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Józef Placha

Dobro wspólne nie tylko od święta

Zastanawiając się nad wyborem myśli najbardziej odpowiedniej
na czas przeżywania kolejnych świąt Bożego Narodzenia, być

może warto zastanowić się nad pojęciem dobra wspólnego, które
w stosunkowo niedawnej historii sprowadzono do socjalistycznej
utopii i jego ostatecznej kompromitacji, a które dzisiaj jest zagro-
żone przez indywidualistyczne tendencje zmierzające ku niezdro-
wej i destrukcyjnej rywalizacji, spychającej niektórych – zresztą czę-
sto nieuczciwymi metodami – na margines życia zawodowego i spo-
łecznego.

Jednym z podstawowych wyrazów troski o tę kategorię pojęcio-
wą w dobrze funkcjonujących środowiskach – zwłaszcza tych, któ-
re odwołują się do fundamentów pracy ideowo-wychowawczej – jest
umiejętność nawiązywania twórczej współpracy między członka-
mi danej wspólnoty.

Wiąże się to z koniecznością zaakceptowania innych z ich za-
równo mocnymi, jak i słabszymi możliwościami i cechami charak-
teru.

Do tego zestawu akceptacji należy także trudna sztuka wspa-
niałomyślnego przyjęcia czyjegoś sukcesu, jako nieodzownego ele-
mentu do budowania dobra wspólnego. Przeciwieństwem tego mo-
że być niszcząca wszystkich zazdrość, że na przykład komuś się uda-
ło, a mnie nie. Rodzi to poczucie niezdrowej rywalizacji zżerającej
jak rak wszelkiego rodzaju wspólnoty; rośnie grupa chełpiących się
wygraną oraz eskalacja frustracji u osób przeżuwających gorycz po-
rażki.
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Aby zapobiec temu destrukcyjnemu zjawisku, należałoby więc
uczyć się radości z sukcesu innych osób.

Oczywiście, w sytuacji gdy widać jak na dłoni, że dany czło-
wiek uczynił ze swojego osiągnięcia pomnik własnej chwały, wów-
czas trudno jest o wspomnianą wyżej wspaniałomyślność i radość.
Jednak nawet wtedy da się oddzielić i docenić obiektywne dobro wy-
nikające z czyjegoś działania od nie zawsze chwalebnych motywa-
cji ich autora, co można ostatecznie potraktować jako wyraz jego
niepełnej dojrzałości.

W Laskach na pewno dzieje się wiele dobra. Byłoby jednak źle,
gdybyśmy chcieli przywłaszczać go tylko dla siebie.

Nawet wówczas, gdy jesteśmy jedynymi autorami jakiegoś do-
brego przedsięwzięcia, dobrze jest uświadomić sobie, że w istocie jest
to suma wzajemnych relacji oraz swoistego rodzaju twórczych za-
leżności. To daje poczucie niemalże wspólnego dzieła. A może, gdy-
by nie owe wzajemne uwarunkowania, nasze udane dokonania nie
byłyby w ogóle możliwe?

Należałoby więc być wdzięcznym za te wzajemne inspiracje, za-
chęty i dobre słowa wsparcia w różnego rodzaju działaniach na
rzecz wspólnego przecież Dzieła Lasek. To być może istota budo-
wania prawdziwego Dobra Wspólnego.

Sądzę również, że – mimo eschatologicznej perspektywy – to
miał także na uwadze święty Piotr Apostoł, pisząc na samym po-
czątku rodzącego się chrześcijaństwa (2P 3, 8-14) o Nowej Ziemi
i Nowym Niebie.

Gdyby coś podobnego – chociaż w części – udało się zbudować
w Laskach, w Polsce i w całym wielkim świecie, wówczas życie na-
sze byłoby z pewnością o wiele znośniejsze i być może bardziej ra-
dosne.

* * *
W środowisku, gdzie panuje taka radosna atmosfera, daje się

odczuć wyraźny powiew anielskich skrzydeł – mimo że nikt z lu-
dzi przecież aniołem nie jest.
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Niemniej, może warto zatroszczyć się tu i teraz o taki niebiań-
sko-anielski model wspólnoty i dobra wspólnego? Wszak obecność
aniołów w naszym życiu jest większa niż na ogół sądzimy.

Anioł zwiastował przecież Maryi radosną nowinę, że pocznie
Syna, który będzie najprawdziwszym Człowiekiem, będąc jedno-
cześnie odwiecznym i prawdziwym Bogiem. Anioł pojawił się rów-
nież przy stajence betlejemskiej, o czym wspomina jedna z najpięk-
niejszych polskich kolęd, gdy śpiewamy, że Chrystus nam się naro-
dził. A także w słynnym refrenie innej kolędy, w której aniołowie
się radują i pod niebiosa wyśpiewują: Gloria, gloria in excelsis Deo!

Ślady obecności aniołów można odnaleźć również w literatu-
rze pięknej, a także w popularnej twórczości piosenkarskiej, nieko-
niecznie związanej z pieśniami kościelnymi.

Przykładem takiej twórczości może być załączony poniżej
wiersz-pieśń Adama Ziemianina pt. „Bieszczadzkie anioły”.

Tekst ten o barwie i tonacji wycinanek i cepeliowskich koronek
tchnie ciepłem i prostotą przekazu, wpisując się – jak się wydaje –
także w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Autor wprawdzie mówi o aniołach bieszczadzkich, ale wczytu-
jąc się w atmosferę wiersza, można również dokonać własnej inter-
pretacji, rozszerzając ją także o to, co stało się ponad dwa tysiące
lat temu w Betlejem.

Tam również anioł wskazał drogę prostym pasterzom i owcom,
rozpalił ogień braterstwa w sercach tych, którzy złożyli królewski
pokłon Małemu Jezusowi, podobnie jak dzisiaj w odgrywanych tu
i ówdzie jasełkach.

Otwórzmy się i my, tu i teraz, jako prawdziwie chrześcijańska
wspólnota Lasek, na ów niebiańsko-anielski powiew betlejemskie-
go ciepła i dziecięcej prostoty, w której uobecnia się sam Bóg.

* * *
Na sam koniec tej refleksji wszystkim naszym Drogim Czytel-

nikom, nie tylko na czas świąt, ale również na cały rok 2012, jako
Wspólnota Lasek, życzymy doświadczenia najgłębszej radości z na-
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rodzin w naszym sercu samego Boga – Tego, który jest jedynym oraz
najpewniejszym źródłem i twórcą wszelkiego Dobra i naprawdę ko-
chającej się wspólnoty.
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Adam Ziemianin

Bieszczadzkie Anioły

Anioły są takie ciche
zwłaszcza te w Bieszczadach
gdy spotkasz takiego w górach
wiele z nim nie pogadasz
Najwyżej na ucho ci powie
gdy będzie w dobrym humorze
że skrzydła nosi w plecaku
nawet przy dobrej pogodzie

Anioły są całe zielone
zwłaszcza te w Bieszczadach
łatwo w trawie się kryją
i w opuszczonych sadach
W zielone grają ukradkiem
nawet karty mają zielone
zielone mają pojęcie
a nawet zielony kielonek

Anioły bieszczadzkie
bieszczadzkie anioły
dużo w was radości
i dobrej pogody
Bieszczadzkie anioły
anioły bieszczadzkie
gdy skrzydłem cię dotkną
już jesteś ich bratem
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Anioły są całkiem samotne
zwłaszcza te w Bieszczadach
w kapliczkach zimą drzemią
choć może im nie wypada
Czasem taki anioł samotny
zapomni dokąd ma lecieć
i wtedy całe Bieszczady
mają szaloną uciechę

Anioły są wiecznie ulotne
zwłaszcza te w Bieszczadach
nas też czasami nosi
po ich anielskich śladach
One nam przyzwalają
i skrzydłem wskazują drogę
i wtedy w nas się zapala
wieczny bieszczadzki ogień

Adam Ziemianin – Bieszczadzkie Anioły10



Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
Wmiłości jest poczęty…”

(Jan Kasprowicz)

Mija kolejny rok i to rok niezwykły, bo jubileuszowy.
Pragnę gorąco dziękować Bogu za dobro, które nam dał ten

jubileusz, za modlitwy, życzenia i składane dary. Dziękuję Bogu
za sto lat trwania Dzieła, które zrodziło się z gorącego porywu ty-
lu serc.

Za kilkanaście dni zasiądziemy do stołu wigilijnego. Będzie-
my składać życzenia i ogrzewać, może zziębnięte ludzką obojęt-
nością, serca. Kiedy młody dziennikarz spytał błogosławioną Mat-
kę Teresę z Kalkuty, co zrobić, aby naprawić Kościół, odpowiedzia-
ła: „Musimy zmienić siebie, ty i ja”. Zatem zło, które nas dręczy
i budzi niepokój, po prostu tkwi w nas. Przeprowadzając świątecz-
ne porządki, usuńmy z naszych serc kwas minionych dni, aby dzie-
lenie się opłatkiem nie stało się nic nieznaczącym, tradycyjnym
gestem. Ileż wysiłku wkładamy w zachowanie tradycji: koniecz-
nie musi być karp, zupa grzybowa, pierogi, no i oczywiście cho-
inka z prezentami ubrana w modne świecidełka… Czasem to za-
bieganie o sprawy materialne staje się powodem, że braknie nam
już sił na pasterkę, a przecież to sprawa najważniejsza, aby przy-
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witać Tego, który dla nas zstąpił z nieba, aby nas zbawić. Wiem,
że nie wszyscy mogą uczestniczyć w pasterce, bo stan zdrowia na
to nie pozwala, ale każdy może sprawić, że Bóg narodzi się w na-
szym sercu.

