli menażki w stawie lub pod 
pompą. A w ciągu dnia marsze od działów ze śpiewem. Ludzie 
byli gotowi wszystko dla tego wojska oddać. 
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Tej samej jesieni w Poznaniu odbyła się wielka defilada tam-
tejszego garnizonu z okazji 11 listopada. Orkiestry na siwych ko-
niach, pułki kawalerii, dywizjony artylerii z armatami, w końcu 
pułki piechoty. Nie mogliśmy się napatrzeć. A entuzjazm tłumu 
i nam się udzielał. Wszak to polskie wojsko tak niedawno jesz-
cze walczyło i ratowało naszą zagrożoną niepodległość. Wszy-
scy wciąż mówili o wojnie, o okopach, walkach na bagnety,
o decydującej bitwie pod Warszawą, w której zginął, prowa-
dząc żołnierzy do ataku, ks. Ignacy Jan Skorupka. Wiele się
o nim słyszało. Gdy żołnierze za częli się załamywać, on pode-
rwał ich do przodu. W końcu przypłacił to życiem. W pudeł-
kach z ołowianymi żołnierzami, stanowiącymi na szą najlepszą 
zabawę, nigdy nie brakowało postaci ks. Skorupki ze sztanda-
rem w ręku. 

W 1920 r. w Czaczu pełno było uchodźców ze wschodnich 
Kresów, zwłaszcza Podola i Ukrainy. Opowiadali straszne rzeczy 
o czasach rosyjskiej rewolucji. Ojciec przyjął wówczas do admi-
nistracji trzech Rosjan z armii Denikina. Jeden został kasjerem, 
czyli głównym księgowym i bardzo odpowiedzialnie pracował
aż do 1945 r. Drugi prawie równie długo pełnił funkcje le-
śniczego w majątku rodziców w Lubel skiem. Również nasze 
nauczycielki i korepetytorzy, wszyscy pocho dzili ze wschodu
i wnieśli wiele najlepszych cech tamtejszych ludzi w nasz dom. 
Nieraz zadawałem sobie pytanie: czy i nas coś podobne go nie 
czeka? 

Dwór polski, pozostający przez kilka pokoleń w jednym 
ręku, obrastał pamiątkami. Stawał się rodzajem muzeum. Brak 
mi danych o tym, skąd pochodził w Czaczu zbiór starej broni. 
Ojciec umieścił w dwóch oszklonych szafach to, co uważał za 
najcenniejsze: parę długich rusznic, autentyczny garłacz, kilka 
kusz, w tym parę z koś ci słoniowej, wiele różnego typu skałko-
wych pistoletów, rożków do prochu, w końcu wielki róg bawoli
i drugi mniejszy z kości słonio wej. Niezależnie od tego znajdowa-
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ło się na strychu 20-30 karabi nów skałkowych z czasów napole-
ońskich lub Powstania Listopadowego i ciężki rapier pradziadka 
z tego czasu. 

Dzięki zapobiegliwej tros ce ogrodniczki, broń ta przetrwa-
ła w ukryciu II wojnę światową. Po nagłej śmierci ogrodniczki 
okazało się, że większa część broni w tajemniczy sposób zagi-
nęła. 

Na przełomie XIX i XX w. odkryto w Czaczu prehistoryczne 
cmentarzysko. Najciekawsze eksponaty znalazły się w muzeum 
w Poz naniu, w domu długa oszklona szafa zaledwie mogła po-
mieścić urny wszelkiego rodzaju, starą przerdzewiałą broń,
a nawet parę wyrobów z kamienia. 

Po mojej prababce pozostały na strychu damskie stroje
z poło wy XIX w., obszerne suknie aż do ziemi itd. Niekiedy 
używa liśmy ich do przebierania. 

W domu zachowała się aż do wojny bogata kolekcja szty-
chów, jak również wiele obrazów. Dziadek ze strony matki, Ju-
liusz Ostrowski, był kolekcjonerem, wspierał młodych malarzy, 
organizował im wystawy. Czacka część zbiorów stanowiła część 
posagu mojej mat ki. Jako dzieci uczyliśmy się nazwisk polskich 
malarzy, oglądając obrazy Malczewskiego, Fałata, Kossaka, Ger-
sona, Gierymskiego, Siestrzeńcewicza, Wyczółkowskiego, a tak-
że szkice Matejki. Znacz ną ilość tych dzieł sztuki bracia ukryli 
w 1939 r. w górnej galerii kościoła i te się uratowały, resztę zra-
bowali okupanci. 

Nad łóżkiem mego ojca wisiał ryngraf ze śladem kuli, któ-
ra go jednak nie przebiła. Ocalił on życie memu pradziadowi 
Marcelemu, który jako 19-letni młodzieniec przekradł się do 
Powstania Listo padowego i brał udział we wszystkich głównych 
bitwach. Za udział w walce pod Grochowem otrzymał Krzyż 
Virtuti Militari. Wybrany posłem do berlińskiego parlamentu 
bronił tam sprawy narodowej. Długie lata był dyrektorem Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego, któ re udzielaniem kredytów, 
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a także fachowym doradztwem broniło Polaków przed odda-
niem ziemi w ręce niemieckie. 

Synem jego był mój dziadek Alfred. Śladem swego ojca po-
słował do parlamentu. Koledzy z „Koła Polskiego” zlecili mu 
wniesienie uroczystego protestu u rządu pruskiego przeciw 
aneksji Wielkopolski. Akt ten co pewien czas ponawiano, Alfred 
miał wtedy przykrą rozmowę z Bismarckiem, który żadnych ar-
gumentów z prawa narodowego nie przyj mował. Mój dziadek 
umarł młodo w tym samym roku, osierocając dwóch małych 
synków. Zajął się nimi stary dziadek Marceli. 

Ojciec mój w czasie I wojny światowej był w Szwajcarii wice-
przewodniczącym Komitetu z Vevey, niosącego pomoc ofiarom 
wojny w Polsce. Jako członek Komitetu Polskiego Narodowego 
należał do re prezentacji Polski w czasie Traktatu Wersalskiego. 

Po zakończeniu wojny został prezesem Urzędu Likwida-
cyjnego poniemieckich majątków na byłą dzielnicę pruską, 
prezesem Związku Ziemian oraz pełnił inne wysokie funkcje 
społeczne. Miał wielki autorytet w społeczeństwie, nieustannie 
zwracano się do niego o radę lub pomoc w różnych spra wach. 
Ojciec był człowiekiem bardzo skromnym, nie było mowy 
o tym, by się czymś chwalił. Jeśli przytaczał jakieś anegdoty ze 
swej pracy spo łeczno-politycznej, to nigdy w związku z własną 
osobą. O tym, jakie pełnił funkcje, dowiadywałem się nieraz do-
piero od kolegów w szkole. 

Ojciec nie tylko nie gonił za godnościami, lecz zawsze był 
gotów służyć skromnym inicjatywom na swoim terenie. Tak na 
przykład nigdy nie opuszczał zebrań Kółka Rolniczego w Cza-
czu. Nie należy utożsamiać tej organizacji z czasów największej 
walki o ziemię i wynarodowienie polskiego ludu za Bismarcka
z kółkami utworzonymi przez rząd komunistyczny po II wojnie 
światowej. Właściwe Kółka Rolnicze, mające jako hasło „Oświa-
ta i praca”, położyły wielkie zasłu gi dla kraju, podnosząc świado-
mość narodową i zarazem poziom gospo darowania. 
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Ojciec uczęszczał też na zebrania Opieki Społecznej w gmi-
nie, gdzie radzono nad pomocą dla najbiedniejszych jej miesz-
kańców. Z zamiłowania intelektualista zdawał sobie sprawę
z odpowiedzial ności, jaką ponosi każdy człowiek – wykształco-
ny i zamożny – za sto sunki na jego najbliższym terenie. By móc 
świadczyć innym, trzeba wpierw własny warsztat pracy wzoro-
wo prowadzić. Po 60-letnim osz czędnym gospodarowaniu mego 
pradziada, majątek wymagał unowocześ nień. Ojciec przepro-
wadził kosztowny drenaż pól, założył czternastokilometrowej 
długości kolejkę polną, łączącą folwarki między sobą i ze stacją 
kole jową (była to pierwsza inwestycja – zniszczona przez Sowie-
tów w 1945 r. – i to na terenie całej Wielkopolski), wybudował 
centralny, zelektryfikowany, trzypiętrowy spichrz, pozwalający 
na długotrwałe przechowywanie i suszenie zboża. Wprowadził 
na nieurodzajnych mokrych łąkach dochodowe plantacje wikli-
ny, na sztucznych pastwiskach racjonalny wychów bydła i koni, 
hodowlę traw nasiennych i wiele innych form nowoczesnej go-
spodarki. Mimo iż miał doskonałego administra tora, stale kon-
trolował to, co działo się w majątku. Lubiliśmy po nad wszystko 
wyjazdy bryczką z ojcem na oglądanie pól i folwarków. Umiał 
wszystko interesująco przedstawiać i wyjaśniać. Nieraz dojeż-
dżaliśmy do dość odległych kanałów obrzańskich. Ojciec przez 
długie lata był dyrektorem Towarzystwa Melioracji Obry, mają-
cego za zada nie regulację stanu wód pięciu kanałów osuszają-
cych bagna położone nad rzeczką Obrą. Powodowała ona częste 
długotrwałe powodzie. 

Dbając o estetykę, ojciec obsadził brzegi kanałów topolami, 
co wpłynęło korzystnie na ukształtowanie krajobrazu. 

Jako „kolator” dwóch kościołów parafialnych, ponosił
w związku z tym duże koszta. Nie tylko musiał utrzymywać stan 
zewnętrzny i wewnętrzny obu świątyń, lecz na przykład grodzić 
murem rozległy ogród jednego z proboszczów. Takie były stare 
przepisy. W zamian za to kolator miał prawo wyboru jednego



62

z trzech kandydatów na probosz cza przedstawionych przez Ku-
rię Biskupią. W ówczesnych stosunkach prawo to miało raczej 
charakter formalny. 

Istotne świadczenia moich Rodziców dla parafii w Czaczu 
szły w innym kierunku. Ojciec wybudował obszerną salkę para-
fialną, w dwóch wsiach założył przedszkola, tak zwane ochron-
ki, z tych jedno na 80. dzieci. Pracę w nich prowadziły siostry 
zakonne. 

Pielęgniarka, zakonnica, troszczyła się o chorych w paru 
okolicz nych wsiach i zgłaszała mojej Matce ludzkie potrzeby. 
W ostatnich kilku latach przed wojną utrzymywano też trene-
ra sportowego, który prowadził ćwiczenia z młodzieżą męską. 
W miarę rozwoju „Akcji Katolickiej” we wsi powstawały: „Sto-
warzyszenie Robotników”, „Matek Chrześ cijańskich”, „Młodych 
Polek” i „Młodzieży Męskiej”, którzy otrzymali włas ną świetlicę 
z radiem – rzeczą na owe czasy rzadką. Okresowo dzia łał mę-
ski chór kościelny. Istniało też stowarzyszenie gimnastyczne
„Sokół”. 

O wszystkie te organizacje trzeba było dbać, radząc lub po-
magając w razie potrzeby. Moja Matka troszczyła się bardzo
o „Mat ki Chrześcijańskie” i sama do nich należała, dobierała 
starannie prelegentów na zebrania tej organizacji. Dla „Mło-
dych Polek” organizowała kursy kroju i gotowania, zakończone 
wystawą wyrobów, urządzała też wy cieczki do szkoły gospodar-
stwa wiejskiego w okolicy. Sama należała w Poznaniu do „Sto-
warzyszenia Pań Domu”. Wiele świadczyła na rzecz bezrobot-
nych, którym pomagała w urządzaniu ogródków przy blokach 
mieszkalnych i w ubraniu dzieci. 

W końcu lat 30., gdy większość z nas studiowała, a starsze sio-
stry wyszły za mąż, w Czaczu urządzała kilka razy do roku zam-
knięte rekolekcje. Wymagało to wiele pracy, gdyż staroświecki 
roz kład pokoi nie nadawał się do przyjmowania większej liczby 
gości. W rekolekcjach uczestniczyli profesorowie uniwersytetu, 
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starsze ziemianki, młode ziemianki, studenci, pary narzeczo-
nych. Ściągano do tego wybitnych księży i zakonników. 

Opisane przeze mnie akcje realizowały, choć w różnym stop-
niu, także inne dwory wielkopolskie, należące do takich rodzin, 
jak Potworowscy, Kurnatowscy, Szułdrzyńscy, Sczanieccy, Mań-
kowscy itd. O tym się nie mówiło, nie robiono z tego reklamy. 

Oprócz biblioteki mego Ojca, liczącej ok. 10.000 tomów,
w rę ku matki znajdowała się druga, na 2000 tomów, przeznaczo-
na na bie żący użytek, głównie dla wsi. Książki były w ciągłym 
ruchu. 

Przykład rodziców działał na nas. Pod ich wpływem 
przygotowy waliśmy się poważnie do życia. Brat Jerzy ukończył 
Wyższą Szkołę Wód i Lasów w Nancy we Francji, lecz zanim ob-
jął administrację lasów w Lubelskiem, odbył w kraju dwie rocz-
ne i dwie krótsze praktyki. Publikował fachowe artykuły ze swej 
dziedziny, a nierentowny obiekt wkrótce uczynił dochodowym. 

Po wyjściu z niemieckiego więzienia, gdzie wraz z Ojcem 
przesiedział parę miesięcy, utrzymywał u siebie nie tylko całą 
ro dzinę, lecz i wiele osób wysiedlonych z Wielkopolski. Zorga-
nizował dla nich produkcję obuwia o drewnianej podeszwie. 
Założył przy tar taku spółdzielniany sklepik obsługujący tę za-
niedbaną okolicę w ar tykuły pierwszej potrzeby. Był bardzo 
czynny w pracy konspiracyj nej AK. Bandyci, mieniący się Ar-
mią Ludową, dwadzieścia sześć razy napadali na jego siedzibę, 
rabując żywność i odzież, zostawiając mieszkańców w sa mej 
bieliźnie. Spalili tartak, wreszcie nakazali wynieść się, gro żąc 
podpaleniem. Brat zamieszkał wtedy w najbliższym miastecz-
ku, administrując z daleka lasem. Udało mu się m.in. uratować 
około trzydziestu Żydów zatrudnionych przy pracach leśnych. 
Zastępcę jego zamordo wano. 

Gdy wkroczyli sowieci, musiał uchodzić i przez blisko rok 
ukrywał się pod obcym nazwiskiem w straży kolejowej w Ja-
rosławiu. Gdy w 1945 r. odszukał rodzinę, miał znów na utrzy-
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maniu ponad dziesięć osób. Handlował zbożem, potem założył 
mały sklepik. Po wyjeździe starszych sióstr za granicę, ożenił się. 
Często był zmuszony zmie niać pracę i miejsca pobytu, w wie-
ku 50 lat wyemigrował do Kanady. Tam nostryfikował swój dy-
plom leśnika i dzięki temu pracował w Zie leni Miejskiej Mont-
realu. Własnymi siłami pod miastem wybudował sobie domek,
w którym obecnie mieszka. Dzieci pracują, Jerzy nadal z upodo-
baniem fotografuje, wystawia swoje zdjęcia, pomaga Polakom
w kraju. 

W końcu sierpnia 1939 r., na kilka dni przed wybuchem 
wojny, zakwaterował się w Czaczu 17. Pułk Ułanów z pobliskie-
go Leszna. Służyło w nim kilku moich kuzynów. Obaj młodsi 
bracia wstąpili wte dy do pułku, jako ochotnicy. Starszy, Juliusz, 
jako kierowca ojcowskiego samochodu, oddanego dowódcy 
pułku do dyspozycji, w czasie kampanii podjechawszy w porę 
samochodem, uratował z zasadzki dowód ców. Dowiedziałem 
się o tym przeszło czterdzieści lat po jego śmierci, ze wspomnień 
jednego z kuzynów. Skończył później, w czasie okupacji, pod-
chorążówkę. 

W czasie Powsta nia Warszawskiego brał udział w walkach na 
ul. Szucha, gdzie z ca łego oddziału tylko sześciu wyszło żywych. 
Wcielono ich do Grupy „Kampinos”. Juliusz zginął w bitwie tej 
grupy pod Jaktorowem z przeważającymi siłami niemieckimi. 
Został odznaczony pośmiertnie „Krzyżem Walecznych”. 

Drugi brat, Alfred, ciężko ranny w nogę w dniu kapitulacji 
Warszawy w 1939 r., przeszedł dwie amputacje i po kilku tygo-
dniach zmarł z wycieńczenia. 

Rok temu znajoma zakonnica opowiedziała mi swą wizytę
w szpitalu, w sali, gdzie leżał po amputacji nogi również mój ku-
zyn. Podeszła do niej wtedy pielęgniarka i wzruszona zwróciła 
jej uwagę na to, iż na sali leży drugi ranny tego samego nazwiska 
– mój brat. Gdy przyniosła mu trochę skądś zdobytej wody, bo 
nie było jej w szpitalu, rzekł: „Niech to siostra odda lepiej jedne-
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mu z moich kolegów, którzy przeżyją, ja i tak umrę”. Wiadomo, 
że ranni cierpią zawsze najbardziej z pragnienia. Pielęgniarka 
po wiedziała: „To jakiś niezwykły człowiek”. Za postawę w czasie 
walk w Kampinosie brat otrzymał pośmiertnie Virtuti Militari. 

Wojna i okres okupacji dostarczyły Polakom okazji do 
wykazania hartu życiowego. Próby, przez które przeszliśmy, 
nie dadzą się porównać z losem tysięcy ludzi wywiezionych 
w głąb Rosji lub na roboty do Niemiec. Niekiedy cierpienia 
psychiczne kosztowały jednak wiele, Na przykład moja siostra, 
Róża, której zdjęcie ze ślubu pokazuje wyjście młodej pary pod 
wzniesionymi szablami szpaleru oficerów, miała ciężkie prze-
życia wojenne. W początku 1940 roku gestapo aresz towało jej 
męża, który przez blisko cztery lata przebywał w obozach kon-
centracyjnych. Ona sama była wciąż śledzona, szpiedzy niemiec-
cy włóczyli się za nią po ulicach, towarzyszyli w tramwaju itd. 
Nie załamała się jednak, los obu starszych sióstr, gdy zagranicą 
połą czyły się z mężami, też nie był lekki. 

Najmłodsza z sióstr, Zofia, mając 16 lat brała udział w Powsta-
niu Warszawskim, jako łączniczka. Odznaczona została Krzy-
żem Zasłu gi z mieczami. 

Opowiadanie to domaga się podsumowania. Według mej 
dzisiejszej oceny długie pozostawanie na wsi i w rodzinie niosło 
ze sobą wiele cennych wartości, lecz również niebezpieczeństw. 
Nie mogłem później przyzwyczaić się do miasta, ojciec zaś nie 
pozwalał częściej, niż raz w miesiącu, wyjeżdżać do domu. Start 
do pracy w szkole miałem wyśmienity, ojciec wyżej oceniał sa-
modzielną pracę przy odrabianiu lekcji, niż siedzenie w klasie. 
Szkoła ma jednak szersze zadania, niż wyrobienie intelektualne, 
musi ucznia przygotowywać do życia w społeczeństwie. 

Pewnym brakiem wychowania w Czaczu była izolacja od
z dala położonej wsi oraz odległego powiatowego miasta.
W sąsiednich dwo rach żyli przeważnie starsi ludzie, z który-
mi nie mieliśmy bezpoś redniego kontaktu. Zapraszani na ferie 
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lub wakacje koledzy i przyjaciele pochodzili przeważnie z tej 
samej, co my, grupy społecznej. Braki w wyrobieniu nadrabiać 
musiałem znacznie później, dopiero w wojsku oraz w pierw-
szej pracy zawodowej, jako rządca w jednym majątku podczas 
okupacji. 

Pozostała mi jeszcze do omówienia sprawa obsługi. Przed 
wojną taniość robocizny i brak urządzeń gospodarstwa do-
mowego sprawiały, że praca ludzka wszystko musiała zastąpić.
W domach zamożniejszej inteligencji, podobnie jak i we dwo-
rach, zatrudniano kucharki i pokojówki. Miało to wpływ na 
wychowanie dzieci – im więcej obsługi, tym dziecko staje się 
mniej zaradne. W mniejszych dworach, zwłasz cza we wschod-
nich województwach, dość twardo wychowywano młodzież. 
Zaprawiano ją do pracy w ogrodzie, polu, przy inwentarzach.
W Czaczu oddalenie od wsi i podwórza utrudniało bliski kon-
takt z pracującym człowiekiem, a w domu służby było dużo. 
Dopiero w wojsku, a później w czasie okupacji, nauczyłem się 
różnych fizycznych prac, jak oprzątania koni, a potem orania, 
siania, koszenia, jeszcze później sto larki. A radości, jaką daje 
praca fizyczna, nic nie zastąpi. 

Wychowanie w ubóstwie czy niedostatku wydaje mi się naj-
lepszą szkołą życia, czasem jednak powoduje tęsknotę za nie-
spełnionymi aspiracjami. Rodzi to problemy. 

Na odwrót: zamożność, a tym bardziej bogactwo – sprzyjają 
rozwo jowi umysłowemu i kulturze człowieka, ułatwiają przy-
jęcie dystansu w stosunku do pieniądza. Pokazują namacalnie, 
że nie daje on szczęś cia. Trzeba jednak wielkiej siły charakteru
i pracy nad sobą, by mając wszystko, czego się pragnie, nie zejść 
na płyciznę i nie zrobić z siebie centrum świata. 

Wszystko, co otrzymujemy, jest nam tylko powierzone,
a ma służyć drugim. Ze wszystkiego kiedyś przyj dzie zdać ra-
chunek.

 (napisane w styczniu 1995 roku)
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s. Miriam od Maryi Matki Łaski Bożej – Krystyna Isakowicz

Jubileusz 50-lecia profesji zakonnej
Laski 21-22 listopada 2009 r.

Moja droga do Lasek

Na początku pragnę z całego serca podziękować Panu Je-
zusowi za to, że jestem, że się urodziłam, że jestem w La-

skach, którym wiele zawdzięczam i bardzo kocham od przeszło 
50 już lat. Bogu niech będą 
dzięki. Jemu chwała i cześć, 
uwielbienie. Amen.

Urodziłam się 22 lutego 
1932 r. w Krakowie razem 
z moją siostrą bliźniaczką 
– Teresą, ku wielkiej zapew-
ne radości Mamy, Taty, babć 
i cioć. 

Ochrzczone byłyśmy 
dopiero 9 maja tegoż roku, 
bo jako bliźniaczki siedmio-
miesięczne dogrzewałyśmy 
się jeszcze w inkubatorach. 
Podobno ważyłam wtedy 

kilo i 80 dekagramów i nie dawano mi wtedy wiele szans na 
przeżycie. Pan Bóg miał inne plany. 

Chrzest przyjęłyśmy w kościele św. Mikołaja, który jest ko-
ściołem parafialnym naszej rodziny do dziś, bo siostra moja nie 

JUBILEUSZE SIÓSTR
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zmieniła miejsca zamieszkania. Na chrzcie otrzymałam imię 
Krystyna, w domu nazywano mnie Krysią.

M o j a  r o d z i n a  była urzędnicza. Mamusia Janina praco-
wała w PKO, a Tatuś – Kajetan – w urzędzie elektrowni. Mamu-
sia (z domu Sławińska), była jedną z pięciorga dzieci Marii ze 
Śniatyna – córki greckokatolickiego popa i Tadeusza, rzeźbia-
rza-ceramika, który miał fabrykę w Kołomyi, a potem pracował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tatuś – Ormianin ze 
Stanisławowa, skąd pochodziła cała rodzina Isakowiczów. Stry-
jecznym dziadkiem był arcybiskup ormiański Lwowa Izaak Isa-
kowicz, zwany „Złotousty”. Cała rodzina była wierząca i prakty-
kująca, choć w różnych trzech obrządkach katolickich.

D z i e c i ń s t w o  moje było dostatnie i szczęśliwe do siód-
mego roku życia. Rodzice chodzili do pracy, a wychowywała 
nas babcia Marysia. Pamiętam, jak babcia „na dobranoc” często 
opowiadała nam o życiu Pana Jezusa i Matki Bożej. Lubiłyśmy 
też bardzo słuchać „Legendy o Matce Bożej” do obrazów Sta-
chiewicza. Dom prowadziła gosposia. Mamusia po pracy cho-
dziła z nami na spacery, na Błonia lub do znajomych. Bawiłyśmy 
się z moją siostrą bliźniaczką beztrosko aż do wybuchu wojny
w 1939 r. 

Wojna
1 września 1939 r. miałyśmy iść do I klasy Szkoły Powszech-

nej im. św. Scholastyki. Wszystko się zawaliło. Piękny budynek 
szkoły zajęli Niemcy na szpital.

Mamusia straciła pracę, a Tatuś, powołany do wojska, pod 
Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej. Najpierw był w ofla-
gu niemieckim, a potem został wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Mauthausen-Gusen, potem do Dachau, gdzie docze-
kał końca wojny, ale wrócił bardzo schorowany i zmarł w 1948 r. 
Przez ten cały czas Mamusia musiała jakoś utrzymać rodzinę, to 
jest babcię i nas, i nieść cały ciężar okupacyjnego życia.
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Myśmy nie zdawały sobie sprawy z tego ciężaru. Czas woj-
ny był bardzo trudny. Mamusia nauczyła nas wtedy robić gu-
ziki z białych nici na koluszkach do bielizny pościelowej, któ-
re potem babcia sprzedawała, by mieć na utrzymanie domu. 
Przy tej pracy spędzało się całe popołudnia i wieczory. Babcia 
i Mamusia opowiadały nam wtedy historie z życia dobrych 
ludzi i świętych, np. o św. Teresce od Dzieciątka Jezus, której 
imię nosi moja siostra. Także historię Polski poznawałyśmy
w domu, bo w szkole jej za Niemców nie było. Piękne to były 
wieczory, bez telewizji i radia, tylko w gronie rodzinnym, cho-
ciaż w domu siedziałyśmy owinięte kocami w zimnym miesz-
kaniu i przy herbatce z lipy i liści poziomek. Latem w okresie 
żniw na wsi, już po zwiezieniu plonów przez gospodarzy, zbie-
rałyśmy kłosy zboża na polach – kłos do kłosa, by je potem 
kijem zmłócić i mieć mąkę na chleb. Babcia uczyła nas prze-
różnych domowych prac.

Z czasów wojny zostały mi w pamięci jeszcze obrazy znisz-
czeń, choć Kraków niewiele ucierpiał. Pamiętam naloty samolo-
tów, zbieganie do schronów, do piwnic, w dzień i w nocy, uciecz-
ki, pierwszą bombę, która zniszczyła szpital w naszej dzielnicy, 
zabitych ludzi, łapanki na ulicach, ciągłe wycie syren na alarm
i strach. Ale pamiętam też wspólne modlitwy tych dni z Mamu-
sią, babcią i sąsiadami, przed domowym ołtarzykiem w naszym 
mieszkaniu.