Adam Mickiewicz napisał:

Szukasz Boga, On często schodzi po kryjomu
i puka do drzwi twoich,
aleś rzadko w domu.

Pamiętajmy, aby zawsze być w domu, gdy Bóg puka do serc
naszych, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Tradycyjnie zostawiamy miejsce wolne przy stole wigilijnym
dla niespodziewanego gościa, a ileż ludzi z naszego otoczenia sa-
motnie spożywa wieczerzę wigilijną… Ileż osób czeka na nasz
przyjazny gest, na uśmiech. Rozejrzyjmy się wokół, spróbujmy po-
dać rękę sąsiadowi, z którym dzieli nas bariera niezrozumiałych
uprzedzeń.

Dzieląc się z Państwem symbolicznym opłatkiem, życzę wie-
lu radosnych chwil ze spotkania z Nowonarodzonym Jezusem.

Niech pokój i miłość płynące z betlejemskiego żłóbka towa-
rzyszą nam przez całe święta i wszystkie dni 2012 roku.

Szczęść Boże!

Laski, dnia 6 grudnia 2011 r.
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Ks. Alfons Józef Skowronek

Tajemnica Wcielenia – Tajemnica Eucharystii

„Dlaczego Bóg stał się człowie-
kiem?” Cur Deus homo?– tak

brzmi tytuł sławnego dzieła św. Anzel-
ma z Canterbury, benedyktyńskiego
mnicha i sztandarowego uczonego XI
wieku. Dlaczego Bóg w Jezusie Chry-

stusie przybrał ludzką postać? – Oto pytanie, które po dziś dzień
nas intryguje. Nie jest przecież tajemnicą obiegowe mniemanie,
że wśród wszystkich religii świata chrześcijaństwo żywi najwięk-
sze uprzedzenia w stosunku do ciała i cielesności. Ktoś mówi z cię-
tym dowcipem, iż gdyby sam był szatanem i chciał chrześcijań-
stwo zniszczyć, harowałby nadgodziny, ażeby chrześcijan dopro-
wadzić do radykalnego znienawidzenia ciała. A przy tym nasza
religia jest przecież jedynym wyznaniem, które od zarania swe-
go zaistnienia nieodparcie głosi, że Bóg stał się ciałem, przybrał
postać zwyczajnego, ułomnego i zwiewnego ludzkiego ciała. Czyż
to nie jaskrawa sprzeczność!?

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
Warto zwrócić tu uwagę na ten szczególny moment, iż Wcielenie
oznacza, że Bóg stał się Słowem i przyjął cielesną postać człowie-
ka. Oblewał się potem. Był wystawiony na cielesne niedomogi. Na-
sza wiara, że Bóg wkroczył w ten świat, oznacza, że stanęliśmy
przed wykonaniem ogromnie śmiałego skoku. W naszych podró-
żach możemy okrążać cały Boży świat i poznawać różne religie,
a przy tym stwierdzać bez końca, iż nikt nie ma tak negatywne-
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go nastawienia do ciała, jak właśnie my, chrześcijanie. Nasz fizycz-
ny organizm musi dźwigać i uginać się pod brzemieniem winy
i hańby i to tylko dlatego, że jest ciałem. W chrześcijaństwie pierw-
szych wieków znana była sekta doketów, którzy w najlepszej wie-
rze głosili, że Ciało, w jakie przyoblekł się Bóg, było ciałem po-
zornym, ciałem na niby, powłoką Boga niegodną.

W Wyznaniu wiary otwarcie tymczasem przepowiadamy, że
wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Wszystko, cokolwiek dzia-
ła Bóg, sprawuje On nie tylko w duchu. Wszędzie tam, gdzie ob-
jawia się jako Bóg, gdzie ratuje i wybawia, tam nieomal z reguły
wchodzi w rachubę także ludzkie ciało, tam zawsze pierwszorzęd-
ną rolę odgrywa owo złożone coś, owo jednorazowe ludzkie „Ja”.

Zasadnicze pytanie brzmi: Dlaczego Bóg w ogóle stał się czło-
wiekiem i sam chciał być istotą ziemską, stojącą na równi z na-
mi wszystkimi z wyjątkiem grzechu. Że pragnął wpisać się w kon-
kretną ziemską biografię Syna Człowieczego.

Swoistą wymowę mają same daty wokół Jego człowieczego
przyjścia na świat. W pierwszych trzech stuleciach chrześcijanie
znali tylko święto Wielkanocy. Świętowanie 25 grudnia, jako uro-
czystości narodzin Pana, występuje po raz pierwszy w roku 354
dla miasta Rzymu. Jako dzień zimowego przesilenia słońca data
ta znana była już pod nazwą pogańskiego święta „niezwyciężo-
nego słońca”. Być może, iż chrześcijanie sięgnęli świadomie po ten
termin jako wymowny kontrapunkt dla swej wiary. A ponadto
dzień słonecznego przesilenia zaczął się im kojarzyć z Jezusem:
z Wybawcą, jako światłością dla świata. W kwestii dokładnego
określenia daty ziemskiego Wcielenia Chrystusa natrafiamy na
zróżnicowane zapisy. Według starych przekazów uchodził 25 mar-
ca za datę pierwszego dnia stworzenia. Z tym dniem wiązać za-
częto też Narodzenie Chrystusa. Jeżeli poczęcie Jezusa dokona-
ło się 25 marca, wtedy łatwo było wyznaczyć 25 grudnia, jako
dzień Jego Narodzin. Dalsze tło wydarzeń oferuje Ewangelia św.
Łukasza, gdzie odczytujemy zapis, że Jezus przyszedł na świat sześć
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dni po narodzeniu Jana Chrzciciela, po 24 czerwca. Inne źródła
mówią o Narodzeniu Jezusa wiosną, a jeszcze inne, iż urodził się
w maju (20 maja).

Ważkim argumentem w nauczaniu jest okoliczność, że już
w Biblii nazwa „Jezus Chrystus” była imieniem Jezusa jako Czło-
wieka i Boga (druga Osoba Boska), która to treść znajduje swe
oparcie we wzniosłym hymnie z Listu do Filipian 2,6-11. Wolno
tu jednak podnieść zastrzeżenie, iż szósty werset tego cudnego tek-
stu najczęściej nie jest przytaczany w swej dawnej poprawności.
Według prastarej wersji greckiej musiałby bowiem brzmieć na-
stępująco: On, istniejąc w postaci Bożej, nie uważał tego za zdo-
bycz (łup), aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi. Nasza Biblia Tysiąclecia szlifuje i wyra-
ża rzecz łagodniej: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem… Zdanie to i cały hymn
lepiej zrozumieć można by jednak w tej oto wersji: Jezus przyszedł
w postaci Bożej, tzn. jako odwzorowanie lub jako drugi Adam
(por. Rz 5 i 1Kor 15), w przeciwieństwie jednak do pierwszego
Adama pozycji Bożej nie chciał zdobywać na siłę, lecz pozbywa-
jąc się wszystkiego, zrównać się z ludźmi w ich położeniu niewol-
ników (w następstwie popełnionych grzechów) – i stać się posłusz-
nym aż do śmierci krzyżowej.



Z WARSZTATU TEOLOGA16

Jeżeli w perspektywie biblijnej o Jezusie Chrystusie nie mo-
żemy mówić jako o Człowieku-Bogu, wówczas jeszcze mniej
o przebóstwieniu człowieka przez Niego. „Przebóstwienie” nie jest
pojęciem biblijnym. Kiedy wiernym zostaje przyobiecane, że „sta-
li się uczestnikami Boskiej natury” (1P 1, 4), oznacza to wówczas,
że żyjemy z rąk Boga i w Bogu (por. Dz 17, 28), lecz nie mówi
o tym, iż sami stajemy się przez to jak Bóg. Przebóstwienie nie jest
też celem ludzkiej tęsknoty. Z utęsknieniem wypatrujemy życia
spełnionego i na zawsze trwającej egzystencji we wspólnocie, ja-
ką obdarzyć może nas tylko Bóg. Kiedy tego stanu doświadcza-
my, w zalążku i fragmencie już teraz i obecnie, wtedy czujemy
spływające na nas błogosławieństwo i jesteśmy „nieskończenie”
szczęśliwi.

Kiedy mistycy wyznają, iż w takich momentach dochodziło
do ich spotkań z samym Bogiem, wtedy są mocno przekonani, że
doświadczali na żywo domniemanej nieskończoności, którą myl-
nie uważali za wypełnioną po brzegi skończoność przeżywaną ja-
ko realną, Bożą nieskończoność. Bożej bliskości możemy się tyl-
ko domyślać. On sam jest i pozostaje nie tylko niepojęty (takimi
jesteśmy i my sami!), my przeżywamy Go ponadto jako wszech-
ogarniającą i z gruntu niedostępną tajemnicę „Króla królujących
i Pana panujących…, którego żaden z ludzi nie widział ani nie
może zobaczyć” (1Tm 6,16). Mówić o Nim możemy jedynie
w przybliżonych obrazach, kiedy retrospektywnie rozważamy i in-
terpretujemy przeżycia i doświadczenia ziemskich zadatków na-
szej wiekuistej z Nim przyszłości.