Chodziłyśmy do szkoły, gdzie początkowo lekcje odbywały 
się po domach, później w jakichś wynajętych salkach; ale szkoła 
jako Szkoła Powszechna św. Scholastyki trwała. Nauka odby-
wała się – można powiedzieć – normalnie i otrzymywałyśmy 
świadectwa pisane z jednej strony po niemiecku, a z drugiej po 
polsku.

Do I Komunii św. przystąpiłyśmy razem z siostrą 20 maja 
1942 roku w kaplicy sióstr urszulanek. Wielki to był dzień dla 
całej rodziny, ale „uczty” w domu nie pamiętam.
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W styczniu 1945 r., kiedy Niemcy opuścili Kraków, byłyśmy 
w VI klasie i jeszcze tego roku szkoła wróciła do swojego bu-
dynku. 

Czasy powojenne
1 września 1945 r. rozpoczęłyśmy razem z siostrą naukę

w IX Gimnazjum Liceum Ogólnokształcącym im. J. Joteyko
w Krakowie. Nauka, ze względu na reformę, trwała aż do 1951 r. 
i zakończyła się egzaminem dojrzałości.

Przez pierwsze trzy lata nauki w liceum wychowawcą naszej 
klasy był ks. Jan Mazanek, wspaniały człowiek i wychowawca, 
więzień Dachau. Był też moderatorem Sodalicji Mariańskiej 
dziewcząt, do której wstąpiłyśmy 8 grudnia 1946 r. Ksiądz Jan 
kształtował nasze dusze i prostował poglądy; organizował wy-
jazdy, wycieczki i jakby obozy letnie, które latem w czasie swo-
jego urlopu prowadziła nasza Mamusia. W 1949 r. nasz ksiądz 
został usunięty ze szkoły. Nadal jednak utrzymywałyśmy żywy 
kontakt, aż do jego śmierci. 

Te czasy powojenne też nie były łatwe. Nowa ideologia, za-
kłamanie w szkole, gloryfikacja Stalina i Lenina itp. Na szczęście 
Dom rodzinny i Kościół był naszą podporą. Próby włączenia 
nas do ZMP, czy potem do partii spełzły na niczym.

W 1951 r. razem z siostrą zdałyśmy maturę. 

Studia
Po maturze rozstałyśmy się z siostrą, bo ona dostała się na 

Uniwersytet Jagielloński na polonistykę, a ja na matematykę, też 
na UJ. To było również trudne przeżycie, bo dotąd (od poczęcia) 
zawsze byłyśmy razem. 

Wtedy na różne inne wydziały mogli się dostać tylko ci, któ-
rzy mieli pochodzenie robotniczo-chłopskie i należeli do par-
tii. Matematykę jednak bardzo lubiłam w szkole, nie sprawiała 
mi trudności, więc i tu dobrze było. Przedmioty ścisłe, ideologii 



71

marksistowskiej mniej. Studia nie pochłaniały mi zbyt wiele cza-
su. Nie lubiłam tylko lektoratu z języka rosyjskiego – z wiado-
mych wtedy przyczyn.

Towarzystwo na tym wydziale było raczej bezpartyjne i wie-
rzące, chłopców znaczna przewaga. Zaraz na pierwszym roku 
studiów włączyłyśmy się w duszpasterstwo akademickie, które 
oficjalnie nie istniało. Najpierw przy kościele św. Anny, gdzie 
wspaniałym proboszczem był ks. Jan Pietraszko (późniejszy bi-
skup i kandydat na ołtarze), a duszpasterstwem akademickim 
zajmował się w tym czasie ks. Karol Wojtyła.

W tych latach żadne grupy młodzieżowe czy organizacje ka-
tolickie oficjalnie nie mogły istnieć. Studentom w duszpaster-
stwie nie wolno było się zbierać. Ksiądz nie mógł spotykać się 
z młodzieżą w akademikach. Z filmu „Karol” wiemy, jakie były 
czasy. 

Był więc „Wujek” – tak nazywaliśmy księdza Karola. Przy 
kościele akademickim istniał „młodzieżowy chórek gregoriań-
ski”, do którego Wujek wpisywał wszystkich chętnych i sam do 
niego należał. Chórek miał swoje próby i śpiewał, ale przy tej 
okazji mieliśmy możliwość rozmawiać z Wujkiem na wszystkie 
tematy. Spotkania odbywały się też w domach tych studentów, 
którzy mieszkali na stałe w Krakowie, u nas też. Można by o tym 
pisać wiele, nawet wiersze…
Ach, to były piękne lata!
Wujek taki był jak tata!
Chodził z nami na wycieczki
Nosił plecak zamiast teczki.
O Bogu nam opowiadał.
Śpiewał, śmiał się i spowiadał
Słuchał nas – bardzo uważnie
Uczył żyć przy tym rozważnie.
Karcił – kiedy było trzeba
No i zawsze wiódł do nieba.
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Nie grał nigdy eleganta.
Kaszkiet, kurtka nogi w trampkach,
Które – nie wiem po raz który,
Przemierzały z nami góry.
Z Wujkiem tam. Na górskich szlakach
Zimą; latem na kajakach.
Wszystkie ścieżki każda droga
Prowadziła nas do Boga.

***

Czy pamiętasz te rozmowy?
– Wujek zawsze był gotowy
By młodzieńcze właśnie wtedy –
Rozwiązywać nasze biedy.
A kto wspomni te spotkania?
Te godziny na kolanach, 
Gdzie przed Bogiem w czas niemały 
Serca nasza dorastały?
I ten ołtarz – na kamieniu,
Na polanach, przy strumieniu,
Na kajaku odwróconym
Razem! Wujek stał skupiony!
Potem Cud przemiany Chleba
W ciszy pod sklepieniem Nieba.
– A zamknięte rekolekcje?
– Czar przyrody – na wyciecze.
Radość, piłka gry, zabawy, 
Czarny chleb – do marmolady?
Woda była też w manierce, 
Ale czasem „dobre serce”
Od gaździny dla nas z chaty
Niosło mleka dzban pękaty.
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Wypijany do dna potem,
Z piosenką wracał z powrotem
A ten las w promieniach słońca?

***

Wierszyk wspomnień nie ma końca…!
Lecz dziś dla nas klucz zamyka 
dalszy ciąg tego wierszyka

***

Ale
Jedno chcę tu dodać
Wujek lubił kolędować.
– Raz – nie mówiąc nic nikomu
Nagle wszedł do nas, do domu,
Gdzie zimowe dni ponure
Rozweselał właśnie… chórek
Przy choince w blasku świeczek.
– Wujek – zagrzał się pod piecem
I zaczynał tak od nowa
Drugim głosem Kolędować.
– Nie pozwolił nam na plotki.
Znał w kolędach wszystkie zwrotki.
Po ostatniej – zamiast mowy
Wyśpiewywał nam już z głowy
Upomnienia lub przestrogi,
Przepowiadał dalszą drogę
Przepowiadał, co po wiośnie
Ciekawego z nas wyrośnie
Śmiechu było z tym nie mało,
Ale… czasem się spełniało
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I… dobrana „młoda para”
Przed ołtarzem się zjawiała.
Albo ktoś przez całe życie
Chodził potem już w habicie
Z nas, to nie śmiał nikt w kolędzie
nawet śnić… kim Wujek będzie.
Tylko Pan znał zamysł jasny.
***
Na choince świeczki gasły
I nadchodził czas rozstania.
Wtedy była odśpiewana
Tak dla Wujka miast podarka
„Oj! Maluśki”… no i „Barka” 
Zakończona – na stojąco –
Modlitwą 
I „Chwała Ojcu”.

Wkrótce niedzielne Msze święte u św. Anny, tzw. „ósemki”, 
nie mogły już pomieścić studentów. Z pomocą przyszedł ko-
ściół św. Floriana. Wujek, a za Wujkiem chórek i nadmiar stu-
dentów, przenieśli się do kościoła św. Floriana. Tu teraz też były 
rekolekcje, czwartkowe konferencje, spowiedzi i różne wyprawy
z Wujkiem: w góry, na kajaki, narty oraz dyskusje, pytania
i problemy. Rozmawiać mogliśmy o wszystkim, o powołaniu też. 
W tym czasie był z nami i dużo pomagał kolega Jurek Ciesielski 
z naszej parafii – obecnie Sługa Boży. 

Niewidomi
Już na pierwszym roku studiów znalazła się w naszym chór-

ku ładnie śpiewająca niewidoma Genia Pęcak i jej brat Janek (też 
niewidomy), którzy mieszkali w Krakowie. Na którymś spotka-
niu Wujek powiedział: „Krysiu, ty będziesz przyprowadzać na 
spotkanie Genię”. (Do dziś nie wiem, dlaczego ja). Tak się też 
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stało. To była pierwsza niewidoma, którą poznałam. Jankiem za-
jął się kolega z AGH, Marian Wójtowicz. 

Natomiast z moją siostrą na polonistyce studiowała Halinka 
Banaś. To była druga niewidoma, którą poznałam, a potem już 
się posypało.

Bardzo ciekawiła i podobała mi się praca z niewidomymi. 
Chodziłam często do Spółdzielni Niewidomych na ul. Lore-
tańską. Były tam różne (znane starszym siostrom) Niewidome: 
Teresa Strzałkowska, Pola Wasilewska, Lucyna Stasiak, Helenka 
Żak, Zosia Ruszkiewicz i wiele innych. Każda z nich miała jakieś 
pragnienia, potrzeby, prośby i sprawy. Loretańska pochłonęła 



76

mi teraz cały wolny (i nie wolny) czas. Wciągnęłam do pomocy 
chórek. Tę ciekawą społeczną pracę traktowałam niemniej po-
ważnie jak studia matematyczne. Może i to były drugie studia, 
ale raczej praktyczne – z tyflologii.

Równocześnie trzeba było też znaleźć trochę czasu na kore-
petycje matematyki z maturzystami, by tym sposobem pomóc 
Mamusi w utrzymaniu domu i naszej nauki.

Problemów różnych nie brakowało, ale od rozwiązywania ich 
był przecież Wujek. Byłoby o czym tu opowiadać, lecz skracając 
już, powiem tylko, że przez Niewidomych trafiłam do Lasek.

P o w o ł a n i e  chodziło za mną już od dawna, ale nie znałam 
bliżej żadnych sióstr. Jeszcze przed maturą, gdy powiedziałam 
o tym Mamusi, usłyszałam, że powinnam poczekać, a gdy będę 
pełnoletnia, to wtedy mogę decydować sama. Myślałam, że nig-
dy nie doczekam się pełnoletniości, tych 21 lat. O dziwo, docze-
kałam i w 1954 roku z dziesiątką niewidomych (na ich propo-
zycję), wyruszyłam pierwszy raz na północ – z Krakowa przez 
Laski do Sobieszewa – na wczasy. 
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Laski
Gdy zobaczyłam Laski… wiedziałam, że to jest tu. I wtedy 

to, 9 VII 1954 roku, dostałam od s. Marii Gołębiowskiej w La-
skach mały obrazek z napisem: „Miłość Chrystusowa przynagla 
nas”. (Mam go do dziś). Słowa te chodziły za mną i niepokoiły 
mnie każdego dnia.

W Sobieszewie spotkałam Matkę Generalną (wtedy Matkę 
Benedyktę) i z wielkim przejęciem odbyłam zasadniczą rozmo-
wę, pewna, że już zostanę w Laskach od zaraz, a Matka kaza-
ła mi kończyć studia – jeszcze jeden rok. Byłam rozczarowana
i zawiedziona, bo spieszyło mi się już bardzo.

Po powrocie do Krakowa poskarżyłam się Wujkowi, ale i to 
nic nie pomogło, więc zabrałam się do nauki i pisania pracy ma-
gisterskiej. A przy tym – jak dawniej: chórek, niewidomi, wypra-
wy z Wujkiem i dom.

Myślami byłam już ciągle w Laskach. Mamusia i Babcia 
przeczuwały, co postanowiłam. Siostra Terenia, jak zawsze, była 
po mojej stronie i to dodawało mi otuchy. Ona na tym ostatnim 
roku studiów poznała już swojego przyszłego męża Janka, bar-
dzo dobrego człowieka. 

Nawet dość szybko minął ten rok i w czerwcu 1955 r. obie 
z siostrą skończyłyśmy studia i oddałyśmy prace magisterskie. 
Siostra w tym miesiącu miała jeszcze ślub, a miesiąc później,
2 sierpnia 1955 r., ja przyjechałam do Lasek.

W Laskach tego samego dnia z rąk Matki Czackiej, ku wiel-
kiej mojej radości, otrzymałam welonik. Miałam długą czarną 
postulancką sukienkę. To był wielki dzień radości i dziękczynie-
nia za dary, za spełnienie tego, co wydawało się niemożliwe.

We wrześniu jeszcze tegoż roku w stroju postulantki wyjeż-
dżałam na obronę pracy magisterskiej do Krakowa na Uniwer-
sytet Jagielloński. Zdałam ten ostatni egzamin. Pożegnałam ko-
chaną uczelnię, profesorów, koleżanki i kolegów, którzy myśleli, 
że dla żartów – na Juwenalia – tak się przebrałam. Podobno wy-
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glądałam jak „średniowieczna mniszka po wiecznych ślubach”. 
Ale to nic!

Pożegnałam Dom, chórek, Niewidomych, Wujka, kochany 
Kraków i góry. Szczęśliwie wróciłam do Lasek.

Bardzo kocham Laski. Wiele Laskom zawdzięczam i każde-
go dnia dziękuję Panu Bogu.

 Za wielką łaskę Bożą poczytuję sobie też to, że Dzieło Lasek 
wpływa także duchowo na moją najbliższą rodzinę. Syn mojej 
siostry, Tadeusz, powołany do kapłaństwa, a zafascynowany 
Laskami od dziecka, założył w 1987 roku Fundację im. Bra-
ta Alberta dla dzieci upośledzonych umysłowo. Wzorował się
w tym częściowo na Laskach. Obecnie Fundacja ma pod opie-
ką 1100 osób niepełnosprawnych intelektualnie w 30 placów-
kach rozrzuconych po całej Polsce. Jeden z pierwszych domów,
w Radwanowicach, nosi imię Matki Elżbiety Róży Czackiej.

A co dalej było ze mną… Postulat – dwa lata. Nowicjat 
– pierwszy na Piwnej, w Warszawie. Potem 15 lat w Laskach
w szkole dla niewidomych uczyłam matematyki pod czujnym 
okiem Pana Zygmunta Serafinowicza, kierownika szkoły, któ-
ry na przerwach między lekcjami odmawiał ze mną różaniec
i „Anioł Pański”, oraz wprowadzał w tajniki Lasek, dużo opo-
wiadając o Matce Czackiej i Ojcu Korniłowiczu. Następne 20 lat 
to praca wychowawcza w internacie dziewczynek – jeszcze przy 
boku dobrej Matki Marii Stefanii. Równocześnie prowadziłam
z dziećmi kółko misyjne „Bunga-Bunga”.

W tym też czasie
Jest wpisany
Październik
Niezapomniany.
A rok… 
Siedemdziesiąt osiem
Znany wszystkim 
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W swym rozgłosie.
Dzień, gdzie biły 
Wszystkie dzwony, 
Rozbiegły się telefony:
Przekazywał brat dla brata, 
wielką RADOŚĆ:
„POLAK – PAPA”
…
A… nasz Wujek 
Nieustannie 
Odtąd w białej 
Szedł sutannie.

W 1991 r. z radością jechałam na Ukrainę.
Przed odjazdem
–  to opowiem  –
Znalazłam się 
W Lubaczowie
Niespodzianie
Rada wielce
W kościele
Tuż… przy barierce, 
Gdzie w orszaku 
POSTAĆ BIAŁA
Powoli się 
Już zbliżała.
Tłum napierał 
–  nóg nie czuję  –
Jest! Więc 
Zawołałam: „Wujek, 
Wyjeżdżam na Ukrainę”. 
–  Zafalował tłum w lawinie.
Zrobiło się tak gorąco. 
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Ktoś potrącił mnie niechcąco.
Nagle czuję 
Jak ruch dłoni 
Krzyżyk kreślił 
Mi na skroni.
I znajomy głos w tej wrzawie 
„Krysiu, to ci błogosławię”.
Nic już dalej 
Nie pamiętam, 
Bo… klęczałam 
Wskroś przejęta
I szczęśliwa,
Pełna wrażeń,
Zapłakana przed ołtarzem

***

I z tym darem:
–  znak na czole  –
Wyjechałam 
na Podole.

Bardzo cieszę się z tego, że od 18 lat mogę pracować na 
Ukrainie – najpierw w Starym Skałacie, potem w Charkowie, a 
obecnie w Żytomierzu.

Chodzę wśród Niewidomych drogami Matki Czackiej i s. 
Jany, a także drogami mojej rodziny, gdzie tkwią moje korzenie.

Na tej ziemi
–  powiem szczerze –
Był ostatni 
Dzień z Papieżem
Też wpisany 
Do tych wierszy
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To rok 2001.
Przed ołtarzem,
Tam w Kijowie
Z trudem kładł mi
Dłoń na głowie. 
Patrzył w oczy
–  Nie zapomnę  –
Cień uśmiechu 
I rzekł do mnie:
„Krysiu! Przecież
Tyś z Krakowa”.
– To ostatnie
 Do mnie słowa 
i spojrzenie, w którym – wierzę – 
Chciał mnie prosić 
O pacierze, 
O modlitwę, życie piękne
O to, byśmy były święte.

Za te lata, i za wszystko to DOBRO, którego nieustannie 
doznawałam i doznaję w Laskach i na Ukrainie, z całego serca 
dziękuję Panu Bogu, Matce Generalnej, Siostrom oraz wszyst-
kim Niewidomym, którzy mnie tu przyprowadzili i kochali,
i uczą służyć Panu Bogu. A w czym zawiniłam, zawiodłam czy 
zraniłam kogoś, to serdecznie szczerze przepraszam. 

 Sięgając natomiast myślą do Nieba, na podziękowanie 
moim rodzicom i Wujkowi chętnie zaśpiewałabym z chórkiem:
„Te Deum” i „Barkę”, ale chórku już nie ma.

Ufam jednak, że wszyscy kiedyś swoją barką dopłyniemy 
przed Tron Miłosiernego Ojca i zgodnym chórem razem z św. 
Janem Pawłem II, będziemy śpiewać naszemu Panu pieśń rado-
sną, dziękczynną i pochwalną; czego sobie, wszystkim siostrom 
i tu obecnym z całego serca życzę. (Amen). 
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– Jest PS też – tu w rogu
Podobne do epilogu:
– To dla Matki dziś w podzięce
Za to, że jest… i za serce.
Za DAR JUBILEUSZOWY
Ten po ścieżkach franciszkowych:
– San Damiano, Porcjunkula,
Tomba i La Verna w górach.
I podzięka za szlak długi,
Którym szedł Jan Paweł II.
Za ostatni ten przystanek,
Który było mi też dane
Na kolanach ucałować.
– Biała płyta marmurowa.
– Cisza wielka! –
– Podziw budzi
Przechodzący tam tłum ludzi
Ze łzą w oku, ze wzruszeniem,
Z prośbą, z wiarą…
Z dziękczynieniem
Tam na płycie, przy marmurze
Ktoś przytulił białą różę.
– A mnie wsunąć się udało
LIST DO WUJKA z prośbą małą, 
by… 
w plecaku nasze troski, 
złożył u stóp Matki Boskiej,
By Maryja Pełna Łaski
PRZYTULIŁA CAŁE LASKI. 
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s. Daria od Jezusa Dobrego Pasterza – Elżbieta Wojtaszczyk

Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej
Laski 21-22 listopada 2009 r.

Moja droga do Lasek

Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.Ps 118, 28

Dom rodzinny i młodość

Leszczyny na Górnym Śląsku to moja rodzinna miejscowość. 
Rodzice oboje są urodzeni w 1938 roku. Tato Jan Wojtasz-

czyk i Mama Irena z domu Plewka. Po zawarciu sakramentu 
małżeństwa zamieszkali tu razem w 1959 roku. Tato był sierotą. 
Przyjechał na Śląsk za pracą, mając 13 lat. Zamieszkał w Knuro-
wie u samotnej gospodyni, która go kochała jak własnego syna. 
On jej pomagał w życiu i bardzo szanował. Mama Taty zmarła, 
gdy miał dziewięć miesięcy, a tato, gdy miał dziewięć lat. Do 
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trzynastego roku życia wychowywał go najstarszy brat Stefan. 
Rodzinne strony mojego Taty to okolice Torunia, Golubia-Do-
brzynia, Kowalewa Pomorskiego, obecnie w województwie za-
chodnio-pomorskim. 

We Wrockach mieszkali bracia i siostra Taty z rodzinami, tam 
znajdowaliśmy naszą oazę na każde wakacje. Jak się tylko koń-
czył rok szkolny, Tato zabierał nas do wujostwa na całe lato. Pięk-
ny to był czas – oczekiwanie, przygotowania, Mama szyła nam 
ubrania, pakowanie, wspólna podróż pociągiem. A rodzinka cie-
szyła się, że Ślązaki jadą. Czas żniw, pracy w polu, dojenie krów, 
to było coś wspaniałego. I wspólne rodzinne biesiadowanie pod 
pachnącą lipą. Rodzinka lubiła słuchać śląskiej mowy i piosenek.
Wyjeżdżaliśmy całą trójką. Ja byłam najstarsza, młodsza o dwa 
lata moja siostra Lidia i trzy lata młodszy brat Grzegorz. 

Miałam 14 lat, kiedy do Wrocek przyszła wiadomość, że 
urodził nam się braciszek w dzień Matki Bożej Szkaplerznej, 
czyli 16 lipca. Mariuszek dołączył do tych rodzinnych wyjazdów 
już w następnym roku. Kochałam go bardzo, pieściłam, wycho-
wywałam, pomagając Mamie. Miał 9 lat, kiedy opuszczałam ro-
dzinny dom. 

Tato pracował bardzo ciężko. Trzydzieści lat pod ziemią na 
zmiany w jednej kopalni „Knurów”. Często pracował na noc-
ną zmianę, żeby zarobić więcej na nasze utrzymanie. Nawet 
na emeryturze jeszcze pracował w szkole jako palacz, a potem
w przychodni lekarskiej w kotłowni i żartował, że musi być bli-
sko węgla, bo wtedy dobrze i lepiej mu się oddycha. 

Mama zawsze była w domu. Mówiła o sobie: „łowiczanka 
jestem” i często taką piosenkę tacie śpiewała. Pochodzi ze wsi 
Mąkolice, w powiecie łowickim (województwo łódzkie). Miała 
sześcioro rodzeństwa. Babcia Aniela sama wychowywała dzieci, 
które dorastając, chodziły na służbę, aby zapracować na chleb. 
Dziadka Niemcy zabrali do obozu w Oświęcimiu. Wrócił wy-
niszczony w marcu 1946 roku, zmarł w kwietniu 1947 roku,
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a najmłodszy brat mamy urodził się w maju. Dziadek Józef Plew-
ka zdążył jeszcze Panu Bogu podziękować za szczęśliwy powrót 
z obozu i postawił przy kościele parafialnym św. Rocha w Mąko-
licach swoje wotum wdzięczności – krzyż, który stoi tam do dziś 
i jest świadectwem wiary mojego dziadka. 

Mama zawsze dbała o naszą rodzinę. Dorywczo brała jakąś 
pracę, jak było bardzo ciężko, np. na poczcie, roznosząc telegra-
my. Czasem jej pomagaliśmy, gdy trzeba było zanieść telegram 
późno i daleko. Mama dbała o nas, żeby lekcje były odrobione, 
żeby było ugotowane, żebyśmy byli czysto ubrani na „bez ty-
dzień” i „na niedzielę”. Uczyła nas porządku i kochała. W domu 
śpiewaliśmy pieśni religijne, kolędy. Mama przy pracy i jak he-
klowała (firanki, obrusy, kołnierzyki), nuciła na przemian pieśni 
pobożne i łowickie śpiewki. Z tego czasu echem we mnie śpiewa 
pieśń „Daj mi Jezusa, o Matko moja”. 

Rodziców rozumiałam ze spojrzenia, serce czuło ich do-
broć i miłość. Mieszkamy w bloku na II piętrze, dwa pokoje
z kuchnią, łazienka, przedpokój. Zaraz za blokiem widać z okna 
balkonu naszą działkę. Tam też było nasze życie. Zieleń, kwiaty, 
drzewa i krzewy owocowe, ogródek, warzywa, a nawet króliki
i kurki były. Wybudowaliśmy razem z tatą altankę. Po powrocie 
z kopalni Tato bardzo chętnie tam przebywał. W pamięci został 
mi ten czas, jako najpiękniejszy etap naszego życia rodzinnego 
wpisany jest w to miejsce, nawet posiłki mama nam przygotowy-
wała na działce. Bardzo lubiłam to miejsce i wspólne z rodziną, 
a szczególnie z Tatą przebywanie. Rodzice bardzo nas kochali. 
Pragnęli dla nas dobra, bo sami mieli ciężkie dzieciństwo. 

Byłam upragnionym pierworodnym dzieckiem, urodziłam 
się 4 marca 1961 roku, po dwóch latach małżeństwa. Tato wy-
brał dla mnie imię Elżbieta i tak też zostało na chrzcie świętym 
przypieczętowane. 

Z okna balkonowego naszego dużego pokoju widać kościół 
– wieżę i krzyż. Kiedy dorastałam, wychodziłam wieczorem na 
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balkon i sercem biegłam do kościoła. To były moje nawiedze-
nia Pana Jezusa i wierna, cicha, ufna z Nim modlitwa. Od czasu 
pierwszej komunii świętej modliłam się modlitwą, którą od-
nalazłam w skarbczyku do Chrystusa Ukrzyżowanego: Oto ja,
o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana i z największą gorli-
wością ducha proszę Cię i błagam…

Od piątego roku życia chodziłam na lekcje religii, przygo-
towując się do wczesnej pierwszej komunii świętej. Taka była 
praktyka u nas, na Śląsku. Rodzice dbali o przekazanie i wzrost 
naszej wiary. Razem odprawiali z nami pierwsze piątki i pierw-
sze soboty miesiąca. Jaką radością były roraty, kiedyśmy szli ra-
zem na szóstą rano do kościoła z lampionami po skrzypiącym 
śniegu. Różaniec w październiku, droga krzyżowa i gorzkie żale 
w wielkim poście, a w ciągu roku śpiewane niedzielne nieszpory 
o szesnastej w kościele parafialnym.

Do pierwszej komunii świętej przystąpiłam 16 maja 1968 
roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Bo-
boli w Leszczynach. Tam byłam chrzczona, bierzmowana. Wy-
chodząc z kościoła, klękałam w bocznej nawie u stóp Matki 
Bożej Fatimskiej, gdzie róże różańcowe codziennie odmawiały 
różaniec i słyszałam zanoszone modlitwy o powołania.

4 grudnia obchodziliśmy na Śląsku uroczystość św. Barba-
ry. Msza święta, obowiązkowo całą rodziną. Tato zakładał strój 
górniczy i maszerowaliśmy do kościoła. Zawsze było bardzo 
uroczyście: z górniczą orkiestrą na chórze, a kościół wypełniała 
modlitwa i śpiew ludzi ciężkiej pracy. 

Podzielę się jeszcze jednym wspomnieniem z życia rodzin-
nego, dla mnie ważnym. Pamiętam te obrazki, kiedy Tato wy-
chodził do pracy, mama nas zbierała przy drzwiach i mówiło 
się „Szczęść Boże” i „z Panem Bogiem”, a jak już szychta Taty 
mijała, to Mama nie odchodziła od okna, jak przylepiona cza-
towała, czy aby wraca. Tato uczył mnie też modlitwy pokornej. 
Widziałam, jak po ciężkiej pracy przed spoczynkiem klękał 
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przy łóżku do pacierza, składał ręce i rozmawiał z Panem Bo-
giem. 

Rodzice bardzo się kochali, byli ze sobą bardzo złączeni.
Są dla mnie wzorem wierności. Dziękuję Panu Bogu za kocha-
jących rodziców, którzy przekazali mi łaskę wiary, miłość, dob-
roć, czułość, nauczyli mnie pracy, dali mi wykształcenie, pra-
gnęli dla mnie dobra. Wzrastałam szczęśliwie i spokojnie. 

W Leszczynach chodziłam do szkoły podstawowej. Po jej 
ukończeniu rozpoczęłam naukę w pięcioletnim liceum medycz-
nym w Rybniku. Dojeżdżałam do szkoły pociągiem, lekcje mia-
łam po południu. 

Po drodze do szkoły był kościół, parafia prowadzona przez 
księży werbistów. Wstępowałam tam na modlitwę przed lekcja-
mi lub po lekcjach. Starałam się, dbałam o to, potrzebowałam, 
aby w każdym dniu być na Mszy świętej. Poza katechezą dla 
młodzieży w mojej parafii była możliwość udziału w kręgu bi-
blijnym, w oazie i w scholii młodzieżowej. Chętnie korzystałam 
z tych spotkań przy kościele. 

Dziękuję Panu Jezusowi za świętych kapłanów w mojej pa-
rafii. Byli gorliwymi duszpasterzami. Prowadzili nas do Pana 
Jezusa. Pamiętam ich z konfesjonału, rozmodlonych przy ołta-
rzu i na wycieczkach, wędrówkach, pielgrzymkach, spotkaniach 
– zawsze radosnych i rozśpiewanych. Tyle lat jestem już poza 
parafią. Zmieniają się proboszczowie, wikarzy, a ja wracam do 
kościoła i parafii jak do rodzinnego gniazda. Więź serdeczna
z proboszczami i kapłanami trwa. Mam swoje miejsce w koście-
le. Są spacery do krzyża na cmentarzu i modlitwa. Cmentarz jest 
piękny, blisko kościoła. A teraz jeszcze bliższy, bo jest tam miej-
sce spoczynku mojego Taty. 

Raduje mnie w mojej parafii to, co księża proboszczowie 
wnoszą nowego w życie parafii i Kościoła. Życzliwie rozmawiają 
o moim domu w Laskach, o niewidomych. W czasie moich po-
wrotów i pobytów w parafii okazują serdeczność i gościnność. 
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W mojej parafii jest organistą Adam Skorża, nasz niewidomy 
wychowanek. Ks. proboszcz, Antoni Drosdz, umożliwił mu 
ukończenie kursu organistowskiego i zatrudnił w kościele. Pre-
numeruje również dla niego czasopismo „Laski”, aby miał łącz-
ność z Laskami. 

W parafii były siostry elżbietanki. Lubiłam jako dziecko od-
wiedzać siostry i modlić się u nich w kaplicy. Smaczny był zawsze 
u sióstr poczęstunek: kromka chleba z masłem i rzodkiewką po-
soloną. Siostry katechizowały w parafii i pomagały na probostwie, 
były z nami na szkolnych Mszach świętych, pilnowały porządku 
na modlitwie, żeby dzieciaki za bardzo nie rozrabiały. Była też sio-
stra organistka i pielęgniarka, pomagały na probostwie. Siostry 
zabierały nas, dziewczęta, na rekolekcje do swojego domu pro-
wincjonalnego w Katowicach. Nawet podobałam się siostrom, bo 
byłam Elżbieta i pielęgniarka, ale… Pan Jezus miał dla mnie inne 
przeznaczenie. A był to akurat czas moich spotkań ze św. Elżbietą 
Węgierską, moją patronką. Siostry miały obraz św. Elżbiety z ró-
żami i chlebem. One bardzo czciły swoją patronkę, opowiadały 
nam o życiu świętej, urządziły piękne przedstawienie o św. Elż-
biecie. Pamiętam, zachwycała mnie odwaga świętej i jej czynna, 
ofiarna posługa dla ubogich z miłości do Jezusa. Modliłam się do 
św. Elżbiety i byłam szczęśliwa, że noszę to imię. 

Utrzymywałam bliskie i serdeczne kontakty z elżbietanka-
mi także i wtedy, kiedy już byłam w Laskach. Odwiedzałam
w Katowicach siostry i mojego ks. proboszcza Stanisława Mu-
siała, który wyprawiał mnie do Lasek, a później zachorował 
na stwardnienie rozsiane i trafił do szpitala sióstr elżbietanek
w Katowicach. Moje wypoczynki w domu rodzinnym łączyłam 
z odwiedzinami księdza proboszcza i sióstr. Były to miłe i, mimo 
cierpienia, pogodne spotkania. Ksiądz proboszcz dużo mi w ży-
ciu pomógł, a przede wszystkim za mnie się modlił i cierpiał. 
Dziś za to szczególnie mu dziękuję. Wierzę, że i teraz ze mną 
świętuje i, jak zawsze, mną się raduje. 
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Laski
Powołanie to doświadczenie głębokiej miłości Pana Boga. 

Laski poznałam zimą. Były piękne, białe, jak w wierszu s. Marii 
Gratii: w Laskach jest ślicznie, kaplicznie, zimowo i śnieżyście. Ale 
ten wiersz poznałam dopiero później, na rekolekcjach, na które 
zaprosiła mnie obecna s. Benedykta – Bogusia Bartnik. Znały-
śmy się z parafii, z pielgrzymek i z serdecznej przyjaźni. Chętnie 
więc skorzystałam z tej okazji. Przyjechałam, zobaczyłam Laski 
i pokochałam. Cały rok tęskniłam i czekałam, kiedy tu wrócę. 
W wakacje podejmowałam prace sezonowe, żeby uskładać na 
wyjazd. 

Decydujące dla mnie były rekolekcje, które w 1980 roku 
prowadził dla maturzystek ks. Edward Engelbrecht. Było nas 
dziewięć dziewcząt, w tej grupie również Celinka Szydlik, obec-
na s. Klaudia. Kiedy jechałam na rekolekcje, czułam, że kończy 
się jakiś okres w moim życiu i trzeba coś o swojej przyszłości 
zdecydować. I o to też się modliłam, ale, o Boże, w czasie reko-
lekcji przyszły wątpliwości: Jak ja zostawię rodziców, kiedy już 
mogę być samodzielna i teraz im pomóc? A tu spotykam księ-
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dza Edwarda, który zaprosił mnie do pokoju ks. Korniłowicza
w domu rekolekcyjnym w ważnej sprawie. Szybko pomyśla-
łam: To już teraz koniec ze mną! „Dziecko, ty masz powołanie” 
– powiedział mi wtedy ks. Edward. I powtórzył: „Dziewczyno, 
ty masz powołanie!”. Rozpłakałam się. Panie Jezu, teraz już nie 
mogę ci odmówić. Zapytałam księdza, co będzie, jak się nie 
nadam, jak się okaże, że nie tędy droga? Przecież nie mogę za-
wieść rodziców! Umocniona mądrym, kapłańskim słowem zde-
cydowałam, że mam to, co chciałam. 

O moim zamiarze powiedziałam serdecznej przyjaciółce 
Gabrysi, z którą przyjechałam na rekolekcje, obie w tym samym 
roku kończyłyśmy liceum medyczne. I znów, płacz i lamentacje. 
Gabrysia wróciła do domu, a ja zostałam. Miała zapowiedzieć 
mamie, że wrócę później. S. Ewa, która była z nami na rekolek-
cjach, skierowała mnie do s. Dąbrówki. W rozmowie s. Dąbrów-
ka zaproponowała mi pracę w szpitaliku, a ja myślałam: O czym 
my rozmawiamy, przecież ja chcę na całego do Lasek, chcę być 
siostrą! Tak się zaczęła moja miłość z Panem Jezusem i Laskami. 
Zostałam na tzw. próbie. Potem wróciłam do domu rodzinne-
go. Najpierw powiedziałam Mamie. Ona pędem na działkę do 
Taty. Znów płacz i lamenty. Boże, co tu robić? Pytałam księdza 
proboszcza, który już wiedział o moim wyborze. Napisałam do
s. Dąbrówki, co mam robić? Odpowiedź przyszła szybko: decy-
zja należy do ciebie. Próbuję rozmawiać z rodzicami, ale płacze-
my razem. Po modlitwie odkładam plany. Postanawiam iść do 
pracy na rok. Jeśli mam powołanie, to się tylko umocnię. 

I tak było. Podjęłam pracę w Katowicach, w klinice na od-
dziale intensywnej opieki medycznej z niewydolnością odde-
chową oraz dyżury na blokach operacyjnych. Piękny, dobry czas, 
doświadczenie pracy w zespole. Pamiętam chorych, koleżanki
z pracy, które „na do widzenia” zadały mi pytanie: czy ty się wy-
bierasz do klasztoru? – chociaż wcześniej nie ujawniałam swo-
jej tajemnicy. Dojazdy i powroty z pracy umocniły moją więź
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z Tatą. Jesienią i zimą Tato wychodził po mnie na dworzec, kie-
dy wracałam z dwunastogodzinnych dyżurów. Od 13 grudnia 
1981 roku trwał stan wojenny, obowiązywała godzina policyjna. 
Pamiętam dzień, kiedy przywożono nam ciężko rannych gór-
ników z kopalni „Wujek”. Nie wróciłam do domu, dyżur trwał
24 godziny bez przerwy. Telefony nie działały, to było wstrząsa-
jące przeżycie dla wszystkich. 

Mama uważnie mnie obserwowała, a sąsiadki powtarzały 
mi, co widzi: że kupuję nowe, ładne ubrania i chyba mi klasztor 
już nie w głowie. Rok minął szybko. Pożegnałam dom rodzinny 
z bólem rozstania i nadzieją, że Pan Bóg będzie miał ich w Swo-
jej opiece. 

Do Lasek przyjechałam 1 września 1982 roku. 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał… 
(J 15,16) 
Rozpoczęłam czas formacji: postulat, nowicjat pod troskli-

wym okiem s. Dąbrówki. Poznawałam Laski: Siostry, pracę
z niewidomymi, laskowskie piaszczyste dróżki. Lubiłam drogę 
na cmentarz i tam modlitwę. Tu miało miejsce moje spotkanie
z Matką Elżbietą, tu, gdzie „wrośnięta jest w wieczność”, tu 
„ogarnęła mnie pełnym światła wewnętrznym spojrzeniem”.
I pokój Matki Elżbiety odwiedzałam, aby być blisko Niej, oddy-
chać Bożym duchem i sercem, którym Ona dla mnie promie-
niowała. Brałam do ręki różaniec, na którym Matka się modliła, 
i ja też modlitwy odprawiałam, aby mnie uświęcał. 

W 1991 roku we wrześniu matka Terezja posłała mnie na 
Ukrainę. Otrzymałam i z wdzięcznością przyjęłam na drogę od 
s. Ewy Backiel dar-relikwię – kawałek materiału lnianego, który 
Matka przykładała na twarz, kiedy była ranna na ul. Wolność. 
Ucałowałam ze czcią, przytuliłam i jest ze mną, noszę przy sobie 
i wierzę, że wiele razy był mi światłem w drodze. „Błogosławio-
na Miłość, która dała nam Matkę”.
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Z czasem dowiedziałam się, czytając pisma Matki, że patron 
mojej parafii, św. Andrzej Bobola, był jej duchowym przyjacie-
lem i pomocnikiem w życiu pełnym trudu i cierpienia. Wierzę, 
że ten kontakt nigdy nie został przerwany i że ja też zostałam 
do niego włączona. W 1961 roku, kiedy Matka Czacka odcho-
dziła w świętych obcowanie, moje życie zaczynało należeć do 
parafii św. Andrzeja Boboli; tam właśnie w 1961 roku zostałam 
ochrzczona imieniem Elżbieta. 

Laski stawały się moim domem, pachniały chlebem. Chło-
nęłam treści pism założycieli, poznawałam „ludzi Lasek”. Od 
ojca Korniłowicza wzięłam modlitwę. 
Jezu! bądź źródłem życia mego!...
Jezu, nie oddalaj się nigdy ode mnie –
Teraz widzę, – Kto Ty jesteś...
W Tobie mam wszystko – w Tobie doskonałość,
w Tobie rozum, w Tobie prawda, w Tobie Miłość,
– w Tobie siła, w Tobie moc,
w Tobie wytrwałość aż do końca.
Jezu, bądź źródłem mojej miłości ku Bogu i ku ludziom,
niech Boga i ludzi kocham Twoją miłością –
naucz mnie kochać – 
Daj bym w ludziach Ciebie kochał
– by jedynym pragnieniem moim
był wzrost w nich łaski Twojej...
bym szanował ich jak świątynię Twoją
– lub bym budował w nich mieszkanie dla Ciebie.
Niech to będzie moim jedynym pragnieniem –
Rozszerzanie Królestwa Bożego,
Królestwa łaski Twojej w duszach ludzi...

Poezja naszych sióstr (s. Nulli Westwalewicz, s. Katarzyny Ste-
inberg, s. Marii Gratii Zaleskiej) przenikała do mojego serca, wcią-
gała mnie w tę tajemnicę bliskości, jaka istnieje między Bogiem 
a człowiekiem, i żywiła obficie w duchowej drodze. W Siostrach 
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podziwiałam szczerą dobroć, nieoszczędne wydawanie siebie in-
nym. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam w kaplicy akt ofia-
rowania całodziennego krzyża. A potem już sama odmawiałam 
tę modlitwę. Przejmowała mnie do głębi serca. Również nasze 
modlitwy dodatkowe, które wtedy były odmawiane po oficjum, 
zapadały w moje uczucia i myśli. Zaczęłam pojmować, jak wiele 
spraw Kościoła ogarniają siostry, przedkładając wspólnie intencje 
Panu Bogu. Tak kiełkowało i wzrastało moje życie zakonne. 

Pierwszą profesję złożyłam 15 sierpnia 1984 roku w koście-
le św. Marcina w Warszawie. Otrzymałam nowe imię – Daria.
Od tej pory zawsze proszę o tę najważniejszą łaskę: 
Być darem to być sercem cichym i dobrym jak okruch chleba;
być darem to być spojrzeniem matki pełnym troski i umiłowania; 
być darem to być dłonią mocną i pewną, na której można się wesprzeć.
A nade wszystko być darem to trwać;
Trwać to płonąć wiecznym płomieniem adoracji u stóp 
Ukrzyżowanego
Jezusa Pasterza Dobrego.

Wybrałam tajemnicę: s. Daria od Jezusa Dobrego Pasterza. 
Wspomnę wydarzenie podczas dyżuru w szpitaliku. We-

szłam do sali na wieczorną toaletę chorych. Leżała tam s. Marta
Jaworek, niewidoma pani Halinka Banaś i s. Jadwiga Tar-
nowska, która miała wtedy 100 lat. Z powodu różnych cier-
pień i niesprawności kontakt z tymi osobami był utrudnio-
ny. Kiedy miałam wykonywać czynności pielęgnacyjne przy 
s. Jadwidze, spostrzegłam, że ona jakoś szczególnie spojrzała 
na mnie. Przemknęły mi obrazy z moich pierwszych dni na re-
kolekcjach w Laskach. Widziałam s. Jadwigę zapracowaną ale 
i radosną, rozmodloną w kaplicy starego domu rekolekcyjnego
z Pismem Świętym na kolanach. Ponieważ była niskiego wzro-
stu, kiedy szła z pościelą do pokoi, nie było jej wcale widać zza 
sterty białych, krochmalonych płócien. Pamiętam, jak w kapli-
cy suknowała parkiet do błyszczenia. Albo jak się uśmiechała 
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do nas rekolektantek w półmrocznych korytarzach. Schorowa-
na, cierpiąca s. Jadwiga w szpitaliku rozejrzała się po sali, po-
tem znowu zatrzymała wzrok na mnie i powiedziała: „On ciebie 
kocha”. Byłam bardzo poruszona tym przesłaniem. To przecież 
moja tajemnica: 
Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego…
Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną…
(Ps 23, 2-4) 

Wspomnę jeszcze s. Martę Jaworek. W początkach mojej pra-
cy pielęgniarskiej blisko ze sobą współpracowałyśmy. Siostra wy-
jeżdżała do aptek do Warszawy, z analizami, załatwiała przeróżne 
sprawy, nie tylko medyczne. Prostowała i pouczała mnie wiele 
razy z miłością. Podziwiałam siostrę, jej umiejętność niesienia 
pomocy każdemu według jego potrzeby. Nieraz, mimo zmęcze-
nia, widziałam jej pogodną twarz. Kiedy przyjeżdżałam z Ukrainy 
do Lasek, s. Marta żywo się wszystkim interesowała, pytała o na-
sze życie i zapewniała: „Darusiu, codziennie modlę się za ciebie,
a w czasie Mszy świętej kładę cię na patenie i z kapłanem podno-
szę do Ojca”. Takie spotkania z siostrami są życiodajnym czerpa-
niem z samych korzeni Lasek, umacniają bardzo. 

We wdzięcznej pamięci przechowuję lata przepracowane 
w dziale lekarskim. Nadzwyczajnie układała się współpraca
z personelem pielęgniarskim i lekarskim. Do Lasek przyjeżdża-
ło bardzo dużo zaprzyjaźnionych lekarzy specjalistów. Pomagali 
nam ofiarnie i bezinteresownie tu na miejscu i w Warszawie –
w szpitalach, przychodniach, aptekach. Wielu z nich teraz już 
jest w domu Ojca – w Laskach niebieskich. 

Raz w roku wspólnie świętowaliśmy dzień dziękczynienia. 
Organizowałyśmy go pod okiem siostry przełożonej z s. Barbarą 
i z s. Anielą, z pomocą s. Filipy, s. Felicji, s. Marty. Zawsze była 
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Msza święta w intencji wszystkich współpracowników. Niewi-
domi przygotowywali jakiś specjalny program artystyczny. A na 
koniec był też poczęstunek. Bardzo to nas łączyło i dobrze wpły-
wało na atmosferę pracy w dniach powszednich. Do dziś utrzy-
muję serdeczną więź z osobami wtedy poznanymi. Ze szczegól-
ną wdzięcznością wspominam panią doktor Barbarę Maciejew-
ską, która zresztą do dziś jest z nami, bez reszty oddana Laskom,
a siostrom przede wszystkim. 

Bliska mi pozostała s. Barbara, która kierowała szpitalikiem, 
kiedy ja pracowałam w dziale lekarskim. Obie byłyśmy wten-
czas młodymi pielęgniarkami, a Pani doktor otaczała nas mądrą 
opieką. Promieniowało od niej matczyne ciepło, budowało nas 
jej szczere zatroskanie o pacjentów, nabywałyśmy od niej po-
stawy i praktycznej wiedzy postępowania z chorymi. Nigdy nie 
okazywała zmęczenia przed końcem dyżuru, czasem pozwalała 
sobie na czuły zwrot, np. „Barbarko, córeńko” albo „Daryjko, 
cukiereczku”. Dzięki niej pracowałyśmy nie tylko z oddaniem, 
ale i z radością. Za to wszystko Panu Bogu dziękuję i nadal Go 
proszę, żeby błogosławił szlachetnemu trudowi i niewyczerpa-
nej życzliwości pani doktor Maciejewskiej. 

W ten mój jubileusz wpisały się mocno lata ukraińskie 
(1991-1999). Matka Terezja Dziarska oznajmiła mi wolę Bożą 
i posłała do pracy na Podole. Wyjechałyśmy we dwie z siostrą 
Miriam Isakowicz 4 września 1991 roku, zabierając ze sobą serce 
i ręce. Moc dawała mi wiara, że jadę do ziemi rodzinnej Mat-
ki, tam gdzie na modlitwie dojrzewało w niej poświęcenie Bogu
w życiu zakonnym. 

Doświadczyłam zachwytu nad urodą ziemi ukraińskiej, nie-
powtarzalnego zapachu w powietrzu, cudnego kolorytu nieba, 
nigdzie indziej nie spotykanych kwiatów, piękna przyrody w ca-
łości i chwil z błyskawicami, księżycem, słońcem. Ilekroć wra-
cam do notatek osobistych Matki, wzrusza mnie wyczucie pięk-
na, delikatność, z jaką opisała ten kraj swoich lat dziecinnych. 
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O początku Lasek napisano: „Było nic”. I to tylko można po-
wtórzyć o początku w Starym Skałacie–Połupanówce. Znowu 
najważniejsi okazali się ludzie, których zwoływał i gromadził 
nasz zamiar pozostawania z nimi w takich warunkach, w jakich 
oni żyli. Starzy, młodzi, dzieci – wszyscy byli głodni Boga i do-
broci. To nie my, to oni nas od progu zdobyli wiarą, modlitwą, 
śpiewem, gościnnością. Nie sposób było na te żarliwe potrze-
by nie odpowiadać. Poczytuję sobie za wielką łaskę, że mogłam 
dzielić z nimi codzienność i czas modlitwy. Doceniam z lata-
mi jeszcze bardziej wyjątkową współpracę z siostrami: Miriam 
i Olgą – prawdziwe braterstwo, zrozumienie i wzajemną pomoc 
w każdej pracy, jaką przychodziło nam podejmować. To, co 
człowiek zdoła unieść w życiu, jest łaską, a wspólnotowy trud 
staje się „słodkim jarzmem”. 

Najpierw udało się poświęcić kościół na Świętej Górze
(19 marca 1989 r., w uroczystość św. Józefa, kiedy przypada od-
pust w parafii; drugi tytuł – Matki Bożej Szkaplerznej), potem 
zbudować i uroczyście otworzyć (18 marca 1997) osobny dom 
dla sióstr nazwany „klasztorkiem”. Poświęcił go ks. kardynał Ma-
rian Jaworski, który naszej obecności w Starym Skałacie okazy-
wał dużą życzliwość, biskupią pomoc i błogosławieństwo. Dom 
stał się radością dla wszystkich, dzieci i młodzież przebywali
w nim nie tylko w czasie katechez i nabożeństw, włączali się w rytm 
zwykłego w nim życia, przyuczając się w ten sposób laskowskiego 
obyczaju i duchowości. Rodziny, a zwłaszcza babcie i dziadkowie, 
byli temu bardzo radzi i odwdzięczali się, czym mogli. I w ten 
sposób wokół „klasztorku” powstawało życie wspólnotowe, ści-
ślejsze niż zwykłe praktyki parafialno-modlitewne. 

Nie było to naszym zamiarem, raczej odzewem na po-
trzeby, jakie pokazywało tamtejsze egzystowanie, któremu 
patronowała Sługa Boża Matka Elżbieta Czacka. Jej duchowa 
obecność złączyła miejsca i czasy. W uroczystość św. Józefa, 
19 marca 1916 roku, Róża Czacka została przyjęta do nowi-
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cjatu III zakonu św. Franciszka w Żytomierzu. Od dzieciństwa 
modliła się słowami swojego stryja Włodzimierza kardynała 
Czackiego tak, jak nauczyła ją babka: Boże mój, pragnę tylko 
spełnić wolę Chrystusa, a wszystkich łask i darów oczekuję od 
Jego miłosierdzia. Wzięłam tę modlitwę do serca, towarzyszyła 
mi przez te wszystkie lata i dodawała ducha na każdy dzień. 
Dziękuję Panu Jezusowi za możliwość pracy w Jego Kościele 
wśród niewidomych na duszy i ciele. Jeśli będzie Jego wolą, 
to przyjdzie jeszcze sposobna pora, żeby wydarzenia tamtego 
czasu wspomnieć w szczegółach, bo one należą do historii na-
szego zgromadzenia. 

Zmieniały się moje prace i placówki, do których byłam posy-
łana przez siostry przełożone. Przepraszam za dni niewierności, 
za braki w gorliwości. Doświadczenie miłosierdzia Jezusa Do-
brego Pasterza wzbudza we mnie wdzięczność. W ciągu 25 lat 
doznawałam wiele Bożego wsparcia. Moja droga naśladowania 
Jezusa Dobrego Pasterza to doświadczenie pokonywania słabo-
ści, poświadczanie prawdy z Pawłowego listu: Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 8).

Dziękuję za łaskę wieczystej profesji, którą złożyłam 6 sierp-
nia 1989 roku, w święto Przemienienia Pańskiego.

Dziękuję za Szymonów z Cyreny i Weroniki, wszystkie po-
mocne osoby, które mi Pan Jezus stawiał na drodze.

Próbowałam nieudolnie w słowach dzielić się z siostrami 
moją drogą do Lasek i do Pana Jezusa, chociaż wiem, że najważ-
niejsze jest niewidzialne dla oczu. 

Nie nam, Panie, nie nam, 
lecz Twemu imieniu daj chwałę
za Twoją łaskawość i wierność! 
(Ps 115,1) 

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, pozwól, abym idąc za Tobą, wy-
trwała do końca. Amen.
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Z  TYFLOLOGICZNEJ  TEKI

Józef Placha

Miłość zawsze i wszędzie*
Credo pedagogiczne Matki Elżbiety Czackiej

Słusznie niektórzy zauważają, aby nie nadużywać słów: za-
wsze i wszędzie, tłumacząc, że w ten sposób unikniemy zbyt 

daleko idących uogólnień i uproszczeń w ocenie różnych zja-
wisk. Zwłaszcza wówczas, gdy jakaś sprawa wymaga pewnego 
wycieniowania.

Wydaje się jednak, że gdy chodzi o miłość, tego typu określe-
nia są jak najbardziej na miejscu i świadczą o ponadczasowym
i ponadprzestrzennym wymiarze tej wartości.