Stworzenie nie może być ani Bogiem, ani się stać jak Bóg, na-
wet nie ex post w znaczeniu „nadprzyrodzonego” wyniesienia z ła-
ski i przez łaskę. Dla jej przyjęcia brakuje mu, jako istocie ogra-
niczonej, zdolności; przebóstwienie stanowiłoby obce ciało po-
dobnie jak zaszczepienie cudnej róży na dzikiej latorośli. Według
biblijnego opisu stworzenia nie jesteśmy wierną podobizną Bo-
ga, choć niemniej Jego podobieństwem. Próba stania się „jako
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Bóg”, do czego namówić próbował rajski wąż (Rdz 3, 5), uchodzi
za grzech i pociąga za sobą śmierć. Biblia nie obiecuje człowie-
kowi stania się Bogiem, lecz oferuje perspektywę pełni człowie-
czeństwa jako darmo daną łaskę. Zbawienie przez Jezusa Chry-
stusa oznacza, że w Nim i przez Niego objawiła się łaskawość Bo-
ga i zyskała swą pełną sprawczość. W Jego życiu i w Jego miłości
stała się do tego stopnia doświadczalna, że i w nas wznieciła i roz-
paliła wiarę w nasze zbawienie, aby razem z Nim stawać się ludź-
mi uratowanymi, którzy z ufnością wypatrują swego zmartwych-
wstania (Ef 2,5). Soborowa Konstytucja Duszpasterska artykułu-
ję tę perspektywę w ten sposób: „Ktokolwiek idzie za Chrystusem,
Człowiekiem doskonałym, sam też pełniej staje się człowiekiem”
(art. 41).

Ze spostrzeżeń tych wynika ten najważniejszy wniosek, że
w chrześcijańskiej wierze nie chodzi w pierwszym rzędzie o pro-
blem, jak człowiek ma podążać i wspinać się ku Bogu, lecz o za-
dziwiające poznanie i przyjęcie orędzia o tym, co uczynił Bóg, aby
dotrzeć do człowieka. Od momentu Wcielenia wszelka forma by-
cia człowiekiem nie jest rezultatem samowolnej a uzurpatorskiej
aktywności człowieka we wznoszeniu się ku tożsamości z pokor-
nym i cierpiącym Synem Człowieczym, lecz sprowadza się do za-
skakującej intuicji, jak bezradność własnej istoty i wszelkiej ziem-
skiej egzystencji już z dawien dawna otrzymały niespodziewaną
odpowiedź w Synu Człowieczym i to w tym sensie, że Bóg sam
wkroczył w gehennę ludzkiej historii. Innymi słowy: Bóg wyrę-
cza człowieka w podejmowaniu wszelkiego wysiłku w konstruk-
tywnym kształtowaniu losów swego życia. Jedynie możliwa od-
powiedź na pytanie o sens doczesnej egzystencji zakodowana jest
w życiu i cierpieniu Nowego Człowieka, który całą ludzkość włą-
czył w swoje istnienie i razem z nią uwielbiony został przez Oj-
ca w niebiesiech.

Punktem szczytowym nazwać można działanie zbawczej mi-
łości Boga do ludzi. Miłość ta zamyka się w twierdzeniu, że: Bóg
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akceptuje człowieka w całej pełni – a mimo to niezrozumiale po-
zwala mu cierpieć. Czyni to jednak na swój niepojęty sposób: za-
miast nieszczęśnika z udręki mąk wybawić, idzie krok w krok za
nim. Najwyższym przejawem owej aktywnej zbawczej miłości Bo-
ga jest Uczta Pańska – Eucharystia. W tym punkcie miłość Boża
sięga swego szczytu i głębi. Razem z uczniami Jezus zasiada do sto-
łu, nie zważając na złośliwą krytykę wrogów, którzy nie przebie-
rają w słowach: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzesz-
ników” (Mt 11,19). W przybliżeniu i rozumieniu tego wydarze-
nia mogłaby nam dopomóc mała „antropologia jedzenia”.

Jedzenie i picie oznacza nie tylko przyjmowanie pokarmu i re-
gulację przemiany materii. Posilając się, manifestujemy naszą wo-
lę życia. Pożywanie to najbardziej pierwotna forma autoafirma-
cji. Całość naszego życia jest, jak by nie było, zorientowana na je-
dzenie. Nasze pożywanie humanizuje kultura. Wiadomo, że
posilamy się także naszymi oczami. Lubimy odmianę pokarmów
i pełne fantazji ich przyrządzanie. Przy stole respektujemy oby-
czaje, savoir vivre. Wszystko razem symbolizuje wypiekany przez
nas chleb i wino, które uprawiamy. Oczarowani zwalniamy kro-
ku i długo się wpatrujemy w przed-żniwne łany zbóż na rozległych
polach. Podobne doznania zawładają nami, kiedy w krajach upra-
wy wina przemierzamy lub oglądamy niekończące się pagórki
z winnicami, na których dojrzewają gatunki wybornych win.
W produkcję chleba i wina inwestujemy całość ludzkiego życia:
pracę, kulturę i miłość. Nigdzie człowiek nie prezentuje się tak in-
tegralnie jak wtedy, gdy go spotykamy w trakcie jedzenia i picia.
W tym właśnie punkcie zyskuje też swój sens myśl Ojców Kościo-
ła, którzy Eucharystię nazywają „nasieniem zmartwychwstania”,
czyli siejbą życia wiecznego. Jedzenie i picie zyskuje tu rangę sa-
kramentu. Od ponad dwu tysięcy lat wierzymy, że w Wielki
Czwartek 33 Roku Pańskiego w Wieczerniku dokonało się usta-
nowienie Eucharystii, która w triadzie najważniejszych sakramen-
tów zajmuje naczelną rangę.
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Karl Rahner (+1984), wielki teolog naszych dni (i mój nauczy-
ciel), z odwagą sformułował twierdzenie, że Eucharystia jest ab-
solutną treścią („Absolutfall”) dzieła zbawienia i to zarówno
w sensie obiektywnym jak i subiektywnym: góruje ona ponad
wszystkimi innymi sposobami naszego zbawienia, oczywiście nie
w znaczeniu ilościowym, lecz jako koncentracja, kwintesencja
wszystkiego, czym usiana i wypełniona jest droga prowadząca do
tego finalnego stanu.

W tym miejscu nasuwa się pytanie o miejsce szczytowego sa-
kramentu Eucharystii wśród siedmiu sakramentalnych znaków
Bożej łaski. Próba odpowiedzi na to pytanie musi wziąć jako punkt
wyjścia następujące dane: W pozostałych sześciu sakramentach
obecna jest tylko moc i działanie zbawczego cierpienia i śmierci
Chrystusa, w Uczcie Pańskiej jest On sam obecny jako Ukrzyżo-
wany i Zmartwychwstały. Dla przykładu: w chrzcie obecne jest
faktycznie jedno działanie zbawczego cierpienia Chrystusa, będą-
ce zarazem symbolem zgładzenia grzechów – symboliką obmy-
cia i nowej wspólnoty z Bogiem – symboliką orzeźwienia lub też
śmierci starego człowieka – symboliką zanurzenia – i narodzin no-
wego – symboliką wypłynięcia na powierzchnię. Uczta Pańska na-
tomiast przepowiada całość Chrystusowego dzieła zbawienia (sło-
wa ustanowienia), zobrazowaną w oddzieleniu postaci i przyję-
tą przez Kościół jako całość łącznie z poszczególnymi wiernymi.

Od zarania chrześcijaństwa eucharystyczne zgromadzenie wier-
nych i Kościół przynależą nierozdzielnie do siebie. Wewnętrzną więź
między Kościołem i Ucztą Pańską wyraźnie ukazuje św. Paweł
w Pierwszym Liście do Koryntian. Według Apostoła włączeni w jed-
no Ciało Chrystusa stajemy się już przez przyjęcie sakramentu
chrztu (Rz 6, 3-5; 1Kor 2, 12n; Ga 3, 27n). W podobny sposób wy-
powiada się o uczestnictwie w jednym eucharystycznym kielichu
i jednym eucharystycznym chlebie: „Kielich błogosławieństwa, któ-
ry błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb,
który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponie-
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waż jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszy-
scy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1Kor 10, 16n).

Paweł pragnie powiedzieć: Uczestnictwo w jednym kielichu
i w jednym chlebie pozwala nam uczestniczyć w śmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa i wiąże nas między sobą w jedno Ciała
Pana, który jest Kościołem. Eucharystia nie tworzy wspólnoty na
nowo; istnienie otrzymanej z łaski wspólnoty przecież zakłada, ak-
tualizuje ją na nowo, odnawia i pogłębia. W ten sposób udział
w jednym eucharystycznym Ciele Chrystusa i udział w jednym
eklezjalnym Ciele Chrystusa ustanawia uczestnictwo w jednym
eklezjalnym Ciele Chrystusa i eklezjalną wspólnotę chrześcijan
między sobą.

Tekst ten wpisał się głęboko i na dobre w świadomość Kościo-
ła. Przekonanie, że Eucharystia jest sakramentem jedności, moc-
no zadomowiło się u Ojców Kościoła na Wschodzie, jak i na Za-
chodzie. Ojcowie sięgali ustawicznie po ten motyw. W Księdze Di-
dache (9, 4) czytamy: „Jak chleb rozsypany był po górach a zebrany
razem stał się jednym chlebem, tak Kościół Twój ma być zgroma-
dzony z krańców ziemi w jedno królestwo.”

Ten motyw włączył w swą Encyklikę o Eucharystii Jan Paweł
II, podkreślając z naciskiem, że Kościoła się nie robi, ani nie or-
ganizuje. Kościół obchodzi i sprawuje uroczyście tajemnice. Eu-
charystia buduje Kościół, podobnie jak Kościół jest tą wielkością,
która solennie sprawuje Eucharystię.

Innymi słowy: „Gdzie Eucharystia, tam Kościół” (Ubi eucha-
ristia, ibi ecclesia). Eucharystia nie jest jednym z sakramentów
obok drugich, jest natomiast „sakramentem sakramentów” (sa-
cramentum sacramentorum). „Dlatego Eucharystia przedstawia
się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji” (Sob. Dekr. o posłudze
kapł. 5). W niej streszcza się cała tajemnica naszego zbawienia.