To z pewnością miała też na myśli Matka Elżbieta Róża Czac-
ka, określając, że „miłość zawsze i wszędzie” powinna stanowić 
priorytet naszego życia – zarówno w jej wymiarze humanistycz-
nym, jak i nadprzyrodzonym.

Można by znaleźć wiele miejsc w pismach Założycielki Dzieła 
Lasek, świadczących o takim a nie innym wymiarze i usytuowa-
niu miłości – o czym wspominałem, mówiłem i pisałem już wiele 
razy przy różnych okazjach, prezentując myśl Matki Czackiej.

Nie powtarzając tamtych treści, chciałbym dzisiaj głębiej 
wniknąć w istotę Jej Dzieła naznaczonego Miłością, a nazwane-
go na początku jego istnienia: TRIUNO. Nawiązała w ten spo-
sób do rzeczywistości Trójcy Przenajświętszej, w której wzajem-
ne relacje Osób Boskich powiązane są Miłością. Zatem już od 

*  Wygłoszono podczas sympozjum pt. W trosce o miłość (12-13 marca br. 
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
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samego początku powoływania swojego Dzieła do życia, Matka 
Czacka myślała o tej najdalej posuniętej analogii filozoficzno-
-teologicznej, jako fundamencie swoich założeń i działań.

Otóż w teologii istnieją dwa oddzielne traktaty: „De Deo 
Uno” i „De Santissima Trinitate” – „O Bogu Jedynym” i ‘O Trój-
cy Przenajświętszej”. U Wincentego Granata można znaleźć też 
prostsze określenie: „De Deo Uno et Trino” – obejmujące za-
równo Jedyność jak i Troistość Osób Bożych.

Matka Elżbieta Róża Czacka, przyjmując termin TRIUNO, 
najprawdopodobniej miała na uwadze to ostatnie sformułowa-
nie, jak się wydaje, najbardziej oddające tajemniczą rzeczywi-
stość Miłości Boga Trójjedynego.

Może to być swoistego rodzaju model budowania miłosnych 
relacji osobowych w rodzącej się dopiero co wspólnocie, nazy-
wanej dzisiaj Dziełem Lasek.

Mimo, iż nazwa TRIUNO ma już rangę historyczną, to jej 
istota wydaje się dzisiaj wciąż żywa. Można nawet zaryzykować 
twierdzenie, że szczególnie w obecnych czasach należałoby pod-
jąć trud odkrycia tej jedynej w swoim rodzaju Rzeczywistości 
Osobowej na nowo. Być może jest to jedno z najpilniejszych za-
dań do odrobienia w świetle totalnego zjawiska zrywania więzi 
osobowych, oraz innych zagrożeń, naruszających różne struktury 
życia wspólnotowego. Wydaje się, że jest to również ważne nie tyl-
ko u progu setnej rocznicy powołania przez Różę Czacką swojego 
Dzieła, ale także dla wszystkich, którzy zatroskani są o właściwy 
kształt Miłości – o czym świadczy również szeroki zestaw tema-
tów włączonych w problematykę dzisiejszej Sesji. Oby była to dla 
nas kolejna lekcja uczenia się umiejętności życia w jedności, a za-
razem nie naruszającej odrębności i integralności osób.

Matka Czacka, mówiąc o TRIUNO miała na myśli specy-
ficzną społeczność, złożoną z trzech ugrupowań ludzkich: osób 
niewidomych, osób duchownych i osób świeckich. Biorąc jed-
nakże pod uwagę uniwersalny charakter dzisiejszego sympo-
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zjum, pominę szczegóły związane ze specjalistyczną stroną za-
gadnień ściśle tyflologicznych, a podkreślę te treści, które mają 
walor ogólny; ważny dla nas wszystkich – w kontekście potrzeb 
budowania wszelkiego rodzaju wspólnot miłości.

Budowanie tego typu wspólnot w oparciu o model Trójcy 
Przenajświętszej nie jest oryginalnym odkryciem Matki Czac-
kiej, niemniej jednak fakt, że w nazwie swojego Dzieła expressis 
verbis zaznaczyła ona to teologiczne zakorzenienie, sprawia, iż 
jest to coś wyjątkowego.

Wsparcie dla tego typu zakorzenienia można odnaleźć w twór-
czości Wincentego Granata, który ten jedyny w swoim rodzaju „za-
bieg” powiązania życia człowieka z życiem Trójcy Przenajświętszej 
charakteryzuje następująco: „Najgłębszy sens personalizacji świata 
polega na tym, aby istoty rozumne mogły zdobywać coraz większą 
samodzielność i autonomiczność, by rozwijały swoją aktywność
i dawały swoisty, osobowy wkład w ogólną ludzką kulturę. Do-
gmat chrześcijański o Trójcy Świętej i o powołaniu człowieka, by 
w jej życiu brał wiekuisty udział daje podstawę wspomnianej per-
sonalizacji. Człowiek jest powoli przygotowywany, by wiekuiście 
był sobą, był kimś jedynym niepowtarzalnym, a równocześnie był 
zharmonizowany społecznie na wzór Bożych Osób”.1

Mamy zatem tutaj wyraźne wskazanie, aby spełniając swoje 
powołanie chrześcijańskie, starać się żyć według reguł, jakimi 
kieruje się Bóg w Trójcy Jedyny. W teju sytuacji autentyczna re-
ligijność nie szuka wówczas różnych surogatów, mających rze-
komo ułatwić pełną realizację swojego człowieczeństwa, lecz 
odwołuje się do relacji osobowej i zasady miłości samego Boga. 
„Nauka o Bogu – jak pisze Wincenty Granat – daje zasady, na 
których powinna się oprzeć autentyczna religijność obca wszel-
kiemu formalizmowi, magii, stosunkowi kupieckiemu do Boga; 

1  W. Granat, Bóg Jeden w Trójcy Osób, Towarzystwo Naukowego KUL, 
Lublin, 1962, s.13.
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bliska natomiast winna być przyjacielskiemu obcowaniu, w któ-
rym uznaje się zależność od pełni bytu, lecz równocześnie pielę-
gnuje zażyłość i miłość, objawiającą się w tworzeniu dobra”2.

Oto ów zasadniczy grunt, z którego wyrosła koncepcja 
wspólnoty TRIUNO Matki Czackiej, która będąc sama niewi-
domą, zajęła się całkowicie i bez reszty innymi osobami niepeł-
nosprawnymi, realizując podstawowe przykazanie Miłości.

By jeszcze mocniej powiązać założenia Matki Czackiej z mo-
delem relacji osobowych uobecnionych w życiu Trójcy Świętej, 
posłużmy się refleksją Klausa Hemmerlego, który zauważa, że 
jest to nic innego, jak bezwarunkowe ukierunkowanie swojego 
życia ku Miłości (przez duże „M”), „którą jest sam Bóg, która 
w Jezusie daje sama siebie i która udziela nam Ducha, abyśmy 
również my dawali się sobie.

Taka duchowość – pisze dalej K. Hemmerle – ma charakter 
kontemplacyjny, ponieważ we wszystkim zauważa ona ślady mi-
łości, spotyka miłość we wszystkim, nawet w tym, co najbardziej 
ciemne i wyobcowujące, w krzyżu”3

Jakże bliskie jest to myślenie Matce Czackiej, dla której Krzyż 
stał się dźwignią Nej życia duchowego. Do dzisiaj na co dzień w 
Laskach osoby tam pracujące pozdrawiają się formułą: „Przez 
Krzyż – do Nieba”. Zaś siostry codziennie w swoich modlitwach 
wołają: „Caritas Christi urget nos” oraz „Pax et gaudium in Cru-
ce” – czyli „Miłość Chrystusa przynagla nas” oraz „Pokój i ra-
dość w Krzyżu”. Oczywiście wszystkie te trzy formuły jednocze-
śnie zwrócone są ku perspektywie Zmartwychwstania.

Jest to więc duchowość, która ze słabości uczyniła platformę 
odbicia ku Bogu i bliźnim – szczególnie poszkodowanym przez 
los.

2  Tamże.
3  K. Hemmerle, Tezy ontologii trynitarnej, Przekład i wprowadzenie ks.

L. Skolik, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003, s. 76-77.
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Klaus Hemmerle, jakby uzupełniając założenia Matki Czac-
kiej, powiada, że „Dawanie-siebie ma również wymiar horyzon-
talny – pomiędzy nami; życie Boże powinno być przeżywane
w naszej wspólnocie, ma stać się światem, ma stać się przestrze-
nią, w której mieszka Pan, tak aby świat uwierzył”4.

W dalszej części swych rozważań autor ten określa ową prze-
strzeń, jako przestrzeń Miłości, co w konsekwencji sprawia, że każ-
da wspólnota, kierująca się nią, nie jest już „wspólnotą roszczeń
i konsumpcji, lecz służby. Największą godnością, najwyższym 
prawem, najlepszą inicjatywą każdego jej członka, jego niezastą-
pionością jest – kochać jako pierwszy, jako pierwszy służyć”5.

Tak też rozumiała wspólnotę Matka Czacka, dla której właści-
wie rozumiana służba nie wyznaczała granic Miłości, lecz otwie-
rała nieograniczony obszar życia w Bogu – tego tajemniczego ro-
dzaju ontologii trynitarnej – popartego całkowitym oddaniem się 
na służbę niewidomym zarówno fizycznie jak i duchowo.

Myślę, że najtrafniej wyrażają to słowa samej Założycielki 
Dzieła Lasek, które zapisała w swoim Dyrektorium:

„Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdy-
by zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu 
oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu”6.

„Jak mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła 
wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność 
Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych
i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności”7.

4  Tamże, s. 77.
5  Tamże, s. 78.
6  Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, oprac M. Banaszek, M. Prussak, 

współpraca K. Michalak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s.163.
7  Tamże, s. 166.
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Tak więc Dzieło Matki Elżbiety Czackiej to swoistego rodza-
ju Środowisko Boże, by nawiązać do koncepcji rozwoju Teilhar-
da de Chardin, w którym naczelne miejsce jest przeznaczone dla 
wszechogarniającej Wspólnoty Miłości.

Jest to ten rodzaj wspólnoty – jak to określa wspomniany już 
wcześniej Klaus Hemmerle – która nie jest już tylko „stowarzysze-
niem osób złączonych wspólnym celem, lecz jest samym życiem. 
Jeśli bowiem życie to dokonuje się według wzoru trynitarnme-
go dawania-siebie, wówczas każda strata staje się zyskiem, każde 
opuszczenie-siebie – odnalezieniem-siebie, oczywiście tylko przez 
krzyż. Jednostka i całość przełamują potrzebę konkurencyjności, 
a we wzajemnych relacjach stają się obszarem, w którym potwier-
dza się boskie życie doświadczane tu i teraz.”8

By zachęcić do takiej a nie innej praktyki Miłości, chciałoby 
się powtórzyć za Zygmuntem Krasińskim – autorem „Psalmu 
Miłości”:
„Ciałom wszystkim rozdać chleba – 
Duszom wszystkim – myśli z nieba!
Nic nie spychać nigdy w dół,
lecz do coraz wyższych kół
iść przez drugich podnoszenie – 
Tak Bóg czyni we wszechświecie!
Bo cel światów – szlachetnienie!”

Owo uszlachetnianie się przez Miłość w sposób niezwykle 
sugestywny, a zarazem prosty, wyraziła Matka Elżbieta Czacka 
w swoim – jak to nazywam: Hymnie o Miłości. Mimo iż został 
ów tekst napisany z myślą o środowisku Lasek, dobrze byłoby 
potraktować go jako swoistego rodzaju credo pedagogiczne 
– możliwe do aplikacji we wszelkich wspólnotach zatroskanych 
o optymalny kształt relacji międzyludzkich. Być może – nawet 

8  K. Hemmerle, dz. cyt., s.78-79.
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w okrojonej nieco formie – posłuży niektórym jako swoistego 
rodzaju mały rachunek sumienia:

„Podstawą życia w Laskach – pisze Matka Czacka – musi 
być miłość.. Miłość Boga i bliźniego. Miłość nadprzyrodzona, 
której towarzyszy mądrość. Miłość, która wszystkich z sobą łą-
czy w prawdzie, w życzliwości, sprawiedliwości i dobroci. Mi-
łość, która widzi istotną wartość człowieka, nie zważając na 
usterki lub drobne śmieszności.. Miłość, która potrafi karcić, gdy 
tego zachodzi potrzeba, mając na względzie dobro osoby, którą 
się karci, i dobro jej otoczenia. Miłość, która nie waha się usu-
nąć nawet osobę szkodliwą dla innych. Miłość, która stara się 
wchodzić w potrzeby wszystkich, starając się o to, by każdemu 
jak najlepiej było. Miłość, która przede wszystkim ma na celu 
dobro dusz wszystkich i dobro każdej duszy z osobna.. Miłość, 
która z dobrocią zwraca się do wszystkich, unikając wszystkiego, 
co może komu niepotrzebną sprawić przykrość. Miłość, która z 
serdecznością potrafi smutnych pocieszać, dodają im siły i odwa-
gi do życia. Miłość cierpliwa, cicha, pogodna, pełniąca uczynki 
miłosierne z zapomnieniem o sobie. Miłość, która nie toleruje 
w sobie albo w innych sądów, krytyk, obmów, plotek, bolesnych 
żartów. Miłość, która jest taką samą w oczy jak i za oczy. Miłość 
równa, nieulegająca zmianom i nastrojom. Miłość wierna i sta-
ła, czerpiąca całą siłę swoją z Boga. Miłość surowa dla siebie,
a wyrozumiała dla drugich. Miłość nie podejrzliwa, a roztropna. 
Miłość bez egoizmu i bez zazdrości, mająca na celu nie siebie, ale 
bliźnich. Miłość delikatna i wrażliwa na cierpienia bliźnich. Mi-
łość mająca oczy otwarte na ich potrzeby. Miłość, która się nigdy 
nie wynosi, a nikogo nie poniża. Miłość, która modlitwą i uczyn-
kiem kocha przeciwników i nieprzyjaciół. Miłość, która widzi
w każdym bliźnim samego Pana Jezusa. Miłość, która szuka 
przede wszystkim obcowania z Bogiem i z Boga czerpie siłę i umie-
jętność obcowania z bliźnimi. Miłość, która się cieszy z powodze-
nia bliźnich, z ich zalet i cnót. Miłość, która nikomu niczego nie 
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zazdrości. Miłość w intencji i miłość objawiająca się na zewnątrz. 
Miłość prosta, serdeczna, życzliwa każdemu. Milość usłużna
i zapobiegliwa. Miłość domyślna i zaradna. Miłość i dobroć
w spojrzeniu i w wyrazie twarzy, i w całym zachowaniu. Miłość 
spokojna i uspokajająca. Miłość czynna i nigdy niestrudzona. 
Miłość odważna i szlachetna. Miłość poświęcająca się i ofiarna. 
Miłość nie czułostkowa, a głęboka i prawdziwa. Miłość w my-
ślach, słowach i uczynkach…”. 9

Słowem – miłość zawsze i wszędzie.

9  Matka Elżbieta Czacka, dz. cyt., s.172-174.
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Ursula Weber-Kusch (oprac.)

Wprowadzenie do lektury
rozprawy Klausa Rödera 

„O psychice słabowidzących młodych ludzi” 1

Klaus Röder jest psychologiem dyplomowanym i pracuje
w Szkole dla Niewidomych w Marburgu. Dlatego też temat 

niepełnosprawności wzrokowej młodzieży rozważa z punktu 
widzenia psychologicznego. 

W rozprawie zatytułowanej „O psychice słabowidzących 
młodych ludzi” przeciwstawia się popularnemu twierdzeniu, 
że osoby słabowidzące w porównaniu z niewidomymi są grupą 
mniej obciążoną psychicznie, bo ich stopień uszkodzenia wzro-
ku jest mniejszy niż u niewidomych. Zwraca jednocześnie uwagę 
na to, że sam proces pokonywania niepełnosprawności nie jest 
zależny od jej rozmiarów oraz podkreśla, że wewnętrzne upora-
nie się z upośledzeniem wzroku nie przebiega prostolinijnie od 
uczuć negatywnych do pozytywnych i może mieć różny zasięg
w różnych dziedzinach życia człowieka niepełnosprawnego. 
Ktoś może zewnętrznie sprawiać wrażenie osoby, która zaakcep-
towała swój los – pisze Klaus Röder – ponieważ dobrze posługu-
je się wszelkimi dostępnymi pomocami, ale psychicznie jednak 
nie godzi się z faktem, że jest niepełnosprawny wzrokowo. 

Autor rozprawy przypomina, że wiele chorób oczu prowa-
dzi do nagłego lub postępującego pogorszenia wzroku. Wśród 
uczniów Szkoły dla Niewidomych w Marburgu tylko co trzecie-
mu to nie grozi. Doświadczenie zaniku widzenia jest bolesnym 

1  Rozprawa dostępna jest na stronie internetowej www.blista.de/res/psy-
cholog_dienst.php Deutschen Blindenstudienanstalt [Instytutu Szkolnego 
i Kształcenia dla Niewidomych] w Marburgu. 
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przeżywaniem utraty, które może pogrążyć zarówno osobę
z dysfunkcją wzroku, jak i jej otoczenie, w głęboką rozpacz. 

Pokonanie stale obecnego u ludzi słabo widzących lęku 
przed całkowitą ślepotą staje się najtrudniejszym zadaniem
w pracy pedagogicznej z nimi.

Klaus Röder podkreśla znaczenie międzyludzkich kontak-
tów – zwłaszcza rolę osób najbliższych – w budzeniu nadziei
u tracącego wzrok. Należałoby jednak pamiętać również o tym – 
dodaje – że i oni mogą czuć się nadmiernie obciążeni kalectwem 
bliskiego im człowieka. Zauważa, że gdyby, na przykład, krewni 
odmawiali przyjęcia niepełnosprawności, jako ostatecznego sta-
nu, czy gdyby okazali nadmierne lęki przed przyszłością, albo 
gdyby rodzice za bardzo wiązali dziecko niepełnosprawne ze 
sobą, by chronić go przed atakami rówieśników, to utrudniali-
by osobie niepełnosprawnej udane wewnętrzne pogodzenie się
z kalectwem. Dlatego tak bardzo ważna jest praca z najbliższym 
otoczeniem ludzi niepełnosprawnych. Tylko wtedy, gdy rodzice 
odpowiednio „przepracowują” w sobie niepełnosprawność swo-
jego dziecka i pokonują nierealistyczne lęki i irracjonalne na-
dzieje, będą oni w stanie właściwie je wspierać.

Młodzi o wiele silniej niż ludzie w starszym wieku odczuwa-
ją pragnienie przynależności do jakiejś grupy i akceptacji przez 
nią. Dlatego o wiele bardziej cierpią niż dorośli, kiedy z powo-
du widocznych znaków swojej niepełnosprawności uważani są 
za ludzi nieatrakcyjnych lub sami się za takich uważają. Młodzi 
słabo widzący nierzadko doświadczają kpiny lub znieważania, 
nawet aktów przemocy z powodu swojej niepełnosprawności. 
Jeśli to trwa dłużej, to ich poczucie własnej wartości i pewności 
siebie ulega stopniowo zniszczeniu.

W rozprawie czytamy również o tak zwanej błędnej adapta-
cji osoby z dysfunkcją wzroku. Pod tym terminem rozumie się 
przyjęcie przez niepełnosprawnego nieadekwatnych wzorów 
myślenia i zachowania. Zalicza się do nich, między innymi, po-
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stawy roszczeniowe wobec otoczenia oraz tłumaczenie własnych 
błędów lub niedociągnięć niepełnosprawnością.

Właściwy proces akceptacji wymaga więc ćwiczenia kompe-
tencji socjalnych. Zwłaszcza ważna staje się praca nad empatią 
i spojrzeniem na własną niepełnosprawność również z punktu 
widzenia osoby zdrowej. 

Klaus Röder zwraca też uwagę na problemy osób słabo-
widzących dotkniętych dodatkową chorobą lub niepełno-
sprawnością. Mogą to być choroby przemiany materii, inne 
dysfunkcje zmysłów, zaburzenia w poruszaniu się i choroby 
zagrażające życiu. Jak różne bywają dolegliwości, tak rozma-
ite są problemy, które muszą rozwiązywać ludzie ze sprzężoną 
niepełnosprawnością.

W pracy pedagogicznej z młodzieżą słabowidzącą powinno 
się więc nie tylko uwzględnić stronę „techniczną” upośledzenia 
wzroku, lecz również cierpienie, lęki i obawy. Gniew i żal mło-
dych ludzi powinny mieć przestrzeń, by mogły być wyartykuło-
wane. Należałoby też szkolić młodzież słabowidzącą w kontak-
tach z widzącymi. Przy czym koniecznym jest podjęcie tematów 
z obszaru wyobrażeń i myślenia o wartościach, przepracowanie 
chociażby problemów młodych ludzi związanych z przynależ-
nością do grupy lub atrakcyjnością fizyczną.

[Z czasopisma „Horus” 2009, nr 2]
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Jolanta Bergson

Laska

Urodziłam się z wysoką krótkowzrocznością (całkowita 
wada wzroku -30 dioptrie). W dzieciństwie, dzięki miłości 

i troskliwości rodziców (szczególnie mamy), nie odczuwałam 
zbytnio przykrości z powodu mojego kalectwa – nie szkodzi-
ło mi, że czasem czegoś nie zauważyłam lub na coś wpadłam,
a niekiedy pytana przez dorosłych czy „to” widzę, odpowiada-
łam, że tak, choć bałam się, żeby nie żądano ode mnie szczegó-
łów.

Kontakty z okuli-
stami, (widział mnie 
nawet słynny profesor 
Altenberger), nie da-
wały żadnej nadziei 
na poprawę widzenia,
a pierwsze w życiu 
okulary (-7 D) pozwa-
lały mi czytać najwięk-
sze, wyraźne litery z ta-
blicy w I-ej klasie. 
Miałam przyzwolenie, 
aby podejść do tablicy, 
jeżeli czegoś nie mo-
głam przeczytać, sie-
dząc w pierwszej ław-
ce. Potem dostawałam 
coraz mocniejsze szkła 
i widzenie dzięki temu 
było lepsze. W każ-
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dym razie udało mi się ukończyć szkołę podstawową i średnią
z widzącymi koleżankami i kolegami, nie zawsze rozumiejącymi 
moje problemy, a potem studia wyższe, dzięki pomocy niezwykle 
życzliwych osób (zarówno studentów z roku jak i wykładowców). 

Do tej pory do mojej gorszej od innych sprawności pod-
chodziłam dość niefrasobliwie, aż tu już na V roku, po zdaniu 
wszystkich egzaminów, odkleiła mi się siatkówka w lewym, tym 
lepszym oku. W szpitalu spędziłam blisko pól roku, bo pojawiły 
się kolejne wylewy na dnie drugiego oka. Mimo to, dzięki po-
mocy przyjaciół, pracę dyplomową napisałam, egzamin magi-
sterski zdałam, choć o rok później niż powinnam.

Szukanie pracy było, jak się teraz mówi, traumatycznym 
przeżyciem – nikt mnie nie chciał… Po co komu ogrodnik-ko-
bieta drobnej postury w okularach o bardzo grubych szkłach? 
(Nosiłam wówczas  –18 D). W końcu udało mi się zatrudnić na 
SGGW, skąd po 1,5 roku dostałam wymówienie; mój szef, jako 
powód tej decyzji, powiedział „Sama pani rozumie, że nie jest 
pani pełnosprawna”. Przytaczam to zdanie, ponieważ bardzo za-
ważyło na moim życiu i tak bardzo zabolało… 

I znowu trzeba było szukać pracy…Szczęśliwie, przez zna-
jomą ogrodniczkę poznałam panią Hannę Welmanową, która 
następnie przez wiele lat była moim „duchem opiekuńczym”. To 
właśnie z panią Hanną jechałam pierwszy raz do Lasek i zosta-
łam przedstawiona pani Zofii Morawskiej w biurze. Pracę pod-
jęłam w ogrodzie, w czerwcu. Moją szefową była siostra Conso-
lata. Ogród kwiatowy był moim królestwem i radością, ale po 
decyzji jednego z członków Zarządu uczyniono mnie kierow-
nikiem całego gospodarstwa. I tu przypomniało mi się powie-
dzenie mego szefa z SGGW… Poniosłam wielką porażkę –  przy 
moim znacznym ograniczeniu widzenia nie mogłam nadzoro-
wać pracy niekoniecznie uczciwych ludzi.

I kolejna zmiana – po rozmowie z panią Zofią Morawską zo-
stałam skierowana na kurs maszynopisania, a następnie rozpo-
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częłam terminowanie w Dziale Darów. Od tego czasu nikt już 
nie wypomniał mi mojej niesprawności, a stan mego wzroku 
niestety ciągle się pogarsza. Gdyby nie wprowadzenie kompu-
tera w miejsce maszyny do pisania, nie byłabym w stanie pra-
cować w biurze, ale pozostaje jeszcze dotarcie do miejsca pracy 
dwoma lub trzema środkami komunikacji. Namawiano mnie na 
kurs poruszania się z białą, długą laską – mój opór trwał chyba 
ze dwa lata. Trzeba było wielu przygód, abym się przełamała.  
Najbardziej przeżyłam wydarzenie, gdy w autobusie jakiemuś, 
chyba starszemu panu, usiadłam na kolanach – biedak bardzo 
się wystraszył, sądząc po okrzyku: „O Jezu, o Jezu”, a ja ze łza-
mi w oczach uciekłam najdalej, jak to było możliwe. Dziś nie 
umiem wytłumaczyć powodu moich oporów, a bez laski boję się 
wyjść z domu.

Zajęcia rozpoczęłam w marcu przy temperaturze w pobli-
żu zera i topniejącym śniegu. Jakie to było trudne! Do domu 
wróciłam obolała od trzymania laski przed sobą i z krwawiącym 
palcem wskazującym – to paznokieć oderwał się od opuszka
z powodu zapierania się laski o przeszkody. Ale zrozumiałam, 
że laska, lekka, sprężysta, dostosowana do wzrostu, jest jakby 
przedłużeniem ręki, ma przekazywać informacje o pokonywa-
nej drodze, zwykle  rejestrowane wzrokiem. Bardzo ważna jest 
też informacja przekazywana otaczającym osobom o niespraw-
ności mojego wzroku. Wielokrotnie życzliwi ludzie mówią mi 
numery nadjeżdżających autobusów lub chętnie odpowiadają, 
gdy o to zapytam. Prawie zawsze otrzymuję miejsce siedzące
i mogę zająć się słuchaniem książek w czasie jazdy.