Zgłębiając ową „wielką tajemnicę wiary” i naszego zbawienia,
możemy zrozumieć, że ustanowienie w Wieczerniku Eucharystii
poprzedziło umywanie nóg jako znak oczyszczenia całej osoby
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(J 13, 4-11). Apostoł Paweł upomina, aby odróżniać chleb eucha-
rystyczny od zwykłego chleba i badać siebie: „Kto bowiem spo-
żywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa
i pije” (1Kor 11,29). To napomnienie powraca ustawicznie u Oj-
ców Kościoła. W liturgii Kościołów Wschodu biskup, względnie
kapłan, woła tuż przed rozdzieleniem Komunii św.: „Święte dla
świętych!”. Teologowie średniowiecza mówili o Komunii ducho-
wej; mieli przy tym na myśli, że Komunię przyjmować należy nie
tylko fizycznie, lecz w duchowej postawie wiary. I nie robi to żad-
nej różnicy, czy przyjmujemy ją na rękę albo na język. Językiem
grzeszymy co najmniej tak często jak za pomocą ręki. Decyduje
postawa, aby Komunię przyjmować z godnością, wiarą i czystym
sumieniem. W katechezie św. Cyryla Jerozolimskiego znajduje-
my piękną interpretację Komunii przyjmowanej do rąk: nałożo-
ne na siebie dłonie tworzą tron na przyjęcie Króla.

Eucharystyczna wspólnota Uczty jest więc daleko czymś wię-
cej niż bratnia biesiada za stołem. Jest najbardziej wewnętrzną
wspólnotą z Jezusem Chrystusem, a w Nim także pogłębieniem
wzajemnej więzi między komunikującymi. Wspólnota ludzka sa-
ma w sobie, jak ważna, piękna i głęboka by nie była – nie może
nasycić i zaspokoić głodu życia; swą naturalną granicę znajduje
w chwili śmierci. Eucharystyczna wspólnota ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem przekracza barierę śmierci. Stanowi antycypa-
cję i przedsmak wspólnoty niebiańskiej z Nim i między sobą.

O święta Uczto, w której pożywamy,
Ciało Chrystusa, w niej pamiątkę mamy
Bolesnej męki i onych gorzkości,
Które On dla nas ucierpiał z miłości.
Ta święta Uczta łaski nam udziela,
Do cnotliwego życia nas posila,
Kto tej pożywa w sumienia czystości,
Jest mu zadatkiem szczęśliwej wieczności.



W styczniu tego roku minęła 105 rocznica urodzin jednego
z czołowych pisarzy katolickich, do jakich z pewnościąmożna za-
liczyć RomanaBrandstaettera. Z kolei 27września 2012 roku bę-
dziemy obchodzić 25 rocznicę jego śmierci.
Roman Brandstaetter jest szczególnie bliski środowisku La-

sek. Przede wszystkim ze względu na wybitną twórczość literac-
ką zakorzenionąwBiblii i w zasadniczymnurcie nauczania Ko-
ścioła.
TowarzystwoOpieki nadOciemniałymi z siedzibąw Laskach

dysponuje również jego prawami autorskimi, które jeszcze za ży-
cia przekazał nam w swoim testamencie.
Krakowskie wydawnictwo „M” podjęło się druku wszystkich

jego utworów.Wybraliśmy kilka fragmentów z „Jezusa z Naza-
rethu”, scalając je ze sobą tak, aby wyeksponować wydarzenia,
które nawiązują do narodzin Jezusa Chrystusa.

Roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
(Fragmenty)

ZWIASTOWANIE

Tego dnia – jak już wspomnieliśmy – gdy Jehojakim i Hana
udali się do pracy, Miriam od wczesnego ranka krzątała się

po izbie, trzepała maty na dworze, przyniosła wodę ze studni, zmy-
ła naczynia, po czym wyszła przed dom, uklękła na ziemi i śpie-
wając dla Elohim i dla rytmu swoich rąk, schylona nad pożyczo-
nymi od sąsiadki żarnami mełła pszeniczne ziarno, które ojciec
otrzymał w podarunku od swego chlebodawcy.

NArODziNY JezuSA
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Pracę swą wykonywała spokojnie, bez pośpiechu i z ową mo-
notonną cierpliwością, tak znamienną dla pracujących fizycznie
córek Izraela.

Patrząc na umączone palce, przypomniała sobie opowiadanie
ojca o dalekim Hermonie, pokrytym przez cały rok śniegiem,
a chociaż dotychczas znała śnieg tylko z opowiadania, jednak wy-
obrażała sobie, że musi być bardzo piękny i bardzo biały, skoro
jest darem Wiekuistego i służył w jednym z psalmów, który Jeho-
jakim szczególnie ukochał, do porównania z niepokalaną bielą.
Tu uśmiechnęła się, gdyż przypomniała sobie słowa ojca, który
zwykł mawiać: – A córka moja, Miriam, wprawdzie jest smagła,
albowiem spaliło ją słońce, ale mimo to jest bielsza nad śnieg. –
Miriam zastanawiając się nad trudnym do rozstrzygnięcia zagad-
nieniem, jak można być bielszą nad śnieg, skoro się jest smagłą
i spaloną od słońca, podniosła się z kolan i weszła do izby po gli-
niany dzban na mąkę.

Przetarła oczy palcami. Poczuła się nieswojo. Ciało jej prze-
biegł zimny dreszcz. Odwróciła się ku drzwiom i chciała wybiec
przed dom, ale nie mogła uczynić kroku. Stała nieruchoma, osłu-
piała i nagle ujrzała w sobie jakieś światło, ale nie było to światło
słoneczne ani światło księżycowe, ani światło lampki oliwnej, ani
w ogóle nie było żadnym światłem, gdyż nie było podobne do żad-
nego światła, i było tym, czym nie było, i tym, czym nie będzie,
lecz tym, czym JEST.

Więc widziała w sobie, jak ten, który Jest, szedł ku niej z od-
legło-bliskiej przestrzeni, nie ograniczony żadną granicą i wymy-
kający się spod wszelkiego określenia...

I tak stojąc w jej wnętrzu, równocześnie kształtował się przed
jej oczami jako Wysłannik w białej lnianej tunice, przepasanej je-
dwabnym pasem, przetykanym złotymi nićmi i ozdobionym sza-
firami, i był potwierdzeniem tego, co się w niej działo, i tego, co
widziała w swoim wewnętrznym zachwycie.
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Wysłannik pozdrowił ją w Imię Łaski, którą jest wypełniona,
i w Imię Elohim, który pobłogosławił ją między niewiastami.

Miriam skupiona i napięta z lękiem rozważała każde słowo
z osobna, połączyła je w zdanie, które wprawdzie pięknie brzmia-
ło, ale niestety nie mogła zrozumieć, dlaczego ona, mała, nic nie
znacząca dziewczyna, córka zmęczonych wyrobników, narzeczo-
na cieśli Józefa, ma być wypełniona Łaską Elohim i błogosławio-
na między niewiastami.

Wysłannik, niewątpliwie odgadując jej myśli, znów do niej
przemówił i prosząc ją, by się nie lękała, zwiastował jej, że pocznie
i porodzi Syna, i da Mu imię Jeszua, co znaczy: Pan jest zbawie-
niem, a On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,
a Elohim da Mu tron Dawida, ojca Jego, i będzie królował nad ro-
dem Jaakowa na wieki, a królestwo Jego będzie nieskończone.

– Jestem służebnicą Elohim, przeto niechaj się stanie według
słowa Jego.
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JÓZEf
Josef nie mógł zrozumieć własnej roli prostego, biednego cie-

śli w tym nieprzeniknionym misterium i jak każdy człowiek z krwi
i ciała, który w pewnych wypadkach nie umie określić swojego ce-
lu życiowego, niecierpliwie szukał wyjścia z labiryntu, zasłania-
jąc się niewątpliwie słusznym argumentem, że Elohim dotychczas
nie wyznaczył mu żadnej roli w nowym układzie zdarzeń. Wobec
czego poczuł się człowiekiem niepotrzebnym, w każdym razie
u boku błogosławionej Miriam, którą gorąco kochał, ale równo-
cześnie wiedział, że ją bezpowrotnie utracił dla boskich, a nie ludz-
kich powodów.

Bóg przyszedł i zabrał mu ją. Czy zabrał?
Olśniła go nagle myśl, że mógłby przecież pozostać u jej bo-

ku, być towarzyszem jej życia, opiekować się nią i jej Dzieckiem,
pracować i zarabiać na życie, w niczym nie uszczuplając obecno-
ści Boga w jej duszy, sercu i ciele. Ta myśl sprawiłaby mu wielką
ulgę, gdyby nie wyłoniły się w nim natychmiast nowe wątpliwo-
ści, które zamknęły tę ostatnią szczelinę nadziei. Ludzie. Co po-
wiedzą ludzie?

Dziecko, które miało się narodzić z Miriam, było Dzieckiem
Niewidzialnego i jako Dziecko Niewidzialnego przeznaczone by-
ło do wielkich i niezbadanych celów. Czy ludzie zatem uwierzą
w Jego Boskie pochodzenie, gdy on, Josef, będzie prawowitym
małżonkiem Miriam? Jakże więc może swoim istnieniem u bo-
ku Miriam tworzyć świętokradcze pozory, że jest ojcem Tego, któ-
rego Ojcem jest Niewidzialny, Pan Cebaoth, Elohim, El Szaddaj,
El Olam, El Haj, El Elion, Kodesz Israel, Elohe Haszammajim, Je-
den i Nieskończono-imienny?!