Jednym z trudniejszych ćwiczeń w czasie kursu orienta-
cji było przechodzenie przez ruchliwą ulicę bez sygnalizacji  
świetlnej. Wkroczenie na jezdnię i zatrzymanie laską ryczących 
samochodów zapierało dech w piersi i napełniało ogromnym 
strachem. Muszę przyznać, że miałam żal do instruktora, że sta-
wia przede mną tak trudne wyzwania. Okazało się jednak, że on 
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wiedział lepiej – jak już opadły ze mnie emocje ze łzami wypła-
kanymi w poduszkę, przestałam się bać. Komenda: „laska przed 
tobą” otwiera mi drogę i nie waham się zapytać lub prosić o po-
moc, gdy zachodzi taka potrzeba. Kiedyś wolałam zrezygnować 
z jakiegoś działania niż prosić o pomoc.

Teraz dziwię się, dlaczego tak długo zwlekałam z rozpoczę-
ciem szkolenia poruszania się z laską. Nie podejmuję żadnych 
ryzykownych „wypraw”, ale bezpieczne, bez napięcia, powroty 
do domu o każdej porze dnia mają posmak szczęścia.
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Krystyna Kauba (red.) 

Zasady adaptacji podręczników 
dla uczniów niewidomych

Opracowano w grudniu 2009 r. zgodnie z wnioskami:
•  Narady Dyrektorów Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 

dla Uczniów niewidomych i Słabowidzących poświęconej 
problemom adaptacji i druku podręczników dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących, która odbyła się w La-
skach w dniu 23 października 2009. 

•  Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych, 
poświęconej problematyce szkolnych zapisów brajlow-
skich oraz adaptacji i wydruku podręczników szkolnych 
dla potrzeb niewidomych, która odbyła się w Krakowie 
dnia 7 listopada 2009 r. 

W opracowaniu wykorzystano opracowanie OSW w Krako-
wie, projekty Henryka Kaweckiego z Lublina, Doroty Kryst-
kiewicz Gronowskiej, Krystyny Kauby, s. Elżbiety Więckow-
skiej z Lasek, oraz wykonane wcześniej:
Paweł Wdówik, Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych 
do potrzeb osób niewidomych, 
Uniwersytet Warszawski 2008.
Agata Kunicka-Goldfinger, Małgorzata Placha, s. Elżbieta 
Więckowska, Elżbieta Zakroczymska, Zasady adaptacji arku-
szy egzaminacyjnych dla uczniów niewidomych i słabowidzą-
cych, 
Laski, dn. 28 października 2004, maszynopis. 
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Wstęp
Zapewnienie uczniom niewidomym równego dostępu do 

wiedzy wymaga m.in. dostarczenia im odpowiednio adapto-
wanych materiałów dydaktycznych. Szczególną rolę wśród tych 
materiałów odgrywają podręczniki szkolne.

Podręcznik szkolny – książka przeznaczona dla ucznia,
w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za po-
mocą tekstów, ilustracji, schematów.

Podstawową funkcją podręcznika jest funkcja uzupełniająca 
w stosunku do żywego nauczania. Według Wincentego Okonia 
podręcznik powinien spełniać następujące funkcje:
•  informacyjną – pomaganie w poznawaniu świata
•  badawczą – pobudzanie do samodzielnego rozwiązywania 

problemów
•  transformacyjną – pokazywanie możliwości przełożenia wie-

dzy teoretycznej na praktyczne zastosowania
•  samokształceniową – zachęcanie uczniów do dalszej nauki

Wymienione funkcje mają charakter założony. Czy staną się 
one rzeczywiste zależne jest od takich czynników jak:
•  język i struktura podręcznika
•  nauczyciel
•  sam uczeń (Wikipedia 2009)

Współczesne podręczniki szkolne dla uczniów widzących wyko-
rzystują różnorodne formy graficzne (fotografie, rysunki, mapy, sche-
maty, diagramy, wykresy). Rola obrazu w przekazywaniu treści jest 
bardzo istotna i wynika w dużej mierze z tego, że kod obrazowy (dla 
widzących) jest prostszy, łatwiej dostępny i uważa się go za bardziej 
pierwotny od kodu słownego (Pulinowa, Jajeśnica 1985).

We wszystkich publikacjach dotyczących stosowania grafiki
w podręcznikach znajduje się zastrzeżenie: Formy graficzne muszą 
być dostosowane do wieku i możliwości umysłowych uczniów. 
W dobie współczesnej techniczne możliwości wydawnictw są niemal 
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nieograniczone. Duża konkurencja na rynku edukacyjnym po-
woduje, że wartości - merytoryczna i dydaktyczna nie są jedy-
nymi kryteriami, które musi spełnić podręcznik szkolny. Nie mniej 
istotnym elementem stała się także atrakcyjność wizualna książki. 
Dbałość o efektowny wygląd doprowadziła do przesycenia książek 
materiałem obrazowym. Tymczasem nadmiar informacji podanych
w formie graficznej nie jest dla ucznia korzystny.

Opracowując zasady adaptacji materiałów dydaktycznych 
do potrzeb uczniów niewidomych należy przede wszystkim 
wziąć pod uwagę, że szeroko rozumiana grafika nie jest języ-
kiem osób niewidomych. Stąd podręcznik dla niewidomych 
przesycony formami graficznymi nie spełni swoich podstawo-
wych funkcji: nie pomoże w poznawaniu świata, nie pobudzi 
do samodzielnego rozwiązywania problemów i nie zachęci do 
dalszej nauki.

Podejście do adaptacji powinno opierać się na prawie nie-
widomego ucznia do otrzymania podręcznika, który jest dla 
niego czytelny i zrozumiały, bo przy adaptacji uwzględniono 
jego możliwości percepcyjne.

Usunięcie nieistotnych dla niewidomego ucznia znaków lub 
informacji, wprowadzanie dodatkowych informacji lub zadań do 
brajlowskiej wersji podręcznika nie musi utrudnić pracy ucznia 
w klasie integracyjnej czy nauczaniu włączającym. Wystarczy, że 
wersję czarnodrukową (lektorską) jego podręcznika będzie miał 
nauczyciel. I to jego obowiązkiem jest wskazanie wszystkim 
uczniom, w tym niewidomemu, miejsca pracy z tekstem.

1. Ustalenia zasadnicze
Notacja brajlowska używana w podręczniku powinna być 

zgodna z następującymi opracowaniami:
•  „Brajlowska notacja matematyczna, fizyczna, chemiczna – 

poradnik dla nauczycieli; praca zbiorowa pod redakcją Jana 
Świerczka”, wydanym w Krakowie w 2003 r., 
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•  „Zasady stosowania częściowo zmodyfikowanego zapisu 
brajlowskiego wykorzystywanego w publikacjach o charakte-
rze humanistycznym. Poradnik dla nauczycieli, instruktorów 
brajla, wydawców publikacji brajlowskich oraz osób korzysta-
jących z pisma Braille’a, Warszawa 2003”,

•  „Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja muzycz-
na”, wyd. Toccata, Warszawa 2001

•  zasadami ortografii i notacji brajlowskich obowiązujących dla 
danego języka obcego. 

2. Podstawowe zasady formatowania
•  Podręcznik należy podzielić w sposób logiczny, uwzględnia-

jący istniejącą strukturę podręcznika na tomy o objętości nie-
przekraczającej 45 kartek, wliczając w to kartki z rysunkami.

•  Każdy tom powinien być opatrzony stroną tytułową podręcz-
nika i informacją ułatwiającą orientację w kryteriach dokona-
nego podziału.

•  Strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:
- tytuł książki 
- autor lub redaktor
- wydawca wraz z adresem wersji czarnodrukowej
- rok wydania wersji czarnodrukowej
- wydawca i rok wydania adaptacji brajlowskiej
- imię i nazwisko adaptatora
- liczbę tomów brajlowskich
- numer aktualnego tomu

Strony tytułowe powinny być jednakowo formatowane we 
wszystkich tomach.
•  Adaptowane strony podręcznika powinny być numerowane w 

brajlu, a każdy tom podręcznika powinien zawierać spis treści 
w brajlu z odniesieniem do odpowiednich stron brajlowskich.

•  Ćwiczenia i zadania zachowują oryginalny numer porządko-
wy. Ćwiczenia lub zadania wprowadzone dodatkowo, tylko
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w wersji brajlowskiej, następują po zadaniach wersji czarno-
drukowej z kolejnymi numerami.

•  Do plików graficznych należy dołączyć informację dla osoby 
zajmującej się oprawą na temat umiejscowienia i orientacji 
kartek z rysunkami pomiędzy kartkami z tekstem podręcz-
nika lub nanieść odpowiednie numery stron w odpowiedniej 
orientacji.

•  Ćwiczenia i zadania są rozdzielane jedną pustą linią. Nie zo-
stawia się pustej linii po poleceniu ani między odpowiedziami 
do zadań zamkniętych.

•  Pustą linię wstawia się po poleceniu, jeśli w ćwiczeniu wystę-
pują następujące formy: akapity tekstu, poezja, hasła ze słow-
nika, tabele, rysunki itp. Takie typy materiału muszą być po-
przedzone i zamykane pustą linią.

•  Zalecane jest, aby całe zadanie zamknięte znajdowało się na 
tej samej stronie. Zalecane jest, aby nie przenosić części po-
leceń do sąsiedniej strony. Rysunki, wykresy, tabele do zadań 
i ćwiczeń powinny być umieszczone pod poleceniem, na są-
siedniej stronie lub na oddzielnych arkuszach na końcu odpo-
wiedniego rozdziału lub tomu. Wtedy w tekście odsyła się do 
numeru i miejsca umieszczenia.

•  W celu ułatwienia widzącemu nauczycielowi orientacji w braj-
lowskiej wersji podręcznika, należy przygotować plik czarno-
drukowy zawierający treść wersji brajlowskiej podręcznika. 
Wersja dla nauczyciela powinna zawierać czarnodrukową
i brajlowską numerację stron. Powinny w niej być zaznaczone 
graficznie miejsca przeredagowane i informacje lub zadania 
dołączone.

•  Zasady układu strony brajlowskiej 
–  Dopuszcza się dwie wielości stosowanej strony – papier A4 

(210/297) oraz papier 12 cali  (250/305). Wydruk powinien 
być 2-stronny, każda strona powinna zawierać 27 linii tek-
stu, każda linia min 30 znaków brajlowskich. 
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–  Wersja do wydruku powinna być opublikowana w uniwer-
salnym formacie, pozwalającym na wydruk na większości 
drukarek brajlowskich, bez względu na model: plik tekstowy 
sformatowany do wydruku, w standardzie znaków USA. 

3. Zasady formatowania tekstu:
•  Luki 

•  jakiego wyrazu_________ brakuje - jakiego wyrazu 
---- brakuje
 lub jakiego wyrazu --#a--- brakuje, jeśli zadaniem ucznia jest 
uzupełnienie zdań w ćwiczeniu.

•  Prawda, czy fałsz

Pytanie =p|f=
czy to jest prawda? =p|f=

•  Tytuły rozdziałów
•  Tytuły rozdziałów mają być w podręcznikach brajlowskich 

wyśrodkowane. 
•  Należy pozostawić co najmniej 3 puste kratki na początku i 

końcu każdej linii, którą zajmują. Przed i po tytule umiesz-
cza się pustą linię.

•  Formatowanie akapitów.
•  Akapit, zaczynający się od wcięcia – pierwsza linia zaczyna 

się od trzeciego znaku, następne od pierwszego.
•  Jeśli akapit jest numerowany, numer umieszcza się w pierw-

szej linii, od trzeciego znaku.
•  Jeśli akapit jest formatowany blokiem – oddzielamy go pu-

stą linią.
•  Znaki interpunkcyjne.

•  W procesie adaptacji należy przestrzegać zasad stosowania 

Pytanie  prawda    fałsz

Czy to jest prawda?
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znaków interpunkcyjnych obowiązujących w języku pol-
skim oraz przyjętych dla zapisu brajlowskiego. W brajlu 
wszelkie kreski poziome (pauza, półpauza, myślnik itp.) za-
stępujemy myślnikiem. 

•  Formatowanie ćwiczeń i poleceń.
•  Ćwiczenia i zadania w podręczniku brajlowskim powinny 

być numerowane liczebnikami głównymi. Liczebnik powi-
nien być umieszczony w pierwszej linii polecenia od trze-
ciej kratki (pozwala to znacząco zaoszczędzić papier, co ma 
niebagatelne znaczenie dla objętości i ciężaru podręcznika 
brajlowskiego). Podpunkty mogą być przesunięte na lewy 
poszerzony margines.

•  Ćwiczenia i zadania rozdzielane są jedną pustą linią. 
•  Jeśli w tekście są wyrazy dzielone na sylaby, zawsze należy 

używać myślnika (niezależnie od znaku użytego w orygi-
nale).

•  We wszystkich tekstach godziny zapisujemy z kropką i bez 
znaku cyfry przed minutami. 

4. Zasady adaptacji ćwiczeń i zadań

I. Podstawowa selekcja materiału
Ćwiczenia i zadania adaptowanego podręcznika należy za-

nalizować pod kątem możliwości ich wykonania przez ucznia 
niewidomego z uwzględnieniem:
•  umiejętności na danym etapie nauczania
•  ograniczeń wynikających z braku wzroku
•  czasu, jaki zajmie ich wykonanie
•  możliwości technicznych ich wykonania.

II. Proces adaptacji
Adaptacja treści ćwiczeń lub zadań polegać może na:
•  Przepisaniu treści zadania lub ćwiczenia w brajlu zgodnie
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z oryginałem czarnodrukowym, gdy ćwiczenie lub zadanie jest 
zrozumiałe i w pełni wykonalne przez niewidomego ucznia.

•  Prostych zmianach poleceń, jeśli część informacji lub poleceń 
(np. podkreśl, wstaw brakujące hasło) wymaga działań w nie-
liniowym - pozycyjnym systemie graficznym.

•  Zmianie polecenia, jeśli umiejętności ucznia niewidomego na 
danym etapie nauczania uniemożliwiają jego wykonanie (np. 
na poziomie klasy V szkoły podstawowej: Narysuj prostokąt i 
jego przekątne).

•  Zmianie polecenia, jeśli polecenie jest niewykonalne ze wzglę-
du na brak wzroku (np. Narysuj z dokładnością do 1mm).

•  Zmianie polecenia, gdy czas wykonania polecenia jest nie-
współmiernie długi w stosunku do czasu, jaki zajmie wykona-
nie tego polecenia uczniom widzącym (np. zadanie zamknięte 
polega na wyborze prawidłowego rysunku z czterech). Takie 
zadanie powinno być adaptowane tak, aby uczeń niewidomy 
wybierał prawidłową odpowiedź do jednego rysunku.

•  Zamianie zadania lub ćwiczenia na zadanie lub ćwiczenie o 
podobnym stopniu trudności i mieszczące się w tym samym 
standardzie, jeśli zadanie wersji czarnodrukowej jest niewy-
konalne (np. Na podstawie rysunku opisz zasadę działania 
przedstawionego urządzenia).

•  Wprowadzenie zadań, ćwiczeń lub informacji dodatkowych, 
które pomogą niewidomemu uczniowi zrozumienie realizo-
wanego tematu (np. podanie alternatywnej wersji doświad-
czenia z fizyki, w którym obserwacje wzrokowe zastąpione 
zostaną obserwacjami dotykowymi).

•  Zasady adaptacji ilustracji 

I. Podstawowa selekcja materiału ilustracyjnego
Materiał ilustracyjny adaptowanego podręcznika należy 

zanalizować pod kątem wartości informacyjnej. Ilustracje 
służące ozdobie i uatrakcyjnieniu książki należy w adaptacji 
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pominąć. Ilustracje zawierające istotne dla przekazu treści 
informacje należy zaadoptować. Jeśli to możliwe, należy ada-
ptować ilustrację do postaci graficznej czytelnej dla niewido-
mego. Jeśli to nie możliwe, należy ilustrację zastąpić opisem 
zawierającym istotne treści informacyjne.

II. Podstawowe zasady porządkowe

•  Adaptowane ilustracje lub opisy zachowują oryginalny nu-
mer porządkowy (jeśli adaptacja jednego rysunku składa się 
z kilku rysunków, to może być wskazane nadanie numerów 
pomocniczych np. A, B, C , . . 

•  Proste rysunki drukowane na papierze brajlowskim mogą 
być włączone w odpowiednim miejscu tekstu. Stronnicę z 
ilustracją całostronicową lub wykonaną w innej technice niż 
tekst należy włączyć do podręcznika w odpowiednim miejscu 
lub na końcu odpowiedniego rozdziału. Na końcu rozdziału 
umieszcza się wtedy, gdy w tekście jest kilka odwołań do tego 
rysunku. Zbiór kilku rysunków z jednego działu może mieć 
wspólne objaśnienie zastosowanych oznaczeń, wtedy umiesz-
czamy zbiór na końcu właściwego rozdziału. W tekście odsyła 
się do numeru i miejsca umieszczenia. Najprostszym rozwią-
zaniem jest nadanie stronom graficznym numerów stron od-
powiednich do ich miejsca między stronnicami tekstu.

•  Ilustracje większego niż tom formatu (np. mapy, tabele) 
umieszcza się w odpowiedniego formatu tomie i nadaje się 
numer następny po ostatnim tomie tekstowym podręczni-
ka.

III. Wybór technologii uwypuklania reprezentacji dotykowej
W opisie adaptowanego podręcznika należy umieścić in-

formację, do jakiej techniki zostały adaptowane ilustracje, 
gdyż rysunek dobrze wykonany do przetworzenia w okre-
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ślonej technice okaże się złym rysunkiem po przetworzeniu
w innej technice.

Należy proponować techniki niskonakładowe dostępne
w OSW jak:
•  Druk z drukarki w papierze;
•  Druk na papierze kapsułkowym – puchnącym;
•  Druk w technice termograficznej.

IV. Proces adaptacji
Adaptacja treści grafiki polegać może na: 
•  zmianie konwencji – sposobu przedstawienia,
•  zmianie skali,
•  zmianie poziomu generalizacji, czyli rezygnacji z mniej istot-

nych treści,
vpodziale treści na kilka prezentacji tego samego obiektu w tej 
samej, lub w innej niż oryginał konwencji. (np. na podziale tre-
ści mapy na kilka map w jednej, lub w różnych skalach, np. na 
przeredagowaniu rzutu ukośnego obiektu na zespół rzutów pro-
stokątnych),
•  zmianie linii, znaków i kolorów rysunku na oznaczenia wypra-

cowane i sprawdzone wcześniej (opracowanie tyflograficzne).
Dopiero po adaptacji należy grafikę przetworzyć w odpo-

wiedniej technice do postaci obrazu dotykowego.

V. Konwencje graficzne dostępne dla niewidomego
Obraz obiektu obserwowanego wzrokiem, jaki powstaje 

na siatkówce jest istotnie podobny do obrazu powstającego 
przy oglądaniu fotografii i dobrej ilustracji. 

Odbiór zmysłowy obiektu obserwowanego przez niewido-
mego dotykiem palców, dłoni, ramion jest zupełnie inny niż 
odbiór zmysłowy grafiki czytanej końcami palców. Rysunek 
nie jest więc dla niewidomego podobny do narysowanego 
przedmiotu. Nie wszystkie konwencje rysunkowe oczywiste 
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dla widzącego są zrozumiałe dla niewidomego. Nie jest ce-
lowe przekazywanie niewidomemu informacji obrazem per-
spektywicznym (np. widok ulicy), ani obrazem w rzucie uko-
śnym – aksonometrycznym (widok z lotu ptaka). 

Następujące konwencje graficzne dostępne są dla niewi-
domych i po metodycznym wprowadzeniu czytelnika mogą 
służyć przekazywaniu użytecznych informacji:
•  Rysunek geometryczny przedstawiający figury płaskie, oraz 

rysunek konstrukcyjny na płaszczyźnie;
•  Rysunek ilustracyjny w konwencji rzutu prostokątnego (wi-

dok) wykonany bez zbędnych szczegółów;
•  Rzut przedmiotu na jedną, dwie i trzy płaszczyzny;
•  Scena – rysunek kilku przedmiotów skomponowany tak, że 

przedmioty nie zasłaniają jeden drugiego;
•  Rysunek przedmiotu w przekroju;
•  Plan nakrycia, stołu, izby, budynku, terenu, miasta;
•  Mapa w dowolnej skali i odpowiednim poziomie generaliza-

cji;
•  Wykres zależności funkcyjnej;
•  Rysunek wektorowy, schemat obwodu elektrycznego, schemat 

komunikacyjny, itp. rys schematyczny;

Uogólniając – rysunek ma wartość dla niewidomego, je-
śli przekazuje informację o pojęciach, obiektach i relacjach 
przestrzennych. Nie jest natomiast celowe przekazywanie 
niewidomemu informacji ideogramem przedstawiającym 
powiązania przyczynowe, organizacyjne, lub logiczne, gdyż 
wysiłek czytania rysunku utrudni rozumienie zagadnienia 
abstrakcyjnego, nie przestrzennego. 

Np. drzewo genealogiczne z postaci graficznej należy prze-
redagować do spisu osób z odpowiednią numeracją dziesiętną.

Np. Ciąg przyczynowo-skutkowy należy zapisywać w tek-
ście liniowym. Nie należy stosować obramowanych etykiet łą-
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czonych strzałkami, bo taki zespół linii utrudnia zrozumienie 
istoty rzeczy. Np. w ciągu: ziarno siewne – ozimina – kwitnące 
kłosy – ziarno w kłosach – plon w postaci ziarna – mąka – chleb 
należy hasła rozdzielić myślnikami, a w razie rozgałęzienia 
ciągu napisać dwa ciągi kolejno.

Diagram nie jest właściwym sposobem przekazywania 
niewidomemu informacji. Diagramy graficznie prezentujące 
dane liczbowe powinny być uzupełnione tabelami odpowied-
nich wielkości w postaci liczbowej.

VI.  Redagowanie grafiki dla niewidomego musi uwzględniać 
specyfikę dotykowego odbioru grafiki:

a)  Zdolność rozdzielcza dotyku jest istotnie mniejsza niż zdol-
ność rozdzielcza wzroku. 

Dotyk rozróżnia z pewnością punkty odległe o 2,5mm. 
Punkty tworzące literę, znak kartograficzny lub inny znak 
powinny być odległe o ok. 2,5 mm. Natomiast dwa punkty, 
które mają być czytane jako osobne znaki nie mogą leżeć bli-
żej niż w odległości 5 mm. Mniejsza odległość między zna-
kami pisma punktowego jest wystarczająca dzięki uporząd-
kowaniu punktów w znaki, a znaków w rządki. Nie należy też 
bliżej, niż w odległości 5 mm umieszczać linii, które mają być 
czytane jako różne linie (oś układu i linia wykresu, znak rzeki 
i znak granicy). Tam, gdzie blisko siebie umieszczamy znaki 
o wyraźnie kontrastowej treści, (np. napis brajlem przy linii 
ciągłej) odległość nie może być mniejsza niż 3 mm. 

b)  Pole widzenia dotyku ograniczone jest do powierzchni 
czytających palców. Niewidomy czyta rysunek sukcesywnie 
i konstruuje całość w wyobraźni, co jest znacznie trudniejsze 
niż oglądanie wzrokiem.
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Przy redagowaniu tyflografiki potrzebne jest precyzyj-
ne zróżnicowanie dotykowe linii o różnej treści. Widzący z 
kontekstu graficznego odczyta, która linia jest bokiem figury,
a która przekątną, która jest południkiem, równoleżnikiem, 
a która ramką. Niewidomemu powinno o tym mówić dotyko-
we zróżnicowanie linii (np. ciągła gruba i cienka, punktowa
z drobnych, z większych punktów), a słabowidzącemu podob-
ne zróżnicowanie linii dostrzegane słabym wzrokiem. 

Korzystne może być zastosowanie linii specjalnie skon-
struowanych: 

Brzeg obszaru, którego nie chcemy wyróżniać fakturą, 
może być zaznaczony linią niesymetryczną, gładką z jednej 
strony, a z drugiej strony zbudowaną z ząbków prostokątnych 
lub trójkątnych. Lub też, zależnie od możliwości techniki, 
linią gładką obwodzimy obszar z zewnątrz, a od wewnątrz 
rysujemy blisko (1 -2 mm) linię punktową. Dotyk czyta taką 
strukturę jako jedną, niesymetryczną linię. Dla słabowidzą-
cego linia powinna być ciągła od zewnątrz obszaru i np. ząb-
kowana od wewnątrz.

Linia kierunkowa może być zbudowana z drobnych, nie-
symetrycznych elementów tak, że przy czytaniu dotykowym 
inne jest wrażenie gdy czytamy „z włosem” a inne „pod włos”. 
W technice wielopoziomowej linię taką buduje się z niewiel-
kich połówek stożków ustawionych wierzchołkami w jedną 
stronę. W innych technikach linie można ją budować z trój-
kątów lub innych, niesymetrycznych elementów. 

Strzałki określające kierunek powinny posiadać grot
w postaci pełnego trójkąta. Koniec strzałki powinien być od-
cięty prostopadle, bez rozszerzenia – „pióra”, które myliłoby 
się z grotem. W rysunkach pokazujących działania na wek-
torach linie pomocnicze muszą być rysowane inaczej (linią 
cieńszą lub przerywaną) niż wektory.
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Linie ciągłe, punktowe, kreskowe (przerywane) nie powin-
ny być grubsze (szersze) niż jest to konieczne do uczynienia 
ich czytelnymi, odróżnienia ich od tła, lub do zróżnicowania 
kilku rodzajów linii.

Przy redagowaniu tyflografiki potrzebne jest precyzyjne 
zróżnicowanie dotykowe obszarów o różnej treści.

Gęste rozmieszczenie jednakowych, drobnych, nie dają-
cych się rozróżnić detali może stanowić fakturę dotykową 
zastępującą kolor. Jeżeli czytający rozróżnia jakość dotykową 
dwu różnych faktur nie rozróżniając tworzących je elemen-
tów, to pozwalają mu one rozróżnić dwa zaznaczone w ten 
sposób obszary rysunku. Obszary pokryte różnymi faktura-
mi należy rozgraniczyć linią – brzegiem obszarów. Jeśli brzeg 
obszaru jest istotnym znakiem graficznym (ulica, brzeg mo-
rza, granica państwa), to może być konieczne zachowanie od-
stępu między fakturą a linią, by można było czytać linię.

Nie należy oznaczać obszarów deseniem złożonym z ele-
mentów dających się rozpoznać dotykiem, gdyż każdy taki 
element niepotrzebnie angażuje uwagę i pomięć czytelnika.

a.  Pojemność wyobraźni ucznia czytającego grafikę – ilość 
informacji możliwych do zapamiętania zależy od wieku, in-
teligencji oraz doświadczenia graficznego ucznia. Przeciętny 
rysunek dla widzącego zawiera zbyt dużo informacji, wyma-
ga poważnej generalizacji tzn. usunięcia informacji nie ko-
niecznych do odczytania informacji istotnych. 

b.  Rola słowa towarzyszącego grafice. Język słów jest natural-
nym językiem niewidomego. Język grafiki nigdy nie będzie 
naturalnym językiem niewidomego. Objaśnienie słowne 
jest często konieczne. Poza tytułem i określeniem sposobu 
– konwencji może być potrzebne objaśnienie znaczenia po-
szczególnych detali rysunku – legenda, objaśnienie skrótów 
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literowych określających poszczególne części rysunku itp. 
Objaśnienie takie powinno znaleźć się na arkuszu rysunku 
lub poprzedzać rysunek.

c.  Umiejętność czytania grafiki zależy od wieku i przygoto-
wania edukacyjnego czytelnika. Przy redagowaniu ilustra-
cji podręcznikowych należy uwzględniać poziom edukacyj-
ny uczniów. Potrzebne są odpowiednie zasady dla kolejnych 
grup wiekowych uczniów:

Okres nauczania początkowego. Dziecko niewido-
me rozpoczyna naukę szkolną z poważnym opóźnieniem
w zakresie edukacji graficznej i nie jest w stanie odbierać
z grafiki informacji i nieznanych przedmiotach i zjawiskach. 
Książki na tym etapie powinny być ilustrowane prostymi 
rysunkami linii i figur geometrycznych, a także rysunkami 
prostych przedmiotów z otoczenia ucznia. Uczeń powinien 
przejść w tym okresie metodyczną naukę grafiki, by mógł 
w następnych etapach nauki korzystać z grafiki jako źródła 
informacji.

Szkoła podstawowa – klasy IV – VI. Uczeń może korzy-
stać z rysunków przedstawiających matematyczne pojęcia 
przestrzenne. Może korzystać z prostych ilustracji jeśli ogląd 
ilustracji nieznanego przedmiotu połączony jest z oglądem 
przedmiotu, a przynajmniej modelu przestrzennego. Po do-
brym zrozumieniu rysunku uczeń będzie rozumiał, już bez 
pomocy wyobrażenia plastycznego. rysunki przedmiotów 
podobnych. 

Gimnazjum i liceum. Uczeń przeszkolony w korzystaniu
z ilustracji będzie mógł korzystać z poprawnie zredagowanej 
i objaśnionej ilustracji.
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VII. Niektóre wskazania szczegółowe:
•  Ustalony znak, np. mały trójkąt w prawym dalszym rogu in-

formuje, przy jakim położeniu książki należy czytać rysunek.
•  Numer i tytuł rysunku powinien być podany u góry stro-

ny – w pierwszym wierszu. Rysunek powinien mieć podpis. 
Podpis powinien mówić, co jest przedstawione na rysunku
i w jakiej konwencji, np. “widok z przodu”, “wykres zależno-
ści”, “przekrój”, “schemat połączeń METRO”, “schemat równo-
wagi sił na dźwigni” itp.

•  Litery brajlowskie opisujące elementy rysunku, kolumny ta-
bel, odróżniające krzywe wykresu itp. powinny być poprze-
dzone znakiem wielkiej litery lub znakiem małej litery.

•  Pojedynczy rysunek dobrze czytelny dla dotyku powinien 
mieć odpowiednią wielkość najlepiej nie przekraczającą za-
sięgu dłoni.

•  Elementy graficzne zadania będące przedmiotem analizy po-
równawczej, powinny być umieszczone w tej samej skali.

A. Figury geometryczne.
•  Figury geometryczne (łamane zamknięte) należy rysować 

linią. Powinna to być linia drobno punktowana lub szorst-
ka, gdyż przy przesuwaniu palca czytelnik ma wyraźniejszą 
świadomość przebytej drogi, niż wtedy, gdy palec ślizga się 
po linii zupełnie gładkiej. Jeśli rysunek zawiera linie różne-
go rodzaju, np. boki wielokąta i jego przekątne, osie licz-
bowe i linie wykresów funkcji itp. to należy każdy rodzaj 
linii wykonywać linią innego rodzaju np. boki figury linią 
punktowaną, a przekątne linią ciągłą.

•  Figury geometryczne rozumiane jako część płaszczyzny 
ograniczona łamaną lub krzywą powinno się odróżniać uwy-
pukleniem lub fakturą odróżniającą od tła, np. dla rozróżnie-
nia koła i okręgu, okrąg rysujemy linią, a koło zapełniamy 
fakturą odróżniającą wnętrze od tła na zewnątrz koła.
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B. Rozmieszczenie rysunków
•  Rozmieszczenie kilku małych figur lub rysunków na 

jednym arkuszu rysunkowym nie może być dziełem 
przypadku, musi mieć sens logiczny.

•  Jeżeli rysunki należy czytać kolejno i na przykład porówny-
wać, to powinny być wyraźnie odległe jeden od drugiego, by 
czytelnik nie uległ złudzeniu, że są to części jednego rysunku
i uporządkowane, by można słownie określić położenie każdej.

C. Rysunek przedmiotu
•  Przedmioty nie są puste w środku, winny być więc repre-

zentowane przez pełny kontur różniący się fakturą doty-
kową od tła, ewentualnie od innych przedmiotów.

•  Przedmioty o prostej budowie należy przedstawiać
w rzucie prostokątnym wybierając najbardziej charakte-
rystyczne ujęcie. Np. obrazem walcowej baterii powinien 
być jej rzut prostokątny z takim samym rzutem wystają-
cego końca walcowej elektrody. Nie należy “opowiadać”
o walcowym kształcie baterii, rysując owale w miejscu ko-
listych końców walca.

•  Kształt przedmiotu powinien wiernie odpowiadać rze-
czywistości i posiadać prosty, jasny, dobrze dotykowo roz-
poznawalny obrys.

•  Powinny być wyraźnie podkreślone charakterystyczne ce-
chy budowy, tzw. cechy konstytuujące dany przedmiot.

•  Nadmierna liczba nieistotnych szczegółów bardzo za-
ciemnia obraz przedmiotu. Detale przedstawione na ry-
sunku powinny być oddalone od siebie co najmniej na 
szerokość palca. 

VIII. Zasady adaptacji tabel dla niewidomych
•  Konstruując tabele i wykresy należy pamiętać, że w linijce pi-

sanej brajlem na arkuszu A4 mieści się 27 linii po 32 znaki.
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•  Dane znajdujące się w tabeli powinny być umieszczone w ko-
lumnach bez ramek.

•  Jeżeli tabela zawiera trzy kolumny, to nazwy wielkości w ko-
lumnach, czyli nagłówki kolumn oznaczamy tylko symbola-
mi literowymi (np. F, t, s). Symbole powinny być objaśnio-
ne przed (nad) tabelą. Między kolumnami cyfr powinny być 
rzędy kropek prowadzących – pkt. 6: cyfra, odstęp, kropka, 
odstęp, cyfra. 

•  Jeśli tabela zawiera więcej niż 3 kolumny (np. tabela rozpusz-
czalności) należy umieścić ją na dwu kolejnych stronach, pa-
rzystej i nieparzystej tak, aby po otwarciu stanowiła całość 
dostępną bez odwracania strony. 

•  Tylko proste, dwuwierszowe tabele mogą mieć układ pozio-
my.

•  Jeżeli stosuje się tabelę do uzupełnienia przez ucznia, to nie 
może ona mieć pustych pól. Należy je oznaczać np. literami: A, 
B, C etc. Uczeń podaje odpowiedź po konkretnym znaczniku. 

•  Tabelę złożoną z pól zawierających tekst – zdania z kilku słów 
lub dłuższe należy poprzedzić ją kluczem – tabelą z numerów 
o odpowiedniej liczbie kolumn i wierszy np.:

1a 1b 1c 1d
2a 2b 2c 2d
3a 3b 3c 3d 
poniżej należy, z odpowiednią numeracją umieścić treść pól ta-
beli w kolejności wierszy lub kolumn.

IX. Zasady adaptacji wykresów dla niewidomych
•  Wielkości odkładane na osiach powinny być oznaczone tylko 

symbolami. Symbole należy objaśnić i opatrzyć jednostkami i 
mianami przed (nad) wykresem ,np. “Oś 0X napięcie V – jed-
nostka osi 10 – znak miana – V; Oś 0Y natężenie A jednostka 
osi – 1 – znak miana – m – A”. Symboli jednostek nie ujmuje-
my w nawiasy, lecz oddzielamy znakiem miana. 



131

•  Wykres powinien leżeć na sieci (jeśli jest to konieczne) – krat-
ce linii odnoszących do podziałek osi lub zawierać linie od-
noszące wybrane punkty do osi. Inną linią powinny być za-
znaczone osie (np. pogrubioną), a inną (np. przerywaną, wy-
raźnie cieńszą, słabszą) siatka współrzędnych, a jeszcze inną
(np. ciągłą, grubszą) narysowana linia wykresu. 

•  Jeśli w jednym układzie współrzędnych należy umieścić dwa 
wykresy (nie powinno być ich więcej), które uczeń porównu-
je, to numery (litery) odróżniające linie wykresów powinny 
być objaśnione przed (nad) wykresem. Każdy wykres powi-
nien być rysowany linią o innej fakturze.

•  Miana należy poprzedzać “znakiem miana”; nie wolno ich 
umieszczać w nawiasach kwadratowych, jak to ma miejsce
w czarnym druku. Wyjątek stanowią stopnie Celsjusza, gdzie 
nie stosuje się “znaku miana” tylko “obniżone zero” i dużą li-
terę C bezpośrednio po liczbie stopni. 

•  Z grafiki (wykres, diagram) niewidomy może odczytać wiel-
kość jednocyfrową. (ponieważ zdolność rozdzielcza dotyku 
wynosi ponad 2 mm.) Jeżeli do rozwiązania zadania potrzeb-
ny jest odczyt dwucyfrowy, to należy grafikę (wykres, dia-
gram) uzupełnić tabelą umożliwiającą odczyt wielkości dwu-
cyfrowej.
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Z  WARSZTATU  TEOLOGA

ks. Alfons Skowronek

Starość jako dar i zadanie
 

Starzenie się
w swych różnych fazach

Kiedy mówimy o starzeniu 
się, nie możemy pominąć te-

matu stopni procesu posuwania 
się w latach. Grupa ludzi, których 
zwiemy „starymi”, staje się coraz 
większa, ilościowo jak i procento-
wo, i staje się coraz więcej zróżni-
cowana:
A.  tzw. „młodzi starzy”, owi dopiero 

co z-emerytowani, a którzy du-
chowo i fizycznie jeszcze są sprawni;

B.  ci, którzy już mocno nie czują się na siłach; 
C.  ci, którzy potrzebujący pomocy; 
D.  ci, którzy cierpią pod ciśnieniem chorób zmieniających ludz-

ką osobowość, jak sędziwy i zgrzybiały wiek, poważne scho-
rzenia (Parkinson, alzheimer).
Wewnątrz wymienionych ugrupowań zachodzą duże różnice 

między stanem finansowym – rozziew między bogatymi i ubo-
gimi widoczny jest także wśród ludzi starych, a u nich jeszcze się 
powiększa – a kulturowym i intelektualnym wykształceniem. 

 
Ad. A) Najwięcej zazdrości ściąga na siebie pierwsza grupa, 

często przedstawiana karykaturalnie. Wielu z „młodych starych” 

ks. Alfons Józef Skowronek
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odnalazło drogę do wykorzystania nowo odzyskanej wolności. 
Są oni teraz w stanie robić to, za czym już od dawna tęsknili. Oto 
istnieje np. przy uniwersytetach dobrze prosperujące studium 
dla seniorów, które jest bardziej zorientowane na wgląd w istotę 
rzeczy niż na pomnażanie informacji, zainteresowane studium 
dostosowanym do wieku dojrzałego. Wielu seniorów znajduje
w tym radość i wypełnienie wieku swego życia. Niektórzy, uwol-
nieni spod nacisku pracy zawodowej, stawiają swe doświadcze-
nie i swe zdolności do dyspozycji drugim. I tak znam np. kogoś, 
kto jako były nauczyciel liceum część swego czasu wykorzy-
stuje na udzielanie lekcji języków obcych dla obcokrajowców 
i czuje się przy tym młodo i jest zadowolony. Starszy spec od 
komputerów przychodzi do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
w Warszawie, aby mniszki wdrażać w problematykę Internetu. 
Sądzę, iż każda i każdy z nas mógłby przytaczać przykłady o lu-
dziach, którzy z satysfakcją i radością oddają coś z tego, co sami 
przez całe życie otrzymywali od drugich.

Z inicjatywy Kościołów istnieje w wielu krajach świata dla 
młodych możliwość społecznego zaangażowania w społeczno-
ściach Trzeciego Świata. Młodzi dorośli spędzają jeden rok lub 
dwa lata – razem w małych mieszanych, często międzynarodo-
wych grupach. Świadomie przyswajają sobie prosty styl życia. 
Wszyscy pracują np. w jakiś sposób na rzecz grup ze społecz-
nego marginesu lub ludzi społecznie upośledzonych. W życiu 
wspólnoty jest czas na modlitwę i duchową wymianę, raz w oku 
program przewiduje rekolekcje. Dla ludzi starszych zaangażo-
wanie takie jest doskonałym przejściem z życia pracy zawodo-
wej w stan spoczynku.

Ad. B) Zadanie drugiej z wyżej wymienionych grup wyglą-
da zupełnie inaczej. Przeżywają stany, kiedy mocno zawodzi ich 
pamięć, przede wszystkim w sytuacjach, gdy coraz częściej nie 
mogą sobie przypomnieć nazwisk i faktów. Zauważają także, iż 
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źle słyszą i widzą tak, że coraz bardziej są izolowani. To, co jesz-
cze robić mogą sami, odbywa się niezwykle powoli i staje się 
próbą cierpliwości nie tylko dla otoczenia, ale i dla nich samych. 
Niedołęstwo starości stawia ich przed trudnym zadaniem odna-
lezienia siebie w tej nowej fazie życia. To, czego ci ludzie muszą 
nauczyć się przede wszystkim, polega na odnalezieniu w tym 
ograniczeniu swojej osobistej miary. W świecie, w którym miarą 
życia jest wielkość spraw i szybkie ich załatwianie, oni muszą się 
poruszać na wstecznym biegu. Ich życiowa energia, koncentra-
cja i wytrwałość kurczą się coraz więcej, to zaś wymaga trudnego
i trwałego procesu uczenia się. Miara, która dotąd determino-
wała ich życie, traci swą ważność i swoją aktualność. Oni muszą 
to wszystko pozostawić za sobą i nastawić się na nowe mierniki. 
Mędrzec potrafi dobrze oceniać właściwą miarę i żyje według 
tego nowego modelu egzystencji, nawet gdy słabnące siły naka-
zują zwolnienie tempa.

Dla takiego św. Ignacego Loyoli owo plus – czyli zmaganie 
się o „więcej” i o „większe” rzeczy – było życiowym ideałem, 
ale także tzw. discreta caritas: dyskretna, umiejąca rozróżniać 
miłość. Otwarty stopień wyższy przysłówka „więcej” wspania-
le modyfikuje ignacjańskie hasło Ad maiorem Dei gloriam = 
Ku większej chwale Bożej. W tym zawołaniu tkwi dynamika. 
My znajdujemy się w drodze do Boga, który zawsze jest więk-
szy, i dlatego my – ludzie – przez całe nasze życie pozostajemy 
pielgrzymami. Owemu otwartemu stopniowaniu „więcej i wię-
cej” jednak przeciwstawić należy żądania zachowania miary. 
Właściwy miernik ściśle wiąże się z naszą osobą, która jest taka 
a nie inna, miernik ten jest jednak równocześnie zakodowa-
ny jeszcze głębiej niż w nas samych, jest mianowicie zakotwi-
czony w woli Bożej. I stajemy w obliczu konkretnego zadania 
– wobec umiejętności rozróżniania między naszą wolą a tym, 
czego od nas żąda Bóg. Mówiąc krótko i węzłowato: mamy 
zachować umiarkowanie, aby nasze wysiłki nie przekraczały 
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miary, albowiem one mają przecież być długotrwałe, jednym 
słowem: mamy być gotowi do otwarcia się na szczęśliwą i – na-
szym oczekiwaniom na przekór – na przyjęcie tego, co poda 
nam ręka Boża.

Ad. C) Ubytek sił stopniowo prowadzić może do stanu całko-
witej zależności od pomocy drugich. Jest to bez wątpienia krzyż 
ciężki. Ta zależność nikomu nie przychodzi lekko. Człowiek 
musi w nowy sposób uczyć się sztuki czekania i to w najprost-
szych sprawach jak i najbardziej intymnych. Jest się wydanym 
bez reszty z gruntu innym realiom. Samotność przybiera na sile 
i nieraz jest odczuwana jako osamotnienie. Wiele spraw, które 
wcześniejszemu życiu nadawały sens – jeszcze i w wieku pełnej 
sprawności! – wszystko to teraz odpada. Dobrą rzeczą może być 
sytuacja, że prosta obecność chorego oznacza dla drugich wiele 
pozytywnych przeżyć, lecz niekiedy sam chory tego sobie nie 
uświadamia albo nie ma odwagi w coś takiego uwierzyć. W tym 
położeniu chyba nikt nie rozminie się z koniecznością szuka-
nia szczególnego sensu owej jedynej w swym rodzaju sytuacji. 
Wszystko, na czym do tej pory w większej części wspierało się 
poczucie osobistej wartości, praktycznie odpada, jak praca za-
wodowa, siła twórcza i produktywność, troska i zaangażowanie 
na rzecz rodziny i innych ludzi, wpływ i stanowisko, także wy-
gląd i siła fizyczna, często nawet pamięć, słuch i wzrok. Szczęśli-
wy człowiek, który żył z wiary. Pytanie o sens życia wyrasta tu 
wprawdzie od nowa, może jednak nawiązać do wcześniejszych 
doświadczeń i przeżyć wiary, które człowiekowi dają oparcie. 
Teraz w grę wchodzi fundament, który może udźwignąć i nieść 
całość życia.

Żyjemy w społeczeństwie produkcyjnym, w którym jest 
się tym, co się osiąga. To jest powietrze, którym oddychamy, 
i klimat, w którym się poruszamy. Jest to świat, w którym na 
wszystko trzeba sobie zapracować, zarobić. Nauczyliśmy się 
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tego już jako dzieci i z łatwością sobie to przyswoiliśmy. Jest to 
nasz sposób bycia. Zarobić trzeba nie tylko pieniądze i uznanie, 
lecz „zaskarbić sobie” dobre imię i wdzięczność, niekiedy także 
serdeczność i przychylność. Ewangelia mówi tu całkiem innym 
językiem. Słowo „osiągnięcie” w Biblii nie występuje; mówi ona 
zawsze o „owocności”, a ta wymaga całkiem innego nastawienia 
do życia, albowiem w zaowocowaniu działa pewna tajemnica, 
której nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Jezus wyraża to bardzo 
pięknie i po prostu w przypowieści o samorosnącym ziarnie:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, na-
sienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak” (Mk 4,26). Tak się 
ma sprawa z królestwem Bożym. O osiągnięciu decyduje fakt, 
że człowiek dzierży w swym ręku wszystkie nici i wszystko ma 
pod swoją kontrolą. W królestwie Bożym rzeczą istotną jest po-
wierzenie się jakiejś tajemnicy i pozwolenie na zadziałanie tejże 
tajemnicy. Jest to podstawowe prawo Radosnej Nowiny i tym 
samym życia każdego chrześcijanina. Jeżeli w ostatniej fazie 
życia zanika energia i inicjatywa, wtedy zachodzi konieczność 
przeżywania tego okresu z większym oddaniem się w oparciu o 
ten fundament wiary. To, co zawsze było ważne, dochodzi teraz 
coraz bardziej do głosu i działa wyzwalająco. Darzy nas poko-
jem, którego świat dać nie może.

Ad D) Wydaje mi się, iż ten sposób życia powierzenia się 
jest ważny nie tylko dla ludzi podeszłego wieku, lecz kryje
w sobie coś, co najczęściej – mimo iż świat tego najbardziej 
potrzebuje – jest gruntownie zaniedbywane, także w Kościele
i w chrześcijańskim środowisku. Oto cenny przykład z życia
O. Pedro Arrupe, którego w r. 1965 wybrano Generalnym 
Przełożonym Zakonu Księży Jezuitów. 10 lat później uległ na 
rzymskim lotnisku Fiumicino ciężkiemu udarowi mózgu, któ-
ry skazał go na kompletne zdanie się na pomoc drugich. Do-
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piero po 2 latach Kongregacja Generalna zdołała wybrać jego 
następcę. Tego dnia, 3 września 1983 roku, przyjęła rezygnację 
O. Pedro Arrupe. Na specjalnym posiedzeniu odczytano jego 
orędzie, które zaczynało się od słów: „Ukochani Ojcowie! Jak 
bardzo życzyłbym sobie, aby w ty spotkaniu wystąpić w lepszej 
kondycji fizycznej! Jak widzicie, nie mogę nawet bezpośrednio 
do Was przemówić. Ale moi asystenci zrozumieli, co każdemu 
z was chcę powiedzieć. Więcej niż kiedykolwiek znajduję się te-
raz w rękach Boga. Tego życzyłem sobie przez całe moje życie 
od młodości. Istnieje oczywiście pewna różnica: dzisiaj, więcej 
niż kiedykolwiek, inicjatywa spoczywa po stronie Boga. Być
i czuć się tak bez reszty w Jego rękach to zaiste głębokie duchowe 
przeżycie.”

U niektórych starych ludzi faza potrzebnej pomocy prowa-
dzi do takiego fizycznego i duchowego niżu, że ich osobowość 
ulega radykalnej zmianie. I to jest ów stan, którego najczęściej 
się obawiają. Trudno ocenić, co i jak cierpią ci pacjenci, ponie-
waż sami już więcej nie mogą się wypowiadać. Ktoś, kto cho-
remu na „alzheimera” towarzyszył aż po jego śmierć, zauważa, 
że u kresu życia zapanowała całkowita utrata mowy. Zauważył 
też jednak, że wszystkie emocje i uczucia jeszcze były obecne, 
nawet kiedy chory już więcej nie mógł swych odczuć werbali-
zować. „A w Boże Narodzenie ów ciężko chory zaskoczył nas 
wszystkich, gdy z pełnego gardła śpiewać zaczął wszystkie zna-
ne mu kolędy.”

Cierpi jednak nie tylko pacjent. Także dla jego otoczenia cho-
roba jest wielkim krzyżem. Szczególnie w małżeństwie ciężko 
patrzeć, kiedy partner nawiedzony zostaje przez taką chorobę. 
Personel pielęgniarski i duszpasterze w szpitalach i klinikach re-
lacjonują z przejęciem o wierności, cierpliwości i respekcie mał-
żeńskiego partnera, który niekiedy sam nie był całkiem zdro-
wy. Kiedy pielęgnacja w domu staje się dalej niemożliwa, pod-
jąć trzeba ciężką, ale konieczną decyzję umieszczenia chorego
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w domu opieki. Mimo że krok ten niesie z sobą wielką praktycz-
ną ulgę, pozostaje przecież krokiem ciężkim, który sercu zadaje 
dotkliwą ranę.

W takich sytuacjach niejako samo wyrasta pytanie – a py-
tanie takie jest też coraz częściej artykułowane – jaką wartość 
ma jeszcze takie życie? Jakkolwiek to pytanie się narzuca, jest 
przecież sformułowane fałszywie i zdradza zasadniczą posta-
wę, która budzi zaniepokojenie. Jakaś wartość zależy od syste-
mu wartości i mierzy się w tym systemie według podstaw war-
tościowania. Sama wartość może się chwiać a nawet obniżać 
się ku zeru lub w ogóle stać się „bez-wartością”. Godność czło-
wieka pozostaje natomiast zawsze nienaruszalna, ponieważ 
jest przyznana przez samego Boga: Bóg stworzył człowieka na 
swe własne podobieństwo. Godność jest wartością, której nie 
nadajemy sobie sami i dlatego nie możemy jej sobie wzajem-
nie odmawiać. Jest nam dana odgórnie i jako taka nie może 
być naruszona. Ciężko chory człowiek wskazuje daleko ponad 
siebie, nie będąc tego świadom. Jest to posługiwanie, którego 
wartość nie może być mierzona. 
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BEZ  AUREOLI

Romano Guardini jest uznawany 
za jedną z najwybitniejszych oso-
bowości Kościoła naszych czasów. 
Również Jan Paweł II upatrywał
w nim swojego mistrza na drodze 
życia wewnętrznego, w której relacja 
„ja” i „ty” stanowi klucz do osobiste-
go spotkania z Bogiem. Przygotowa-
nie Bogu wewnętrznej przestrzeni 
– oto dewiza Romana Guardiniego.

W książce pt. „Koniec czasów no-
wożytnych...” (Kraków 1969, s. 276-
-277) Romano Guardini stwierdza: „by spotkać Boga, trzeba 
zbudzić swą autentyczną egzystencję, stać się sobą, co może na-
stąpić dopiero wówczas, gdy wejdzie w nasze życie Chrystus”.

Jestesmy przekonani, że refleksja księdza Zygmunta Podlej-
skiego nad przybliżeniem sylwetki Romano Guardiniego będzie 
nie tylko rzeczową informacją o jego świętości życia, ale uka-
że nam także tło intelektualno-formacyjne, które – zwłaszcza
w początkowej fazie rozwoju – ukształtowało również osobo-
wość Sługi Bożego – Jana Pawła II.

                                                                       (red.)

ks. Zygmunt Podlejski
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ks. Zygmunt Podlejski

Romano Guardini
(1885–1968)

Romano Michele Antonio Maria Guardini przyszedł na świat 
17. lutego 1885 roku w Weronie. Jego rodzice wkrótce prze-

nieśli się do Niemiec. Romano Tullo Guardini był współudzia-
łowcem dużej firmy importowej, która przeniosła się z Italii do 
Niemiec. Firma zakotwiczyła się w Moguncji – gdzie zamiesz-
kała rodzina Guardinich – i Stuttgartcie. Romano jeszcze wtedy 
raczkował. Po nim przyszło na świat jeszcze trzech jego braci: 
Gino, Fernandino i Aleardo. Romano dorastał w mieście o bo-
gatej historii: w mieście Gutenberga i Kettelera. Biskup Ketteler 
należał do ludzi wiecznie walczących. Do końca życia toczył bój 
o prawa robotników. 

Guardini uczęszczał do miejscowego gimnazjum, gdzie 
zaprzyjaźnił się z Karlem Neundörferem, który uległ póź-
niej śmiertelnemu wypadkowi. W 1903 roku zdał maturę i nie 
bardzo wiedział, co ma dalej robić. Pod wpływem ojca zaczął
w Tybindze studiować chemię, jednak szybko się przekonał, że 
ta nauka nie jest jego pasją. W latach 1904–1905 rozpoczął stu-
dia ekonomiczne w Monachium i Berlinie. I tym razem musiał 
zrezygnować, okazało się bowiem, że ekonomia również go nie 
interesuje. Przeżywał głęboki kryzys. Był sfrustrowany, porzucił 
praktyki religijne.