Josef podniósł głos i wielkim głosem wzywał Pana na szczy-
cie swej boleści ...

Nie, nie ma dla Josefa miejsca u boku Miriam. Pan mu ją za-
brał. Wyciągnął rękę po Miriam i zabrał mu ją, i ból zadał jego ser-
cu, i ból zadał jego ciału, i płacz wycisnął z jego oczu, i nie ma już
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więcej Miriam, nie ma jej błękitnych oczu i czarnych włosów i nie
ma jej uśmiechu! Jej oczy i włosy, i uśmiech należą do Elohim!
Niech będzie błogosławione święte Imię Jego – wołał w rozpaczy
– i niech będą błogosławione Jego święte i zakryte zamiary, i niech
będzie błogosławione łono Miriam!

Josef, będąc mężem sprawiedliwym i nie chcąc za pomocą fał-
szywych pozorów zniesławić jej, postanowił potajemnie ją opu-
ścić i wyzwolić od swej uciążliwej obecności, gdyż nie wątpił
o tym, że jest dla niej ciężarem, a ta ucieczka, którą postanowił,
miała być ucieczką przed Elohim i przed Miriam, i przed ludźmi,
i przed własnym niepokojem, i przed niezrozumieniem tego, cze-
go nie mógł zrozumieć...

– Josefie, synu Dawidów, dlaczego boisz się przyjąć Miriam,
małżonkę swoją? Nie trwóż się. To, co się w niej poczęło, jest
z Ducha Świętego, więc jest silniejsze nade wszystko, co ludz-
kie. Miriam porodzi Syna, a ty nadasz Mu Imię Jeszua, albo-
wiem On wybawi Izraela od jego grzechów i wypełnione będzie
słowo, które Pan wypowiedział przez swojego proroka, że Pan-
na pocznie i porodzi Syna, i nadadzą Mu Imię Emmanuel, co
znaczy: Elohim z nami.

BETHLEHEM
Gdy późnym popołudniem przybyli do Bethlehem położone-

go na dwóch wzgórzach, przypominających swoim kształtem
dwugarbnego wielbłąda, Josef ze wzruszeniem patrzył na dobrze
mu znane z czasów dzieciństwa winnice, ogrody i sady oliwne,
i zachwycał się widokiem lepianek, naocznych świadków jego
dziecinnych zabaw i przygód.

W rzeczywistości była to nic nie znacząca maleńka mieścina,
położona na granicy pustyni i urodzajnych pastwisk, zapadła pro-
wincjonalna dziura, żyjąca już tylko wspomnieniem o bogactwach
Boaza i o kłosach Ruth Moabitki, o królewskim pasterzu, wypa-
sającym stada kóz i owiec, a przede wszystkim nieustającą pamię-



Roman Brandstaetter – Jezus z Nazarethu 27

cią o Racheli, przed której grobem o płaskim dachu pobielanym
wapnem zatrzymali się po drodze.

Miriam nie podzielała przesadnego podziwu męża, jednak nie
chcąc odbierać mu złudzeń, milczała i tylko od czasu do czasu
uśmiechała się, ale nie wiadomo, czy ów uśmiech był odpowie-
dzią na entuzjazm cieśli, czy też może był odbiciem spokoju, ja-
kiego doznała, gdy leżąc pokornie przed grobowcem Racheli, bła-
gała ją o łaskę szczęśliwego porodu i polecała troskliwej opiece pra-
matki Owoc swojego żywota, który lada dzień, a może nawet lada
godzinę miał ujrzeć światło człowieczego życia.

Podniosła się z ziemi spłakana i okryta pyłem, i wypełniona
była mglistą, ale głęboką wspólnotą z Rachelą, a gdy poczęła szu-
kać w sobie przyczyn owego związku i starała się znaleźć jego nie-
widzialne kiełki, po dłuższej medytacji nad dziejami Jakubowych
dni uwagę jej przykuła historia Josefa, który sprzedany przez swo-
ich zuchwałych braci za dwadzieścia srebrników kupcom isma-
elskim, nie tylko przebaczył swoim winowajcom, ale przygarnął
ich do siebie wraz z całym szczepem Jaakowa i ocalił od głodu,
i cierpienia, dobrem płacąc za okazane mu zło.

Wspomnienie o cierpiącym i bezdomnym synu Racheli, tu-
łającym się po świecie, uparcie zespalało się w jej myślach z ma-
jącym się narodzić, ale mimo to była spokojna, gdyż w tej nieco
zawiłej, a przede wszystkim dla niej samej niezrozumiałej para-
leli, snutej z radosną melancholią między odległym życiem pa-
triarchy a przyszłym życiem jej Pierworodnego, pociechą były dla
niej dalsze dzieje Josefa niewolnika, który po wielu bolesnych do-
świadczeniach wyniesiony został wysoko przed obliczem Przed-
wiecznego i szczęśliwie dożył sędziwego wieku. Ten spokój towa-
rzyszył jej nawet obecnie mimo zgiełku, wrzasku i krzyków, któ-
re panowały w miasteczku goszczącym niezliczoną ilość
podróżnych przybyłych ze wszystkich stron Izraela.

Josef i Miriam, posuwając się powoli wzdłuż opatrznościowej
ściany, która chroniła ich jak kamienny wał przed zalewem ciż-
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by, dowlekli się wreszcie do zamkniętej bramy jakiegoś domu. Jo-
sef zapukał. W zakratowanym oknie ukazały się czyjeś oczy, ale
opryskliwe słowa, które usłyszeli, nie były zbyt pocieszające. Wle-
kli się więc od jednej bramy do drugiej i prosili o nocleg, ale po-
nieważ wszędzie odprawiano ich z niczym, a niekiedy nawet ten
i ów gospodarz, zniecierpliwiony nieustannym nagabywaniem go
przez różnych natrętnych podróżnych, dorzucał kilka barwnych
przekleństw, Josef wkrótce stracił wszelką nadzieję na bezpiecz-
ny nocleg pod dachem.

Biedna Miriam, zmęczona drogą, opadając z sił, już z trudem
trzymała się na nogach. Zrezygnowali więc z dalszego szukania
noclegu i poddali się bezwolnie fali napierającego tłumu, który ich
zaniósł na szeroki plac u wylotu nieznanej im drogi. Było już zu-
pełnie ciemno. Stanęli przed zajazdem.

– Wejdźmy – rzekł Josef bezradnym głosem.
Weszli do gospody. Na dziedzińcu pełnym osłów, mułów

i wielbłądów było duszno i ciemno. Pod arkadami zamykający-
mi w kształcie kwadratu dziedziniec spali na ziemi ludzie otule-
ni w płaszcze, z głowami na siodłach, które im służyły za wezgło-
wie. Ciężka woń przepoconych płaszczy i tunik unosiła się w po-
wietrzu. Nocną ciszę mąciło chrapanie śpiących. Ten i ów mówił
przez sen, to znów niespokojnie przewracał się z boku na bok.
Wiał północno-wschodni wiatr. Od gór ciągnął przejmujący
chłód. Spod arkad z głębi ciemności wysunęła się jakaś postać
w długim pasterskim płaszczu, z kagankiem w ręce, i szła ku przy-
byłym.

– Pokój temu domowi – szepnął Josef.
– I wam – odpowiedział stojący przed nimi mąż i podniósł-

szy w górę ledwo pełgający kaganek, przyjrzał się uważnie przy-
byłym, nie wyłączając osła, który opuścił wstydliwie głowę i pod-
dał się cierpliwie badawczym spojrzeniom nieznajomego.

– Skąd jesteś? – zapytał.
– Z Galilei, z Nazaretu – odparł Josef.
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– Przyszedłeś się wpisać do ksiąg ludności?
– Tak.
– A ta niewiasta?
– To moja żona – Josef spojrzał błagalnym wzrokiem na mę-

ża i wyrzucił z siebie słowa, w których była równocześnie skarga,
szloch i niewzruszona wiara w dobroć ludzką:

– Moja żona jest brzemienna…
Patrząc na nieruchomą twarz nieznajomego, można by było

przypuszczać, że słowa te nie wywarły na nim żadnego wrażenia,
ale gest, z jakim zgasił lampkę oliwną, świadczył o jego dyskret-
nej subtelności, albowiem usłyszawszy to, co ujrzał, nie chciał dać
poznać Josefowi, że widzi łzy na jego policzkach, a niewieście, że
widzi jej brzemienno.

– Dobry człowiek – pomyślał Josef, mając w oczach miłosier-
ny ruch jego palców, które życzliwie zamknęły się nad knotem
lampy oliwnej.

– Tu, między ludźmi, nie może rodzić – stwierdził rzeczowo
mąż.

– Nie może – szepnął jak echo Josef i rozłożył ręce.
– Chodźcie – rzekł.
Wyszli za nim na drogę. Poprowadził ich na przełaj przez ścier-

nisko, przez gaj figowy ku jaskini wykutej w skale. Wykrzesał
z krzesiwa iskrę i zapalił lampkę, i postawił ją w głębi groty, na żło-
bie wmurowanym w skalną ścianę.

– Tu jest słoma. Zróbcie sobie z niej podściółkę. Tu jest nawet
jęczmień dla osła. A tutaj – zajrzał do dzbana stojącego w kącie
– jest mleko. Pokój wam.

Wyszedł. Josef wybiegł za nim i chciał mu dziękować, ale nie-
znajomy zniknął w ciemnościach. Josef krzyknął:

– Kim jesteś, panie? Jakie imię twoje?
– Pasterz jestem – usłyszał oddalający się w ciemnościach głos.
Josef wrócił do jaskini i już otworzył usta, by głośno chwalić

dobry uczynek nieznajomego pasterza, gdy spostrzegł, że Miriam
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słania się i powoli osuwa na ziemię. Pospiesznie, nerwowymi rucha-
mi dłoni zgarnął słomę, ściągnął z siebie płaszcz i przykrył niewia-
stę, po czym pobiegł w głąb jaskini, zakrył twarz dłońmi i odwróco-
ny plecami do rodzącej, drżąc ze strachu i wzruszenia, czekał.

Gdy usłyszał ciche kwilenie Dziecka, runął na ziemię i krzy-
czał:

– Bądź błogosławiony, Panie, Boże Abrahama, Jicchaka i Ja-
akowa, Boże Izraela!

Kodesz! Kodesz! Kodesz! Święty! Święty! Święty!



W cyklu „Bez aureoli”, autorstwa księ-
dza Zygmunta Podlejskiego, prezentujemy
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wi się nam jako nie tylko wybitny pisarz, ale
także jako człowiek niezwykły – dobry i mą-
dry.
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Urodził się w Tarnowie 3 stycznia 1906 ro-
ku w rodzinie żydowskiej. Jego antenaci

przybyli na ziemie polskie w XVII wieku z Au-
strii. Pradziadek Abraham dorobił się dwóch
tłoczni oleju i był pobożnym chasydem. Dzia-
dek Mordechaj natomiast wyznawał judaizm
zdecydowanie liberalny i miał doskonałe po-
czucie humoru. Został wybitnym pisarzem hu-

morystą. Dziadek był dla Romana ideałem. Obaj pochylali się nad
Biblią i rozmawiali na temat słowa Bożego oraz przedziwnej hi-
storii narodu wybranego. Dziadek nauczył wnuka kochać „Księ-
gę nad księgami”.

Pierwszym nauczycielem języka polskiego była dla Romana
jego matka, Maria, która posługując się Biblią w tłumaczeniu ks.

bez AureOli
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Jakuba Wujka, nauczyła go czytać i pisać. Ojciec, Ludwik, wpro-
wadził syna w rodzinną tradycję żydowską, a także polską i eu-
ropejską kulturę.

Roman zetknął się z religią katolicką, mając jedenaście lat. Słu-
żąca Marynia zabrała chłopca do tarnowskiej katedry, gdzie szcze-
gólnie spodobały mu się kamienne postacie śpiących rycerzy.
Wkrótce potem odwiedzili katedrę po raz drugi. Wtedy uklękli
przed głównym ołtarzem i Marynia głośno odmawiała Ojcze nasz,
prosząc Romana, żeby za nią powtarzał słowa modlitwy. Powie-
działa, że razem modlili się do Boga w cierniowej koronie, wiszą-
cego na krzyżu na ołtarzu. Roman niczego nie zrozumiał, ale po-
czuł coś w rodzaju lęku połączonego z respektem. Myślał o dziw-
nym Bogu, który zawisł na krzyżu i ozdobiony był cierniową
koroną. Dlaczego? Nikogo nie prosił o wyjaśnienie, ale nie mógł
przestać myśleć o tajemniczym Bogu. Dręczyły go nocne koszma-
ry. Wpadał w olbrzymią sieć utkaną z cierni. Wtedy budził się
z krzykiem i długo nie mógł się uspokoić.

Gdy Roman przechodził obok krzyża zawieszonego na mu-
rze katedry, uchylał ukradkiem czapkę i zawstydzony uciekał. Był
przecież Żydem. A jednak Człowiek ukrzyżowany fascynował go
i niepokoił. Postanowił omijać katedrę, ale o Ukrzyżowanym nie
mógł zapomnieć. Zaczął poszukiwać wiadomości o Jezusie w en-
cyklopedii i prowokować kolegów do rozmowy na Jego temat.
W dalszym ciągu dreptał w ciemności. Dopiero wiersz Juliana Tu-
wima zatytułowany Chrystusie… zrobił na nim ogromne wraże-
nie i wniósł trochę światła w jego znękany umysł.

Trzynastoletni Roman wiedział, że Tuwim też jest Żydem. Po
lekturze jego poematu zaczął się jeszcze bardziej interesować po-
stacią Jezusa, chociaż nie mógł zrozumieć, jak można być Żydem,
nie przyjąć chrztu i wierzyć w Jezusa z Nazaretu. Wiersz Tuwima
stał się dla Romana także impulsem do własnej twórczości lirycz-
nej. Chłopak odkrył w sobie poetę. Było to prawdziwe olśnienie.
Bohaterami jego pierwszych wierszy byli Chrystus i święty Fran-
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ciszek, co znaczy, że te postacie w przedziwny sposób fascynowa-
ły go i pociągały.

W latach gimnazjalnych zetknął się z książką Ernesta Rena-
na „Życie Jezusa”. Renan był zagorzałym ateistą. Nie wierzył w Bo-
ga. Jezus, według niego, nie mógł więc być synem kogoś, kogo nie
ma. Zdaniem Renana, na pewno był On porządnym i wspania-
łym Żydem, ale to wszystko. Młody Brandstaetter czytał „Życie
Jezusa” z wypiekami na twarzy. Fascynował go Jezus z Nazaretu
i doskonały, błyskotliwy styl książki Renana. W młodziutkim Ro-
manie budził się literat. Dzięki Renanowi zainteresował się życiem
Jezusa w takim stopniu, że zaczął się zagłębiać w teksty Nowego
Testamentu.

Po maturze podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Studiował filozofię i filologię polską. Jako student
opublikował tomik poezji zatytułowany „Jarzma”. Studia ukończył
w 1929 roku. Otrzymawszy stypendium, wyjechał na dalsze stu-
dia do Paryża. Wrócił do kraju po dwóch latach i zamieszkał
w Warszawie, gdzie przyjął posadę nauczyciela w szkole średniej.
Równocześnie przygotowywał pracę doktorską z zakresu filozo-
fii, czytał zachłannie i pisał. W 1935 roku zdobył tytuł doktora fi-
lozofii i wyruszył w dłuższą podróż do Turcji, Grecji i Palestyny.
W Jerozolimie ciągle myślał o Galilejczyku. Nie rozstawał się z No-
wym Testamentem. Zastanawiał się, kim naprawdę był Syn Ma-
ryi i Józefa.

W 1939 roku Brandstaetter znalazł się w Wilnie, pod okupa-
cją sowiecką. W 1940 roku ożenił się z Żydówką Tamarą Karren.
Zdawał sobie sprawę, że prędzej czy później trafi na Syberię. Ra-
zem z żoną udało mu się wymknąć z sowieckich objęć i ostatecz-
nie zamieszkać w Jerozolimie. Święte miasto przyciągało go w ma-
giczny sposób. Napisał w tym czasie kilka dramatów, między in-
nymi „Powrót syna marnotrawnego”. Pilnie śledził rozwój
wydarzeń wojennych w Europie. Pewnego dnia dowiedział się
o tragicznej śmierci rodziców, zagazowanych w Treblince. Przy-
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gnębiony, szukał sensu życia. Studiował żarliwie historię Jezusa,
Jego Kazanie na górze. Odbywał długie spacery, odwiedzał miej-
sca, w których przebywał, nauczał i cierpiał Galilejczyk. Szukał Je-
zusa, nie wiedząc, że Jezus także go poszukiwał.

Spotkali się pod koniec wojny, pewnej grudniowej, wietrznej
nocy, podczas nasłuchu radiowego w biurze Polskiej Agencji Te-
legraficznej. Brandstaetter swoje spotkanie z Jezusem opisał po-
tem w „Kręgu biblijnym”: „Skończyłem pracę po północy. Zapa-
liłem papierosa. Wstałem od stołu. Rozejrzałem się po pokoju
i przypomniałem sobie, że nie mam w domu nic do czytania. Prze-
rzuciłem leżące na stole broszury propagandowe, jakieś powie-
ści i zatrzymałem wzrok na leżącej obok jednego z biurek stercie
starych tygodników. Wyciągnąłem na chybił trafił kilka numerów.
Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych rozmiarów wkład-
ka. Podniosłem ją. Była to reprodukcja rzeźby z XVII wieku In-
nocenza da Palermo z kościoła San Damiano w Asyżu, przedsta-
wiająca ukrzyżowanego Chrystusa. Usłyszałem szelest oliwek na
stokach wzgórz umbryjskich i poczułem nieprzepartą konieczność
powrotu do Asyżu – tak! powrotu! – chociaż w tym mieście ni-
gdy dotychczas nie byłem. Miała to być zdumiewająca droga po-
wrotu ze świata rozbitych wartości do wartości stałej, absolutnej
i niezniszczalnej. którą niegdyś lekkomyślnie i marnotrawnie opu-
ściłem w okolicznościach tak odległych i tajemniczych, że ich
w świadomości w żaden sposób odbudować nie umiem. Mogło
się to równie dobrze zdarzyć przed wiekami, w nieubłaganej pa-
mięci czasu, która tkwi w każdym człowieku, jak i przed bardzo
wieloma laty, gdy niepostrzeżenie dla samego siebie przekroczy-
łem magiczną linię dzieciństwa.

Spojrzałem na reprodukcję. Wyobrażała Chrystusa w chwilę
po Jego śmierci. Z półrozchylonych warg uszedł ostatni oddech.
Kolczasta korona spoczywa na Jego głowie jak gniazdo uwite
z cierni. Miał oczy zamknięte, ale widział. Głowa Jego wprawdzie
opadła bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na twarzy malowało
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się skupione zasłuchanie we wszystko, co się wokół działo. Ten
martwy Chrystus żył.