Guardini zaprzyjaźnił się w tym czasie z rodziną Schleussne-
rów – w ich domu zetknął się z kręgiem autentycznie przeżywa-
nej mistyki. Wyrastał w podwójnej tradycji romańsko-germań-
skiej, z czego zdawał sobie sprawę i traktował ją później jako 
ubogacający dar Pana Boga. Już w latach gimnazjalnych nawią-
zał kontakt z katolickim ruchem młodzieżowym. Pozostał mu 
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wierny jako student w Tybindze, Berlinie, Fryburgu i później 
jako młody ksiądz. Katolicki ruch młodzieżowy stanowił żywą 
opozycję do skostniałych form drobnomieszczańskich i równie 
skostniałej pobożności zadowolonych z siebie katolików. Nie 
zgadzał się także z pozytywistycznymi hasłami końca XIX wie-
ku, które stały się dla ducha przyciasnym i ograniczającym gor-
setem. Zdrowy bunt młodego pokolenia zawsze ma w sobie coś 
z wiosny.

Razem z przyjacielem, Neundörferem, szukał prawdy. Pew-
nego razu, gdy czytali wspólnie Nowy Testament, Guardini po-
wiedział do niego: Myślę, że wszystko zawiera się w tym jednym 
zdaniu: „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe ży-
cie z mego powodu, znajdzie je”. Komu trzeba oddać duszę? Dla
niego odpowiedź była jasna: oczywiście Bogu poprzez Kościół, 
jego autorytet i precyzję. 

Potem, w czasie niedzielnej Mszy świętej w kościele domini-
kanów, Guardini obserwował brata zakonnego, który z ogrom-
nym spokojem na twarzy zbierał ofiary. W jego głowie zrodziła 
się myśl: Mógłbyś czynić to samo, co ten brat, wtedy doznałbyś 
spokoju. Zaraz pojawiła się następna: Nie, bratem zakonnym nie, 
ale mógłbyś przecież zostać księdzem!

Rozmowa z rodzicami nie była łatwa. Ojciec i matka katego-
rycznie sprzeciwiali się kolejnemu pomysłowi syna. Grozili, że 
nie będą finansować jego zachcianek, w końcu jednak pogodzili 
się z losem, licząc na to, że Romano skruszony wróci po kilku 
miesiącach do domu.

Romano Guardini w 1906 roku rozpoczął studia teolo-
giczne na uniwersytecie we Fryburgu, potem przeniósł się do 
Tybingi, gdzie odkrył szeroki, ożywczy strumień ducha euro-
pejskiego, mającego swe źródło w filozofii Platona, Augustyna
i Bonawentury. Na temat tego ostatniego napisał później pracę 
doktorską. Myśl platońsko-augustyńska stała się fundamen-
tem jego własnej myśli, z tym, że Guardini potrafił uniknąć 
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podejścia skrajnie idealistycznego. Jego podziw dla doskonało-
ści pozwolił mu tym bardziej dostrzec to, co jest niedoskonałe, 
ciemne i brzydkie w historii, co może doprowadzić do pew-
nego pesymizmu. Guardini umiał dzięki głębokiej wierze wy-
zwolić się z beznadziei. Pozostał optymistą, choć czasy, w któ-
rych przyszło mu żyć, myśleć i pisać, były pogrążone w ciem-
ności. Próbował zrozumieć znaki swej współczesności i na 
ich podstawie stawiać diagnozy oraz przewidywać przyszłość.
W latach dwudziestych stworzył takie pisma, jak: Koniec cza-
sów nowożytnych, Władza czy Kultura jako zadanie i zagroże-
nie. Dwa lata spędzone w Tybindze Guardini wspominał jako 
najszczęśliwsze w swoim życiu.

Jednym z jego przyjaciół był o dwa lata starszy Josef Weiger, 
utożsamiający się duchowo z benedyktynami, z powodu słabe-
go zdrowia został jednak księdzem diecezjalnym i po krótkim 
stażu wikariuszowskim został proboszczem w małej parafii Mo-
oshausen w Szwabii, gdzie później, w latach wojny Guardini 
znalazł schronienie. Wielki wpływ na jego duchowość wywarł 
młody profesor dogmatyki, Wilhelm Koch. Był on spowiedni-
kiem spragnionego wiedzy studenta Guardiniego i pomógł mu 
pozbyć się uciążliwych skrupułów.

Wielkim przeżyciem dla młodego Romano było zetknię-
cie się z liturgią sprawowaną w klasztorze benedyktynów
w Beuron. Dzięki niemu, stał się wielkim odnowicielem i refor-
matorem liturgii Kościoła XX wieku. Końcowy akord tej refor-
my wybrzmiał w czasie II Soboru Watykańskiego.

Pod koniec studiów teologicznych, które Guardini odby-
wał w seminarium diecezjalnym w Moguncji, jeden z konfra-
trów oskarżył go o nieortodoksyjne poglądy religijne. Panowała 
wtedy gorączka antymodernistyczna. Wszędzie doszukiwano 
się heretyków. Guardiniemu i jego przyjacielowi Neundörfe-
rowi dyscyplinarnie o pół roku opóźniono termin święceń.
W maju 1910 roku zostali obaj wyświęceni w katedrze
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w Moguncji. Romano Guardini pierwszą Mszę świętą odprawił 
w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół w kaplicy sióstr Fran-
ciszkanek w tym mieście. 

Przez dwa następne lata Guardini był kapelanem w szpitalu 
w Darmstadcie, potem wikariuszem w Heppenheim, w kate-
drze w Wormacji, wreszcie w parafii pod wezwaniem świętego 
Krzysztofa w Moguncji. Jego pasją stała się praca duszpasterska 
z młodzieżą. Nawiązał ścisły i trwały kontakt z katolickim ru-
chem młodzieżowym powstałym na Śląsku, który z biegiem cza-
su objął całe Niemcy pod nazwą Quickborn. Sercem tego ruchu 
stał się zamek Rothenfels koło Würzburga. Guardini celebrował 
tam często Mszę świętą – w sposób prosty, liturgicznie świetnie 
przygotowaną liturgicznie z porywającymi komentarzami do 
aktualnych problemów religijno-społecznych.

Pozwolono mu przygotować pracę doktorską z sugestią, że 
powinien objąć wykłady w seminarium duchownym. Guardini 
zamieszkał we Fryburgu, w Collegium sapientiae, gdzie poznał 
wielu wybitnych profesorów, między innymi Martina Heidegge-
ra, twórcę fenomenologii. Nawiązali przyjaźń, która przetrwała 
do ich śmierci.

Pod kierunkiem docenta Engelberta Krebsa Guardini na-
pisał rozprawę doktorską na temat świętego Bonawentury. Zo-
stał promowany na doktora teologii w 1915 roku. Wrócił do 
Moguncji i jako obywatel niemiecki został wcielony do służby 
wojskowej w charakterze sanitariusza. Przebywał w tym mie-
ście przez następne pięć lat i, poza służbą sanitarną, sprawował 
funkcję kapelana w dwóch parafiach, a także przewodniczył 
grupie młodzieży akademickiej zrzeszonej w związku zwanym 
Juventus.

W tym czasie Guardini doznał wielu przykrości ze strony ka-
nonika katedralnego w Moguncji, Ludwika Bendixa, który nie 
akceptował jego metod pracy z młodzieżą i kopał pod nim dołki. 
Przez jego zabiegi, Guardini daremnie czekał na nominację pro-
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fesora w miejscowym seminarium duchownym. Opuścił wobec 
tego Moguncję i udał się do Bonn, żeby habilitować się na tam-
tejszym uniwersytecie. W tym czasie benedyktyni opublikowa-
li małą książeczkę Guardiniego O duchu liturgii, która zwróciła 
uwagę teologów w całych Niemczech. Opat benedyktynów z Ma-
ria Laach, Ildefons Herwegen, był zafascynowany tym tekstem.

Guardini napisał pracę habilitacyjną pod kierunkiem pro-
fesora dogmatyki, Gerharda Essera. Jej tematem była znowu 
teologia i filozofia św. Bonawentury. Profesor Esser zrozumiał, 
że autor pracy nie mieści się w sztywnych ramach teologii uni-
wersyteckiej. Mimo sprzeciwu profesora Tillmanna, Guardini 
został habilitowany i w 1922 roku otrzymał nominację na do-
centa dogmatyki. Rozpoczął w Bonn cykl wykładów na temat 
sensu Kościoła. Jego słuchacze szybko zauważyli, że Guardini 
nie próbuje rozwijać nowych teologicznych wizji, ale w sposób 
naukowy, na wysokim poziomie duchowym, próbuje przedsta-
wić chrześcijańską rzeczywistość.

W 1923 roku zaproponowano Guardiniemu objęcie katedry 
filozofii religii i katolickiego światopoglądu w Berlinie. Przyjął 
propozycję i przez prawie siedemnaście lat gromadził na swoich 
wykładach ogromną liczbę studentów i słuchaczy różnych wy-
znań i światopoglądów.  Profesor Guardini przez cały ten okres 
zajmował się duszpasterstwem akademickim i młodzieżowym. 
W każdą niedzielę głosił kazania, które cieszyły się ogromnym 
powodzeniem.

W styczniu 1939 roku naziści zlikwidowali katedrę Guar-
diniego i katolicki ruch młodzieżowy. Od dłuższego czasu na 
jego wykładach pojawiali się prowokatorzy i szpiedzy. Guardini 
wygłaszał jeszcze przez pewien czas kazania w kościele Ojców 
Benedyktynów. W roku 1941 gestapo zakazało mu wszelkich 
publicznych wystąpień i głoszenia kazań.

Guardini cierpiał od czasu wybuchu wojny z powodu do-
legliwości sercowych. Latem 1943 roku udał się do przyjaciela 
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Josefa Weigera, do Mooshausen, gdzie doczekał końca wojennej 
zawieruchy. 

Ksiądz Romano szukał prawdy, uzbrojony w wiedzę teolo-
giczno-filozoficzną i talent bystrego obserwatora. Nie był bez-
namiętnym naukowcem ani estetą, choć jego proza należy do 
jednej z najpiękniejszych napisanych w języku niemieckim. Gu-
ardini nie szukał piękna, lecz prawdy. Mimo korzeni platońsko-
-augustyńskich tkwił mocno w realiach swego czasu. Prawda
i logiczne rozumowanie były dlań różnymi wartościami. Uważał, 
że stara, klasyczna definicja prawdy – adaequatio rei et intelectus, 
czyli zgodność przedmiotu z jego obrazem (przedstawieniem), 
jest jeszcze ciągle najlepsza. Problemowi poznania poświę-
cił w 1914 roku obszerną pracę zatytułowaną Przeciwieństwo
(Der Gegensatz). Był przekonany, że uniwersytecka teologia 
zabrnęła w ślepy zaułek. Powiedział pewnego dnia: „Co mnie 
spontanicznie interesowało, to na pewno nie to, co ktoś myśli
o chrześcijańskiej prawdzie, lecz sama prawda”. 

Guardini dogłębnie i pedantycznie analizował stosunek 
ludzkiego myślenia do objawienia Bożego. W pracy Istota 
chrześcijaństwa (1953) znaleźć można odpowiedź na to za-
gadnienie: „Nasze myślenie pogrąża się w kryzysie przez fakt 
Objawienia, bo Objawienie oznacza, że nie mamy rozmyślać 
‘o Bogu’, lecz z pozycji Boga. Ten kryzys prowadzi do punk-
tu zwrotnego, do „nawrócenia” naszego myślenia”. Guardini 
powiada dalej, że „Objawienie... oznacza, że wszystko wraca 
na swoje miejsce. Wierzyć, znaczy przyjąć ten porządek rze-
czy. Z punktu widzenia Boga poznajemy, że świat funkcjonuje 
w świetle; że nigdy nie był pogrążony w ciemności, bo został 
zbudowany na prawdzie. Prawda nigdy nie była niedostępna, 
lecz przejrzysta dla spojrzenia, które pochodzi z czystego ser-
ca. Ta prawda nigdy nie była czymś obcym, lecz własnością 
Boga, który przekazał ją człowiekowi razem z odpowiedzial-
nością za nią. 
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W świetle Objawienia myślenie człowieka staje się pokorne 
i pełne ufności. Poznanie nie jest oświeceniem ciemności, lecz 
wejściem w rejony światła, które zasadniczo pochodzi od Boga. 
Poznanie nie jest otwarciem tego, co jest jako takie niedostęp-
ne, lecz drogą do owej wolności, którą posiada stworzenie tak 
długo, jak długo przebywa w tym porządku. Poznanie nie jest 
walką z niemą, obcą naturą, lecz podążaniem za poznaniem 
Bożym”.

Guardini był zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa, o czym 
świadczy jego znakomita praca pod tytułem Der Herr. Autor 
przyznał w niej, że nie jest kompetentny oceniać osoby Jezusa. 
Nie pasuje do Niego klucz psychologii, filozofii ani jakiegokol-
wiek doświadczenia czy historii. Guardini powiada, że jego obo-
wiązkiem jest kontemplacja Syna Bożego, uważne wsłuchiwanie 
się w Jego słowa i posłuszeństwo. Przez Jezusa przemawia istota 
słowa Bożego, czyli Prawda. Spotkanie z Jezusem musi się doko-
nać na płaszczyźnie wiary, a początkiem teologicznego myślenia 
są dwa fenomeny: Bóg, który objawił się w osobie Jezusa, i wia-
ra. Reinhold Schneider powiedział, że Guardini nie poszukiwał 
nowych aspektów życia i działania Syna Bożego. W Der Herr
nie chodzi o to, co nowe, lecz o to, co wieczne.  

Guardini rozważał także dociekliwie fenomen Kościoła, co 
zreferował w 1922 roku, w pracy O sensie Kościoła i wydanej 
później książce (1936) O życiu z wiary.  Napisał, między innymi: 
„Kościół jest pojęciem „my” w wierze”.  Jest on, zdaniem autora, 
wierzącą całością. Ta całość jest czymś więcej niż sumą poszcze-
gólnych jednostek. Kościół jest fundacją Chrystusa w historii. 
Źródłem życia religijnego jednostki. Atmosferą, którą jednostka 
oddycha i żywym organizmem, który ją przenika.

Z biegiem lat Guardini stał się duchowym przywódcą kato-
lickiego ruchu młodzieżowego w Niemczech, którego serce biło 
intensywnie na zamku Rothenfels, wznoszącym się w połowie 
drogi z Aschaffenburga do Würzburga. Tutaj powstało wiele
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z jego dzieł. Tutaj też głosił kazania, komentował Biblię, ukazy-
wał piękno i głębię liturgii, modlił się z młodzieżą.

 Guardini miał w tym okresie stosunkowo wiele czasu na 
pracę umysłową i literacką. Wówczas napisał, między innymi, 
szereg monografii wielkich osobowości europejskich, takich jak 
Augustyn, Dante, Pascal, Hölderlin, Kierkegaard, Dostojewski 
czy Rilke. Niektóre jego pisma wydawano jeszcze przez jakiś 
czas w Würzburgu, a później w Bazylei. Miał różnorodne zainte-
resowania. Zarzucano mu nawet, że nie jest zdecydowanym eg-
zegetą, liturgistą, dogmatykiem, moralistą, filozofem czy histo-
rykiem religii. Guardini na pewno był znakomitym teologiem 
i niedocenionym literatem, choć Knaurs Lexikon der Weltlite-
ratur (Augsburg 1999) umieścił jego nazwisko i dzieło wśród 
literatów świata.

Ksiądz Romano Guardini był świadomy niebezpieczeństwa, 
grożącego chrześcijaństwu ze strony ideologii narodowych so-
cjalistów. Przestrzegał więc chrześcijan przed uproszczonym 
katolicyzmem; przed chęcią dostosowania się do ducha czasu 
i przed fałszowaniem wiary. Przestrzegał też przed wiarą po-
zbawioną mocy, przed powrotem „do zakrystii”, do defensywy 
i apologetyki. Szczególnie ważnym zadaniem teologii był, jego 
zdaniem, powrót do słowa Bożego, do świętego tekstu posłan-
nictwa, do autentycznej wiary.

Guardini znajdował w świecie wiele idei i wartości pocho-
dzenia chrześcijańskiego, uważanych przez ludzkość za wspólną 
własność. Wszędzie dostrzegał wartości chrześcijańskie, które 
jednak wykorzystywano przeciwko Kościołowi. W proroczych 
słowach rysował przyszłość świata, który będzie zwalczał chrze-
ścijaństwo, jako niepotrzebny sentymentalizm, a tym samym 
linie frontu będą przejrzyste i zdecydowane.

Po wojnie Guardini wiele razy powracał do kwestii Obja-
wienia Bożego, które oświeca wszystkie sprawy świata. Jego 
zdaniem ostateczne prawdy nie pochodzą ze świata, lecz
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z Objawienia. Ludzkość wprawdzie poszukuje, ale ciągle się 
myli i błądzi.

Dzieło ks. Romano Guardiniego jest wielostronne i pokaź-
ne. Wiele z jego przemyśleń wydaje się dzisiaj samo przez się 
zrozumiałych, co znaczy, że inspirowały dalszy rozwój myśli 
teologicznej. Guardini był świetnym, zanurzonym w modlitwie 
teologiem i jednym z największych pedagogów swoich czasów. 
Prowokował do myślenia, komentował znaki czasu w świetle 
Objawienia Bożego. Po wojnie wykładał w Tybindze, od 1948 
roku w Monachium w ramach fakultetu filozoficznego nauczał 
kwestii związanych z katolickim światopoglądem. Nie propono-
wał współczesnym żadnych gotowych recept czy programów. 
Próbował ludzi inspirować. Jego wskazania ograniczały się do 
zalecenia praktyki medytacji, modlitwy i zdrowej ascezy.    

Kościół docenił wartość dzieła Guardiniego, mianując go 
papieskim prałatem. Papież Paweł VI zaproponował mu kape-
lusz kardynalski, ale schorowany, prawie osiemdziesięcioletni 
kapłan odmówił jego przyjęcia. Uniwersytety w Padwie, Berli-
nie i Fryburgu zaszczyciły go doktoratem honoris causa. W 1952 
roku otrzymał Nagrodę Pokojową Niemieckich Księgarzy, po-
tem uhonorowano go orderem Pour-le-mérite, wreszcie został 
wyróżniony zaszczytną Nagrodą Erazma. 

Ksiądz Romano Guardini cierpiał wiele lat z powodu silnych 
bólów neuralgicznych. Miał tendencję do depresji. Przed śmier-
cią odwiedził jeszcze rodzinne dobra w Isola Vicentina koło 
Werony, gdzie spacerując w parku, rozmyślał o życiu i śmierci. 
Wrócił do Monachium, gdzie 30 września doznał ataku apo-
pleksji. Zmarł 1 października 1968 roku. 

Jego doczesne szczątki złożono ostatecznie w bocznej kapli-
cy kościoła pod wezwaniem św. Ludwika. Na jego grobie wyryto 
następujące słowa: „Romano Guardini (1885–1968). W wierze 
w Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, w zaufaniu do Jego łaskawe-
go wyroku”.
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POŚWIĘCENIE KAPLICY W DOMU DZIEWCZĄT

s. Judyta Olechowska FSK
s. Irmina Landowska FSK

Nowe miejsce obecności Jezusa

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk podczas 
uroczystej Mszy Świętej dokonał poświęcenia nowo wybudo-

wanej kaplicy przy Internacie Dziewcząt. Byli również obecni 
ksiądz Kazimierz Olszewski i ojciec Eugeniusz Pokrywka.

Na początku Mszy Świętej Matka Anna Maria przywitała 
Księdza Biskupa jako naszego ofiarodawcę, dziękując za dar ser-
ca i stałą pamięć o Laskach oraz przedstawiła prośbę o poświę-
cenie kaplicy. 

Matka przypomniała krótką historię kaplicy pod wezwaniem 
św. Stanisława Kostki. 
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Jego Eminencja Prymas ksiądz Stefan kardynał Wyszyński, 
w dniu 6 października 1962 roku, zezwolił na urządzenie kapli-
cy w Domu zakonnym św. Stanisława w Laskach z prawem prze-
chowywania Najświętszego Sakramentu i odprawiania Mszy 
Świętych. Kaplica ta przez wiele lat służyła siostrom, dzieciom 
niewidomym i pracownikom świeckim.

W związku z planowanym generalnym remontem starego 
budynku Internatu Dziewcząt i przeznaczeniem pomieszczenia 
dawnej kaplicy na inne cele, została wybudowana przy nowym 
Internacie kaplica.

Dekretem z dnia 25 listopada 2009 r. ks. Arcybiskup Me-
tropolita Warszawski Kazimierz Nycz zezwolił na urządzenie 
nowej kaplicy pod dotychczasowym wezwaniem św. Stanisława 
Kostki, który jest także patronem całego Internatu.

Pan Prezes Władysław Gołąb na zakończenie Mszy Świętej 
podziękował Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Kazimierzowi Ro-
maniukowi, wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy zaangażo-
wali się pracą, sercem i modlitwą w budowę kaplicy.  
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Poświęcona kaplica jest znakiem obecności Boga pośród 
swego ludu.

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończe-
nia świata”.  (Mt. 28.20)

Kaplica, jako odrębne i zaciszne miejsce w Domu Dziewcząt, 
sprzyja celom wychowawczym. Dzieci i młodzież mogą znaleźć 
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tam Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i po-
głębiać z Nim swoją więź.

Tutaj będą gromadzić się na słuchaniu i rozważaniu Słowa 
Bożego, aby karmić się Najświętszym Ciałem Chrystusa Pana, 
uczestnicząc w Eucharystii.

Cieszymy się obecnością Pana Jezusa w Domu Dziewcząt, 
którego sercem jest ta nowo poświęcona kaplica. 

Tego samego dnia wieczorem była pierwsza Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w intencji Ojca Świętego Benedykta 
XVI prowadzona przez dziewczęta.
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SPOTKANIE Z JANKIEM MELĄ

Edyta Budzyła

Nie poddawać się

W Domu św. Maksy-
miliana 8 marca br., 

odbyło się spotkanie z Jan-
kiem Melą. Do naszej mło-
dzieży dołączyli koledzy
z Gimnazjum oraz ze szko-
ły średniej wraz z nauczy-
cielami. Cieszymy się, że 
przyjęli nasze zaproszenie.

Podróżnik
Janek zdobył dwa bieguny: północny i południowy. Wszedł 

na szczyty Kilimandżaro i Elbrus.
Przygotowania do wypraw: kilkukilometrowe „spacery”

z wypchanym plecakiem, pływanie w basenie w ubraniu, z ple-
cakiem, na nogach narty, ciąganie za sobą przypiętych opon. 

Dużo cierpliwości i samozaparcia.

Osoba niepełnosprawna 
Janka, gdy miał 13 lat, poraził prąd. Stracił nogę i rękę. Mówi 

o sobie – jestem osobą niepełnosprawną. Bez skrępowania, tak 
po prostu.

Po wypadku trzy miesiące leżał w szpitalu. Wiele godzin 
bólu i cierpienia, operacje i samotność. I czas na różne przemy-
ślenia.
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Wtedy rodzice też myśleli – co dalej? Wpadli na pomysł spo-
tkania ich syna z podróżnikiem Markiem Kamińskim. Do spo-
tkania doszło, gdy Janek już wyszedł ze szpitala. Zrodził się po-
mysł, żeby wyruszyć na wyprawę, ale przedtem potrzebna była 
dobra proteza. Później ćwiczenia, codziennie nowa sprawność, 
coraz większa samodzielność, akceptacja siebie i swojego ,,inne-
go, nowego ciała”.

Człowiek  
Na salę wszedł uśmiechnięty młody człowiek. Wziął mikro-

fon do ręki i mówił o sobie. O swoim bólu i trudnych chwilach. 
O swoich małych i wielkich sukcesach. Mówił o walce o swoją 
przyszłość, o szukaniu przyjaźni i akceptacji, o planach zawodo-
wych. Mówił o tym, że nie trzeba się bać prosić o pomoc….

Ze strony naszej młodzieży padały różne pytania. Jak dale-
ko jest z Warszawy do bieguna? Czy mogę zobaczyć protezę? 
Czy możesz grać w piłkę? Na jaką wyprawę chcesz jeszcze po-
jechać?
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Podczas całej opowieści co jakiś czas przewijało się to, co  
nam też wydaje się bardzo ważne: nie wolno się poddawać!
W każdej trudnej sytuacji życiowej trzeba zrobić wszystko,
co możliwe, żeby iść do przodu. Nie poddawać się!

To spotkanie to dobry wstęp do rekolekcji wielkopostnych 
dla nas wszystkich.
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STULECIE RUCHU EKUMENICZNEGO

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK 

Wielki Zegar
oraz małe dzwoneczki ruchu ekumenicznego

(1910–2010)

Napisał ktoś: „Czas jest naszym okrętem”. Mija sto lat od na-
rodzin ruchu ekumenicznego w protestanckich kręgach mi-

syjnych i prawie pięćdziesiąt od Soboru Watykańskiego II, który 
rozpoczął dzieło jedności w Kościele katolickim. Płyniemy, wciąż 
płyniemy, ale horyzont upragnionej jedności  zdaje się być wciąż 
odległym, nieznanym lądem.

Świat:

1910  konferencja misyjna (protestancka) w Edymburgu 
– jako punkt wyjścia współczesnego ruchu ekume-
nicznego (1908 Tydzień Modlitw o Jedność zainicjo-
wany przez Paula Wattsona).

1920  ekumeniczny patriarchat Konstantynopola zwra-
ca się do wszystkich Kościołów na świecie z apelem 
powołania wśród nich „braterskiej wspólnoty” (ass-
sociation fraternelle). W tym samym roku podobny 
apel do wszystkich chrześcijan na świecie kieruje Ko-
ściół anglikański.

1930  we Francji «Revue des sciences philosophiques et 
theologiques» zaczyna publikować dwie kroniki:
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jedną poświęconą Prawosławiu, drugą Anglikani-
zmowi.

1940  w dniu 20 sierpnia szwajcarski student Roger Schutz 
na rowerze przybywa do burgundzkiej wioski Taize w 
poszukiwaniu miejsca, gdzie mogłaby powstać mała 
wspólnota oddana modlitwie o jedność. Spotkana po 
drodze staruszka – wieśniaczka powiedziala: „zostań 
tu, jesteśmy zupełnie sami, a zima jest długa …”

1950  w lutym Święte Oficjum po raz pierwszy zezwala ka-
tolikom wspólną modlitwę z chrześcijanami innych 
wyznań (w niedzielę).