Pomyślałem: Bóg. I włożywszy reprodukcję do teczki, wysze-
dłem”.

Owej nocy stało się coś, co trudno ująć w słowa. Brandstaet-
ter poszedł do domu i zatopił się w lekturze Nowego Testamen-
tu. Natknął się na historię Nikodema i przeczytał wielokrotnie sło-
wa: „Musicie się na nowo narodzić!”. Wiedział, że nagle stał się
chrześcijaninem. Nigdy już nie rozstał się z reprodukcją przed-
stawiającą Chrystusa Innocenza da Palermo. Ładnie oprawiona
w ramki zawisła później na ścianie jego pokoju. Potem poeta na-
pisze jeszcze: „... dzieje tej biblijnej nocy są dla mnie smugą naj-
wspanialszego światła, jakie widziałem w moim życiu”.

Brandstaetter rozpoczął nowe życie. Po wojnie rozszedł się
z żoną. Tamara postanowiła pozostać przy wierze ojców. Pisarz
zaś wyjechał do Rzymu, bo został mianowany attaché kultural-
nym w ambasadzie polskiej. W tym czasie przyjął sakrament
chrztu. Zawarł też nowy związek małżeński z Reginą Wiktor. Prze-
bywał często w Umbrii, zwłaszcza w Asyżu. Był zakochany w tym
mieście. Pracował nad kolejnymi dziełami, które miały przeważ-
nie charakter religijny, chrześcijański.

Jego wewnętrzna przemiana została odnotowana przez wła-
dze komunistyczne. Odwołano go z funkcji przedstawiciela am-
basady z powodu wyznawania nienaukowego światopoglądu.
Wrócił więc do kraju i zamieszkał w Poznaniu. Wyraźnie zaka-
zano mu zamieszkania w Warszawie lub Krakowie, który
w oczach komunistów uchodził za niebezpieczne gniazdo wrażej
reakcji. W 1950 roku przeniósł się do Zakopanego, gdzie żył i in-
tensywnie pracował przez następne dziesięć lat. Udzielał się spo-
łecznie w instytucjach o charakterze kulturalnym, zebrał kilka na-
gród literackich, ale władze śledziły wszelkie jego poczynania i nie
ułatwiały mu życia. Potem osiadł na stałe w Poznaniu, gdzie zaj-
mował się wyłącznie pracą literacką i pracą nad własnym uświę-



BEZ AUREOLI36

ceniem. Pisał dramaty i wiersze. Tłumaczył Szekspira i pojedyn-
cze księgi Pisma Świętego, między innymi przetłumaczył z języ-
ka hebrajskiego Psałterz; który ukazał się w 1970 roku. Wszyst-
kie jego dzieła były związane z Biblią. Jego najwspanialszym osią-
gnięciem jest tetralogia „Jezus z Nazarethu”. Jest to wnikliwa
transpozycja Ewangelii, z rozmachem nakreślony obraz epoki,
w której żył i działał Jezus; obraz życia i atmosfery żydowskiego
dnia codziennego, ówczesnej mentalności żydowskiej i skompli-
kowanych problemów religijnych, społecznych i politycznych. „Je-
zus z Nazarethu” jest wspaniałym świadectwem głębokiej wiary
autora.

Brandstaetter brał czynny udział w życiu Kościoła i swojej pa-
rafii. Był w środowisku inteligencji katolickiej przykładną, odważ-
ną, praktykującą i wielce cenioną postacią.

Zmarł 27 września 1987 roku na zawał serca w Poznaniu, mie-
ście, które pokochał. W jego trumnie znalazł się różaniec, który
otrzymał od Jana Pawła II i reprodukcja ukrzyżowanego Chry-
stusa, dzięki której został chrześcijaninem.

Na jego grobie umieszczono słowa: „Przeszliśmy ze śmierci do
życia (l J 3, 14)”.



JeSzcze O JubileuSzu

Rok 2011w Laskach będziemy zawsze wspominać jako szcze-
gólnie ważny w stuletniej historii DziełaMatki Czackiej. To rok
Jubileuszu, który obfitował w różnego rodzaju wydarzenia. Pi-
saliśmy o nich wielokrotnie na łamach naszego czasopisma.
Wśród tych wydarzeń warto nawiązać do audycji radiowej,

jaką na żywo zrealizowano 5 kwietnia br. w „Radio dla Ciebie”,
oraz zapis spektaklu „Portret w siedmiu odsłonach” w reżyserii
s. Alberty Chorążyczewskiej, jaki przedstawiono w Laskach 14
maja br. – w przeddzień 50. rocznicy śmierci Matki Założyciel-
ki oraz wmiesiącu zatwierdzenia statutu naszego Towarzystwa
sto lat temu.

Dzieło Matki Czackiej – wczoraj i dziś1

Audycja z „Radio dla Ciebie”

Robert Łuchniak (R.Ł.) – Są z nami: prezes Zarządu Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi z siedzibą w Laskach –

WładysławGołąb, Józef Placha – sekretarz Zarządu tego Towa-
rzystwa, Kazimierz Lemańczyk – prezes Spółdzielni Nowa Pra-
ca Niewidomych „Cepelia”, ale też wychowanek Lasek i s. Irmi-
na Landowska – kierowniczka internatu dziewcząt w Laskach.
Witam serdecznie.
Proszę państwa, to jest taka audycja, przed którą człowiek

ma tremę, bo Dzieło Lasek jest tak ogromne, że zawsze można
mieć wrażenie, iż czegoś najważniejszego się nie powiedziało na
ten temat. Porozmawiajmy o stuleciu i zacznijmy od początku.
Panie prezesie: 1911 rok, bardzo młoda osoba...

1 Rozmowa, którą prowadzili: red. Robert Łuchniak, red. Marek Książek, od-
była się 5 kwietnia 2011r.na antenie „Radio dla Ciebie”.
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Władysław gołąb (W.g.) – Róża Czacka urodziła się w 1876
roku. W 90-tych latach zaczęła tracić wzrok i wtedy przeżywała
dramat, co dalej ma się z nią stać. Rodzice robili wszystko, żeby
ją wyleczyć, jeździli po różnych sławach, po całej Europie, myśląc,
że ten czy ów genialny lekarz zapewni jej powrót wzroku. I wte-
dy zwrócił się do niej lekarz warszawski, był to dr Bolesław Ry-
szard Gepner, który powiedział: droga pani, pani wzrok jest stra-
cony, niech pani przestanie marzyć tak jak i pani rodzice o tym,
że znajdzie się lekarz, który wzrok przywróci i niech pani zajmie
się niewidomymi w Polsce, którymi nie ma się kto zająć.

Należy powiedzieć w tym miejscu, że w Królestwie Polskim
przebywało wedle wstępnych danych ok. 7 tysięcy niewidomych.
Z tym, że 98 % żyło albo z żebractwa, albo z łaski rodziny. Sytu-
acja była dramatyczna; brak było polskiej szkoły i wtedy Róża
Czacka postanowiła zgodnie z radą lekarza poznać sytuację nie-
widomych na zachodzie. Po powrocie do Polski powstała myśl
zorganizowania stowarzyszenia, które fachowo zajmie się spra-
wą niewidomych. I w ten sposób, w 1910 roku, wystąpiono
z wnioskiem o powołanie takiego towarzystwa. Wniosek podpi-
sały takie osoby jak Róża Czacka hrabianka, jak Wanda z Bade-
nich Krasińska, hrabina, jak Antoni Górski, ziemianin spod Skier-
niewic, jak znakomity prawnik Bolesław Bukowiecki, inny
prawnik Aleksander Jackowski.

To było jesienią 1910 roku. Natomiast 11 maja 1911 roku wła-
dze gubernialne, na podstawie przepisów carskich, zatwierdziły
statut Towarzystwa, którego wtedy oficjalna nazwa brzmiała: To-
warzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim.
W ten sposób powstało Towarzystwo – pierwszy pion wielkiego
Dzieła Matki Czackiej. Pierwszym prezesem był Bolesław Ryszard
Gepner – okulista niezwykle zacny, bardzo patriotycznie zaanga-
żowany. Urodził się w 1863 roku, kiedy jego matka była zaanga-
żowana w powstanie styczniowe i jako ciężarna kobieta przeno-
siła tajne dokumenty do Traugutta i do kierownictwa powstania.
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Była to rodzina niezwykle patriotyczna, podobnie zresztą i pozo-
stali członkowie zarządu byli związani z ruchem niepodległościo-
wym. Stanisław Bukowiecki – ociemniały prawnik w Polsce nie-
podległej, pełnił funkcję prezesa prokuratorii generalnej. Członek
zarządu Aleksander Jackowski, też wybitny działacz niepodległo-
ściowy, w czasie 20-lecia międzywojennego był senatorem i rek-
torem Wyższej Szkoły Handlowej. Antoni Górski w momencie
powołania Towarzystwa złożył ofiarę w wysokości 1500 rubli. To
była ogromna kwota, co rzeczywiście dawało szansę rozwoju. An-
toni Wieniawski, też członek zarządu, był wiceprezesem central-
nego związku rolników, a w czasie 20-lecia międzywojennego był
przedstawicielem Polski w Lidze Narodów w komitecie ekono-
micznym. Czyli byli to naprawdę ludzie wielkiej klasy. Widać, w ja-
kim towarzystwie Matka Czacka działała i jak na twardym grun-
cie stanęła.