1960  w początkach czerwca papież Jan XXIII powołuje do 
życia Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan  i zezwala 
trzem teologom katolickim na uczestnictwo w spotka-
niu Komisji „Wiara i Ustrój” w St Andrews w Szkocji.

1970  31 maja papież Paweł VI ogłasza motu proprio „Ma-
trimonia mixta” lagodzące dotychczasowe przepi-
sy dotyczące małżeństw o różnej przynależności 
wyznaniowej. Sekretarz generalny ŚRK  E.C. Blake 
przyjmuje z ogromną satysfakcją ten dokument Sto-
licy Świętej, choć wyznaje, iż oczekiwania niektórych 
szły jeszcze dalej.

1980  W bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności papie-
ża Jana Pawła II brat Roger składa wyznanie wiary – 
swoje osobiste CREDO w słowach: „Znalazłem moją 
chrześcijańską tożsamość jednając w sobie samym 
wiarę mego pochodzenia z tajemnicą wiary katolickiej, 
nie zrywając z nikim komunii”. 

1990   w marcu Zgromadzenie Ekumeniczne w Seulu pod 
haslem: „Sprawiedliwość, Pokój i ochrona Stworze-
nia”. ŚRK zaprosiła także Kościoł katolicki jako współ-
organizatora. Kościół posłał jednak tylko osiemnastu 
delegatów – konsultorów.



158

1999  [31 października] podpisana została Deklaracja
o Usprawiedliwieniu przez Światową Federację Lute-
rańską i Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

2000  W listopadzie papież Jan Paweł II i katolikos ormiań-
ski Karekin II podpisali  komunikat, przez który po-
twierdzają wspólnotę wiary i dróg prowadzących do 
lepszego  wzajemnego poznania Kościoła obrządku 
ormiańskiego i Kościoła katolickiego.

2010  W dniu 4 kwietnia chrześcijanie Wschodu i Zachodu 
będą obchodzić tego samego dnia Zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Alleluja!

 [za: R. Beaupère, Chrétiens en marche, nr 105]

Kalendarium s. Joanny Lossow

1908  [10 lipca] urodziła się Halina Lossow. Ojciec jej był 
ewangelikiem reformowanym (kalwinem) matka ka-
toliczką. Po latach s. Joanna matka polskiej ekumenii 
powie: „ekumenizm miałam zakodowany w duszy”.

1917/1918  Matka Elżbieta Róża Czacka powołuje do życia zgro-
madzenie sióstr franciszkanek slużebnic Krzyza, któ-
re będzie odtąd integralną częścią Dzieła Niewido-
mych, znanego też pod nazwą Dzieła Lasek.

1920  [10 grudnia] ks. Władysław Korniłowicz odby-
wa 3-miesięczną podróż po Europie zachodniej 
jako sekretarz Księcia Arcybiskupa Adama Sapiehy
i Ormiańskiego Biskupa Lwowa – Józefa Teofila Teo-
dorowicza. Ogromne wrażenie zrobił na Nim Kardy-
nał Mercier, Prymas Belgii, uczestnik tzw. „rozmów 
mechlińskich” katolicko-anglikańskich (1921–1926). 
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Wtedy też nawiązał bliższy kontakt z francuskim filo-
zofem J. Maritainem.

1930  [w czerwcu] ks. Władysław Korniłowicz uczestni-
czy w Miedzynarodowym Kongresie Liturgicznym
w Antwerpii,  jesienią tego roku zamieszkał na stałe w 
Laskach Warszawskich, jako kapelan Zakładu dla Nie-
widomych, kierownik duchowy sióstr franciszkanek 
służebnic Krzyża, dla wszystkich po prostu Ojciec.

1931  Halina Lossow uzyskuje magisterium  romanistyki 
na Uniwersytecie Poznańskim.

1932  Halina Lossow studiuje w paryskim Instytucie Kato-
lickim, gdzie wykłada m.in. Jacques Maritain.

1933  Halina Lossow wstępuje do zgromadzenia sióstr 
franciszkanek służebnic Krzyża w Laskach, wkrót-
ce oprócz innych zadań w Zgromadzeniu i Dziele
Lasek zostaje sekretarką ks. Władysława Korniłowi-
cza i kierowniczką Domu Rekolekcyjnego. Tu się za-
czyna dla s. Joanny „epopeja Lasek” oraz osobiście jej 
służba w dziele jedności chrześcijan.

1933  ks. Paul Couturier – Apostoł Jedności w Lyonie za-
inicjował styczniowe obchody Tygodnia Powszech-
nej Modlitwy o Jedność

1942  ks. Zygmunt Michelis KEA zainicjował w konspiracji 
Tymczasową Polską Radę Ekumeniczną.

1946  [26 września] umiera w Laskach ks. Władysław Kor-
niłowicz.

1946  [15 listopada] ukonstytuowała się Polska Rada Eku-
meniczna. Jej pierwszym prezesem został ks. Zyg-
munt Michelis (1946-1960).

1950  s. Joanna Lossow podejmuje intensywne studia filozo-
fii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
i w dominikańskim „Studium Generale” w Krakowie 
zakończone dwoma dyplomami magisterskimi.
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1958  wybór Angelo Giuseppe Roncalli na Stolicę Piotrową  
(28 października) – papież Jan XXIII.

1960  s. Joanna Lossow oddaje się bez reszty sprawie jedno-
ści chrześcijan.

1961  [7 lipca] s. Joanna po raz pierwszy nawiedza luterań-
ską parafię Świętej Trójcy w Warszawie, ks. Zygmun-
ta Michelisa oraz diakonise – Tabitanki, wśród nich 
siostrę Reginę Witt;  [14 lipca] rewizyta grupy para-
fian kościoła Świętej Trójcy w Laskach.

1962  [10 stycznia] u św. Marcina w Warszawie pierw-
sze w Polsce nabożeństwo ekumeniczne – Msza św.
o Jedność chrześcijan. Obecni byli liczni duchowni 
i świeccy różnych wyznań chrześcijańskich. Homilię 
wygłosił ks. Aleksander Fedorowicz, proboszcz z Iza-
belina. 
Odtąd w każdy ostatni czwartek miesiąca wspólnota 
świętomarcińska modli się o jedność.

1962  [3 października] s. Joanna Lossow zostaje oficjal-
nie zaangażowana do pracy w Ośrodku ds. Jedności 
Chrześcijan przy Miodowej 17, w siedzibie Kurii Me-
tropolitalnej Warszawskiej.

1972  [Od X 1972 do III 1973] ekumeniczna podróż sióstr 
Joanny i Reginy do Europy zachodniej. W dniu 8 li-
stopada audiencja u papieża Pawła VI.

1978  [16 października] wybór kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową.

1991  Papież Jan Paweł II nawiedza luterański kościół Świę-
tej Trójcy w Warszawie (9 czerwca).

1995  [jesienią] siostra Joanna zamieszkała na stałe w la-
skowskim „szpitaliku” wspierając nadal dzieło jed-
ności swą modlitwą i cierpieniem.

1998  [29/30 grudnia] zmarła w Laskach siostra Regina Witt.
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2000  [23 stycznia] podpisana została w luterańskim ko-
ściele Świętej Trójcy w Warszawie Deklaracja o wza-
jemnym uznaniu ważności sakramentu chrztu przez 
Kościoły zrzeszone w PRE i Kościół katolicki w Pol-
sce. Uczestniczyła grupa sióstr franciszkanek z Lasek 
i z kościoła św. Marcina.

2000  [12 maja] zmarł w Warszawie Biskup Władysław Mi-
ziołek.

*   *   *

2005  Rok naznaczony dla nas śmiercią siostry Joanny od 
Jedności (2 stycznia), dla świata zaś odejściem do 
Domu Ojca papieża Jana Pawła II (2 kwietnia) i brata 
Rogera z Taizé (16 sierpnia).

*   *   *

2006  [25 – 28 maja] Wizyta Apostolska papieża Benedyk-
ta XVI w Polsce. W czwartek [25.05.] Ojciec Święty 
przewodniczy modlitwie ekumenicznej w luterań-
skim kościele Świętej Trójcy  w Warszawie.

2009  [6 – 8 września] Kongres dla Pokoju w Krakowie zor-
ganizowany przez wspólnotę Sant’ Egidio. 

2009/2010  Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu zor-
ganizowane przez wspólnotę braci z Taizé.

2010  [23 stycznia] 10. rocznica powstania w Warszawie 
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”.
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ODESZLI  DO  PANA

Krystian Wypich

Śp. Andrzej Korgol – przyjaciel Lasek

W latach 70-tych, Dom św. Maksymiliana nawiązał kontakt 
z Klubem PTTK „Varsovia”, a konkretnie z czołowymi 

osobami tego Klubu: panią Krystyną Serwaczak oraz panem 
Andrzejem Korgolem. Przełożyło się to na częsty udział naszej 
młodzieży w imprezach turystycznych organizowanych przez 
ten Klub. Były to niedzielne, piesze wycieczki tematyczne po 
Warszawie, które bardzo interesująco prowadził Andrzej Korgol, 
dzieląc się z uczestni kami ogromną historyczną i patriotyczną 
wiedzą o mało znanych miejscach i dziejach Warszawy. 

Często chodziliśmy z panem Andrzejem i liczną grupą War-
szawiaków, także poza granicami Warszawy, poznając walory 
krajo znawcze i oczywiście historyczne tych terenów. Bywaliśmy 
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zapraszani na okolicznościowe spotkania klubowe w Rynku Sta-
rego Miasta, gdzie mogli śmy spotkać interesujących ludzi i wy-
słuchać ciekawych, patriotycznych i historycznych pogadanek, 
oficjalnie w tamtych czasach zabronionych. 

Do dziś pamiętam „konspiracyjne” spotkanie przy świe-
cach w drewnianej „Łosiówce” w Sierakowie z byłymi żołnie-
rzami AK „Grupy Kampinos”. Jednym z głównych organizato-
rów tych imprez był śp. Andrzej Korgol. 

Z własnej inicjatywy, redagował, drukował i rozsyłał człon-
kom Klubu a więc także i nam, miesięczne Biuletyny z kalen-
darzem imprez oraz krótkimi, ważnymi i aktualnymi wiado-
mościami o Warszawie oraz ważnych historycznych rocznicach 
przemilczanych przez ówczesną prasę. Integracyjne nawiązy-
wanie kontaktów naszych chłopców z członkami Klubu zaowo-
cowało pomysłem pana Andrzeja – corocznymi Spotkaniami 
Mikołaj kowymi w Domu św. Maksymiliana w Laskach. 

Od ponad 30 lat przypro wadzał pan Andrzej liczne grupy 
turystów na spotkania z naszymi chłopcami którzy za przywie-
zione prezenty odwdzięczali się okolicznościową insceni  zacją 
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lub występami artystycznymi. Przy okazji, przybliżaliśmy go-
ściom dzieje Lasek i aktualności naszego tutaj życia. Zaowoco-
wało to wstępowa niem wielu osób w szeregi członków Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi, a także przysporzyło wielu 
przyjaciół i ofiarodawców. 

W latach 90-tych z inicjatywy naszych chłopców pan Andrzej 
otrzymał Order Uśmiechu. W ostatnich latach, mimo ciężkiego 
wylewu i częściowego paraliżu, z ogromną determinacją, nadal 
pieszo, pro wadził członków Klubu na Spotkania Mikołajkowe 
do Lasek. 

Niestety, na ostatnim grudniowym spotkaniu, nie było już 
fizycznie z nami naszego drogiego i kochanego przyjaciela, ale 
jesteśmy przekonani, że z radością, wspólnie ze świętym Miko-
łajem cieszył się na wyżynach niebieskich z kolejnego spotkania 
w Laskach. 

P.S. Za zgodą autora drukujemy poniżej życiorys śp. Andrze-
ja Korgola. 

Jerzy Sztajerwald 

Wspomnienie o Andrzeju Korgolu
(1932–2009)

16 października 2009 roku zmarł śp. Andrzej Korgol, wie-
loletni Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami 

przy Oddziale Stołecznym PTTK, nasz Nauczyciel i Przyjaciel. 
Z Jego śmiercią zakończyła się pewna epoka – dla Komisji, 

dla Oddziału, dla nas wszystkich. 
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Andrzej Korgol urodził się 20 sierpnia 1932 r. w Warszawie 
w rodzinie mieszczańskiej, o wieloletnich warszawskich korze-
niach. Ojciec Jego był udziałowcem czterech warszawskich re-
stauracji. 

Ale szczęśliwe dzieciństwo trwało krótko. Z początkiem 
wojny rodzina poniosła olbrzymie straty materialne – we wrze-
śniu 1939 r. spłonęło ich mieszkanie. Po Powstaniu Warszaw-
skich stracili cały dobytek – dorobek poprzednich pokoleń. Na 
domiar złego Andrzej, już w wieku dziewięciu lat, został osiero-
cony po śmierci ojca. Rodowitego ojca zastąpił mu Jego ojciec 
chrzestny, a jednocześnie wuj – ksiądz prałat Tadeusz Sitkow-
ski – wieloletni proboszcz katedry św. Jana w Warszawie. Mimo 
trudnego okresu wojny i okupacji były to dla Andrzeja kluczowe 
lata dla rozwoju Jego osobowości i zdolności, które tak wspania-
le zaowocowały w Jego późniejszej działalności. 

Mieszkając razem w jednym domu, wuj nie tylko zastępował 
mu Ojca, ale był też jego „przewodnikiem życiowym”. Patrio-
tyczna atmosfera domu, wizyty światłych przyjaciół wuja, pod-
suwanie odpowiednich lektur, spowodowały rozwój zaintere-
sowań i zdolność do samokształcenia, które pozostały Andrze-
jowi na całe życie. Jego pasją była historia II Wojny światowej,
a szczególnie problematyka Powstania Warszawskiego oraz dzie-
je Warszawy, jej zabytków oraz zagadnień związanych ze sztuką 
i krajoznawstwem. 

Po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisła-
wa Staszica oraz kursy kreślarskie w Szkole im. Grabowskiego. 
Skromne warunki materialne (rodzinę utrzymywała matka
z pensji urzędniczej) spowodowały, że Andrzej zmuszony był 
podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w Biurze Projektów 
Spichlerzów i Młynów (późniejszy „Cukroprojekt”), gdzie by 
zatrudniony w latach 1953-1986. Później jeszcze przez pięć lat 
pracował w Stołecznym Przedsiębiorstwie Instalacji Reklam 
świetlnych. 
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Ale prawdziwą satysfakcję przynosiła mu przede wszyst-
kim działalność społeczna. Od wczesnych lat powojennych był 
związany z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznaw-
czym, gdzie działał jako instruktor krajoznawstwa, opiekun za-
bytków, opiekun miejsc pamięci narodowej. Udzielał się także
w organizacjach kombatanckich, jako były uczestnik Powstania 
Warszawskiego. Działał społecznie w Towarzystwie Starej War-
szawy, w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Był inicjatorem
i organizatorem wycieczek i rajdów o charakterze patriotycznym, 
autorem wystaw fotograficznych i publikacji prasowych związa-
nych głównie z tematyką narodowo-wyzwoleńczą, powstania-
mi narodowymi, Powstaniem Warszawskim, a także zabytkami
i miejscami pamięci narodowej. By też członkiem komitetów 
budowy pomników warszawskich, m.in. pomnika Wolnej Elek-
cji przy ul. Obozowej i Pomnika Powstania Warszawskiego. 

Z tytułu swojej działalności, a przede wszystkim wielkiego 
zaangażowania, był odznaczony wieloma państwowymi, kom-
batanckimi, społecznymi i PTTK-owskimi odznakami oraz me-
dalami, m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Promemoria, 
Złotą Odznaką PTTK. Znany był też jako wielki miłośnik dzieci 
i młodzieży – co zaowocowało przyznaniem Mu zaszczytnego 
tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu, który osobiście chyba cenił 
sobie najbardziej. 

Nawet ci, co Go dobrze znali nie wiedzą, że posiadał zdol-
ności plastyczne i muzyczne. W domu miał kilkutysięczny zbiór 
książek i woluminów, pocztówek, płyt, fotografii, znaczków, pla-
kietek, medali okolicznościowych. 

Andrzeja poznałem pod koniec lat 80-tych, gdy współorga-
nizował kurs dla społecznych opiekunów zabytków PTTK. Był 
dla nas, młodszych kolegów, olbrzymim autorytetem. Wybitny 
znawca Warszawy, jej historii i zabytków, kronikarz bieżących 
wydarzeń życia miasta, przewodnik licznych wycieczek i space-
rów krajoznawczych, prelegent i gawędziarz. 
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Wielki pasjonat – twórczy I zaangażowany w swoich dzia-
łaniach. Mimo trapiących Go ostatnio kłopotów zdrowotnych 
– wspierany przez kochającą i oddaną Mu żonę Iwonę – zawsze 
był pełen pomysłów i planów na przyszłość. Często korzystali-
śmy z jego rad i wskazówek, których chętnie udzielał. Był jed-
nym z tych charyzmatycznych, pełnych uroku i ciepła ludzi, 
którzy skupiają na sobie uwagę słuchaczy, przyciągając do siebie 
zarówno swoją wiedzą, jak i kulturą osobistą. Potrafił też słuchać 
innych. W każdej chwili można było liczyć na jego cenne rady 
i uwagi. 

Był naszym przełożonym, ale przede wszystkim przyjacie-
lem. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci! 
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Rok 2009

16.10.  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Urzędzie 
Wojewódzkim w Lublinie siostra Felixa Bogumiła 
Bunikowska, pełniąca przez wiele lat funkcje dy-
rektora Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego 
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, została od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nale-
ży w tym miejscu dodać, że siostra Felixa w 2008 
roku otrzymała z rąk Marszałka województwa lu-
belskiego Medal za szczególne zasługi dla gminy 
Kraśniczyn i powiatu krasnostawskiego.

05.12.  odbyło się w Domu św. Maksymiliana tradycyjne 
spotkanie mikołajkowe z Klubem PTTK ”Varsovia” 
– niestety już bez śp. Andrzeja Korgola. W gronie 
turystów, w czasie wspólnego posiłku, poznaliśmy 
bardzo sympatyczne małżeństwo: państwa Annę
i Stefana Kruś z Warszawy. Okazało się, że pan Ste-
fan jest cenionym profesorem nauk medycznych,
a pani Anna lekarzem. Bardzo podobał im się pro-
gram w wykonaniu naszych chłopców i poprosili
o przesłanie scenariusza opracowanego przez panią 
Edytę Budzyłę. Spełniliśmy ich prośbę, a w odpo-
wiedzi otrzymaliśmy poniższy list oraz zbiór felie-
tonów autorstwa pana profesora, z jego dedykacją.
Szanowny Panie, a właściwie wszyscy Państwo!

Przesyłka Pana dotarła do nas tuż przed Święta-
mi Bożego Narodzenia. Należy do najpiękniejszych 
prezentów Świętego Mikołaja.

INNE  WYDARZENIA
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Dziękujemy zarówno Państwu, którzy opraco-
wali teksty, jak i Chłopcom, którzy z całym zapałem 
przedstawili go uczestnikom spotkania.

Rewanżujemy się zbiorkiem felietonów pt. „Wiecz-
nym piórem, na przekór” część I; (część II w opraco-
waniu). Przesyłamy go Państwu z uczuciem niepo-
koju, typowym dla każdego autora. Niech Państwo 
przyjmą książkę, jako gest uznania i podziękowania 
za Waszą wspaniałą pracę, dobroć i przykład.

Uzupełniając słowa uśmiechem, podpisujemy się
Anna Kruś i Stefan Kruś
Wspomnienie o śp. Andrzeju Korgolu zamiesz-

czamy w niniejszym numerze „Lasek” w dziale: 
Odeszli do Pana.

16.12.  w Laskach odbył się tradycyjny opłatek z udzia-
łem Jego Ekscelencji ks. abp. Kazimierza Nycza. 
Program był zbliżony do zeszłorocznego: refleksja 
adwentowa, przywitanie, złożenie życzeń przez 
poszczególne grupy sióstr, pracowników świec-
kich, a przede wszystkim dzieci. Następnie słowo 
Księdza Arcybiskupa i dzielenie się opłatkiem. 
Dla wielu naszych wychowanków jest to jedyna 
szansa, aby bezpośrednio spotkać się z dostojni-
kiem hierarchii kościelnej, zamienić kilka słów, 
złożyć osobiście życzenia i przełamać się opłat-
kiem. 

22.12.  w laskowskim szpitaliku zmarł śp. Michał Żół-
towski, wieloletni współpracownik Dzieła Lasek, 
członek i sekretarz Zarządu Tono, autor książek
o Laskach i najnowszej historii Polski. Pogrzeb 
odbył się 30.12. po Mszy św. w kaplicy zakładowej 
p.w. Matki Bożej Anielskiej 
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Rok 2010

10.01.  w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się Dzie-
siąty Noworoczny Koncert Charytatywny Apteka-
rzy. Dochód z koncertu, w kwocie 7860 zł. prze-
kazany został na rzecz Zakładu dla Niewidomych
w Laskach. W tym miejscu składamy gorące podzię-
kowania korporacji Aptekarzy za ich wrażliwość
i gorące serca. Ten Koncert był szczególny, gdyż 
łączył się z inauguracją 200. urodzin Fryderyka
Chopina. Dlatego na wstępie prof. Jerzy Sterczyński 
wykonał z orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej, pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, koncert for-
tepianowy f-mol, a następnie wysłuchaliśmy sze-
ściu popularnych arii operowych w wykonaniu so-
listów polskich scen operowych. Tę część koncertu 
rozpoczął arią Stefana ze „Strasznego dworu” Sta-
nisława Moniuszki Tadeusz Szlenkier w kontuszu
z epoki. Drugą część koncertu wypełniły arie i sceny 
operetkowe. Całość trwała cztery godziny. Dla nas 
miłym momentem było wręczenie przez wicemi-
nistra resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medalu za Zasługi dla Kultury panu Waldemarowi 
Firkowi – dyrektorowi Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
głównemu inicjatorowi koncertów charytatywnych 
i działalności na rzecz niewidomych dzieci. Przypo-
mnijmy, że dyr. Waldemar Firek przed dwoma laty 
został wyróżniony przez Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi Medalem Pax et Gaudium in Cruce 
(Pokój i Radość w Krzyżu).

03.03.  kierownictwo Dzieła Matki Czackiej, z udziałem 
Przełożonej Generalnej, Prezesa Zarządu TOnO, 
księży Rektorów z Lasek i z Warszawy (z kościoła 
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św. Marcina) oraz sióstr z dwiema wychowankami, 
w ramach obchodzonej trzeciej rocznicy powoła-
nia na Stolicę Metropolitalną w Warszawie, a także 
z okazji swoich imienin, przyjął ks. abp. Kazimierz 
Nycz. Spotkanie odbyło się w uroczej atmosferze. 
Jego Ekscelencja wykazał ogromne zainteresowa-
nie życiem w Laskach i problemami, jakie nurtują 
nasze środowisko.  

9.03-11.03.  w Laskach odbyły się rekolekcje dla dzieci i mło-
dzieży.

15.03-17.03.  rekolekcje dla pracowników poprowadził ks. prof. 
Janusz Strojny

16.03.  zmarł śp. Jan Sawa, jeden z organizatorów Gminy 
Izabelin, wicewójt. Blisko związany ze środowi-
skiem Lasek przez małżeństwo z panią Elżbietą 
Morawską, bratanicą pani Zofii Morawskiej. Wie-
loletni członek Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi.

16.03.  z okazji Jubileuszu 15-
-lecia Gminy Izabelin, 
w Sali Koncertowej 
Centrum Kultury, od-
była się uroczystość, 
podczas której zapre-
zentowano dotych-
czasowe dokonania 
Gminy oraz wręczo-
no zaszczytne wyróż-
nienie „Izabelińczyka 
Roku 2009” pani Elż-
biecie Szczepkowskiej, 
nauczycielce naszego 
Ośrodka. Uroczystość 



173

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przeka-
zanych przez: Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę i Władysława 
Gołąbów, s. Rut Wosiek, Krystiana Wypicha.

Zdjęcia do numeru przekazali: M. Adamczyk, s. Alverna 
Dzwonnik, M. Ferchmin, P. Grocholski, s. Miriam Isakowicz, 
J. Migurski, s. Lidia Witkowska, s. Daria Wojtaszczyk, s. Rut 
Wosiek, K. Wypich, A. M. Żółtowski. 

uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego. Z okazji jubileuszu 
wystosowano List Gratulacyjny. 
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2010 rok):

Akademia Pedagogiki Specjalnej, L. Amber (Australia), M. Ba-
jorska, M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełchowie, K. Białas,
E. i L. Bieda, E. Bielicka, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UMCS, I. i Z. Błażej, S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buch-
ta, A. Burakowski, Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, E. Chro-
mińska, T. Chwałek-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czaj-
kowska, ks. M. Czajkowski, A. Czerpińska-Hołówka, o. S. Ćwierz,
M. Dębska, B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwor-
nicki, D. Ebert, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin,
J. Gargula, M. Gawrońska, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiew-
ski, B. Grabowska, ks. J. Grella, Z. Gutkiewicz, J. Górna, Ch. Hakuba 
(Austria) D. Hanusek, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel,
ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezier-
ski, H. Jurczenko, A. Kamińska, B. Kendziora-Drzyzga, J. Klekowska, 
ks. J. Knyć, W. Klonowska, J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Ko-
piec, A. Kotarska, M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak, B. Kryska, 
Z. i K. Krzemkowskie, T. I A. Krzywaccy, M. Kukułka, H. Kuszell,
J. Kutrzeba, M. Kwiatkowska, W. Leśniak, W. Listkowska, B. Litwi-
niukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Maternicka, T. Mazowiecki, E. Medyńska, T. Mielęcki, S. Musiało-
wicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, ks. bp 
A. Nossol, M. Niedzielska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, R. Nowac-
ka-Pyrlik, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszy-
na, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlicka, P. Pieniężny, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), U. Pokojska, ks. P. Polaczek,
A. Polak, ks. J. Popławski, A. Półtawski, M. Przewłocki, J. Putz,
W. Rodowicz, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska,
T. Sałata, H. Samsonowicz, ks. A. Santorski, A. Sękowski, Z. Siejka,
A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Sta-
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rostecki, ks. bp S. Stefanek, S. Stelmaszczyk, B. Strońska, A. Styczyń-
ska, Suore Francescane Ancelle della Croce (Włochy), E. Szachowska,
H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymań-
ska, P. Ściga, E. Ślipska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, T. Stefański, 
Z. Tajer, J. Titkow, A. Tkacz, ks. A. Tronina, E. Ulikowska-Janecka,
E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska,
B. i J. Wojnowscy, M. Wrzosek, K. Wrońska, J. Zajnoczko, J. i A. Za-
krzewscy, S. Zaniewska, J. Zięckowska, ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiń-
ski, Cz. Żyhoniuk, K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda 

Serdeczne Bóg zapłać
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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