Oczywiście to był początek. Później w czasie wojny, kiedy by-
ła w Żytomierzu, zajętym przez wojska rosyjskie, z kolei doszła do
wniosku, że musi oprzeć swoją pracę na fachowym, ofiarnym per-
sonelu i postanowiła powołać Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża, co stało się 1 grudnia 1918 roku. Na po-
wołanie takiego zgromadzenia była zgoda kardynała Kakowskie-
go.. W ten sposób powstało to szczególne Dzieło przeznaczone
na służbę niewidomym. W Dziele tym połączyły się trzy elemen-
ty: siostry zakonne, niewidomi i pracownicy świeccy. Taka struk-
tura istnieje i funkcjonuje do dziś.

R.Ł.Chciałbymwrócić do tegomomentu, kiedy Róża Czac-
ka odwiedza zakłady we Francji, Szwajcarii i Austrii. Jak rozu-
miem jeździ po Europie, żeby zebrać jakieś doświadczenia, ja-
kieś obserwacje i korzystać z najlepszych wzorcówwtedy dostęp-
nych. Mam rację?

W.g. Jak najbardziej. Rzeczywiście w tym czasie sytuacja nie-
widomych we Francji była znakomicie lepiej postawiona niż
w Polsce. Pismo brajla, co jest niezbędnym elementem kształce-
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nia i wychowania niewidomych, w pierwszej połowie XIX wie-
ku, stworzył francuski niewidomy Ludwik Braille.

R.Ł. Tak, my w naszych audycjach podkreślamy to, że to, co
w Polsce robi się dla osób niepełnosprawnych, bardzo często za-
sadza się na bardzo dobrych fundamentach i myślę, że instytut
w Laskachmoże służyć jako przykład tegoż, ale ciekawimnie ta-
ka rzecz: Towarzystwo liczy dziś 1500 członków, kto należy do
Towarzystwa AD 2011?

W.g. Podam przykładowo, jacy ludzie m.in. należą do Towa-
rzystwa: należy ks. kardynał Józef Glemp, biskup Bronisław Dem-
bowski, należą profesorowie wyższych uczelni, premier Tadeusz
Mazowiecki, wielu polityków, naukowców, i ludzi Kościoła, bo rze-
czywiście Dzieło to – jak powiedziała Matka w latach 20-tych –
„z Boga jest i dla Boga – innej racji bytu nie ma”, dlatego Dzieło
to ma charakter stricte chrześcijański. Goście ze Stanów Zjedno-
czonych zadają mi pytanie: no dobrze, jeśli jesteście takim chrze-
ścijańskim zakładem, to prowadzicie politykę niezgodną z poli-
tyką współczesnego świata. Mówię: nieprawda, my jesteśmy par
excelance stowarzyszeniem o charakterze chrześcijańskim, ale do
internatu, do szkół przyjmujemy dzieci z różnych rodzin i niko-
go nie nawracamy. Jeżeli przyjmujemy świadka Jehowy, to nie
zmuszamy go do tego, żeby razem z dziećmi uczęszczał na reli-
gię, chodził modlić się do kościoła. A jeżeli zmieni swoje spojrze-
nie, bo miał złe wyobrażenie o Kościele nadane przez zgrupowa-
nie świadków Jehowy, to wtedy dochodzi do wniosku, że może
warto zmienić wiarę, ale tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Mie-
liśmy Żydów, prawosławnych, ewangelików, jesteśmy po prostu
tolerancyjni.

R.Ł. Jest taki wyjątek statutu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi: ma ono na celu otaczanie niewidomych i ociem-
niałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edu-
kacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religij-
nych. Statut powstał 100 lat temu.
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W.g. Statut w pierwotnej wersji z 1911 roku mówił, że Towa-
rzystwo otacza wszechstronną opieką osoby, które utraciły
wzrok. My tę treść paragrafu 1 sformułowaliśmy w obecnym
brzmieniu dopiero w 1998 roku.

R.Ł.Dlaczego ja o tymmówię? Bo teraz np. są takie modne
terapie: terapia Gestalt całościowo traktująca człowieka, a tu się
okazuje, że jest takie Dzieło w Polsce, które właśnie tak całościo-
wo człowieka traktuje od początku do końca.

Józef Placha (J.P.) To rzeczywiście bardzo ważny aspekt in-
tegralnego procesu rewalidacji osób niewidomych, czyli przywra-
cania ich z powrotem do w pełni wartościowego życia w jego ca-
łościowym wymiarze. Przywołane tu słowo rewalidacja jest nie-
zwykle istotne. Aspekt religijny jest bowiem włączony w ów proces
rewalidacji, co oznacza, że religia ma niejako pomóc osobom nie-
widomym w odnalezieniu przez nich sensu życia. Jeśli jest to zdro-
wa religijność – bo przecież nie chodzi o jakąś uproszczoną de-
wocję – to rzeczywiście taka religijność, która nie jest przy tym
traktowana instrumentalnie, ale jest osobistym odniesieniem do
Boga, sprawia, że taka osoba odnajduje tutaj głębszy sens swoje-
go życia. Osobiste doświadczenie Boga pozwala tym ludziom
w pełni normalnie funkcjonować.

W.g. Ja tu może dorzucę: my ciągle bazujemy na tym, że nie-
widome dziecko od urodzenia nie ma świadomości, że ono nie wi-
dzi, ale ta świadomość przychodzi, i sprawą fundamentalną jest
zaakceptowanie kalectwa przez niewidomego. Niewidomy, któ-
ry zaakceptował kalectwo, może stać się człowiekiem twórczym,
on rozumie, że ślepota to nie jest nieszczęście, to jest po prostu
brak. Każdy człowiek ma jakiś tam brak, jeden słabo słyszy, inny
nie ma słuchu muzycznego, jeszcze inny nie ma zdolności do ma-
lowania, do śpiewania, Bóg wie, do czego jeszcze. Każdy człowiek
ma jakiś brak i takim brakiem jest również brak wzroku.

J.P. Tu pan Prezes zwrócił uwagę na aspekt negatywny kalec-
twa – jako brak, tymczasem od samego początku Róża Czacka
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swoją sytuację postrzegała w kategoriach pozytywnych, Brak
wzroku postawił przed nią nowe zadania do zrealizowania, a więc
jest to nie tylko coś, czego los pozbawił ją w taki czy inny sposób,
ale coś, co jest nowym wyzwaniem dla jej nowej sytuacji życio-
wej. A zatem mamy tutaj do czynienia z na wskroś pozytywnym
podejściem do sytuacji kalectwa, co być może jest paradoksem
trudnym do zrozumienia przez współczesnego człowieka. Tym-
czasem Matka Czacka tak do tego podchodziła do zagadnienia
cierpienia nawet jako do pewnej wartości. Jako do daru.

Marek Książek (M.K.) Jamogę na swoim przykładzie powie-
dzieć: w momencie, kiedy pogodziłem się z faktem zaistniałym
wmoim życiu i przestałem sobie zadawać pytanie: dlaczego? –
a zadałem sobie pytanie: czemu toma służyć? – nastąpiło dzia-
łanie do przodu. Im dłużej tkwię w tym problemie niepełno-
sprawności, dochodzę też do takiegowniosku, że pewni ludzie zo-
stają naznaczeni do wykonania określonych misji, do stworze-
nia takich wartości, do poprowadzenia w jakimś kierunku, bo
na pytanie: dlaczego tak dużo jest nieszczęścia, tyle jest niepeł-
nosprawności, odpowiadam sobie, że obecność niepełnospraw-
nych wśród nas jest również jakąś szansą na uczłowieczenie się
pozostałej części społeczeństwa. Przy okazji zadaję sobie pyta-
nie, na czym polega fenomen Lasek? Pan prezes mówił o tym, że
Matka jeździła po Europie, wzorowała się, ale teraz śmieszność
polega na tym, że Europa przyjeżdża do was i uczy się na wa-
szych doświadczeniach. Na czym ten fenomen polega, że wy przy-
ciągacie, że tak dużo z różnych środowisk, różnych ludzi, z róż-
nych opcji politycznych, wyznaniowych, tak zaangażowanych
w to dzieło, które wy dzisiaj kontynuujecie.

W.g. Podam przykład: przyjaźniliśmy się z Erlingiem Stordah-
lem – bardzo wybitnym działaczem niewidomych z Norwegii, któ-
ry tam zrobił wielkie rzeczy i był u nas. Dzięki temu Norwegowie
wybudowali nam salę rehabilitacyjną, basen. Stordahl mówił: zbu-
dujmy ośrodek, ja dam teren w Norwegii, Niemcy dadzą pienią-
dze, a Laski dadzą ducha. Pomijam, że to nie doszło do skutku.
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Niespełna rok po tej rozmowie Stordahl zmarł. Ten projekt nie po-
wstał w formie jakiegoś projektu konkretnego, natomiast jego
myśl, że ten duch tworzy klimat, o którym Matka mówiła, że mu-
simy żyć w prawdzie i miłości, przyjmować każdego z uśmiechem,
z serdecznością – i w tym bardzo pomagają siostry zakonne. Sio-
stra Irmina – obecna tu wśród nas – przyjmuje z otwartymi ra-
mionami każdą grupę, która przyjeżdża do Lasek. Grupy niektó-
re są uciążliwe, bo zaburzają ład, porządek. Jesteśmy zakładem wy-
chowawczym, szkoleniowym i każda godzina jest odpowiednio
zaplanowana, ale siostra zawsze z uśmiechem przyjmie i zainte-
resuje się, pójdzie z gośćmi do dzieci, nie po to, by dzieci trakto-
wać jak małpki oglądane w ogrodzie zoologicznym, ale po to, żeby
gość zobaczył, że te dzieci przedstawiają ogromną wartość, god-
ność ludzką, że potrafią się cieszyć, pracować. Tadeusz Mazowiec-
ki, kiedy jeszcze był premierem, powiedział: jak jestem bardzo
zmęczony nawałem pracy, to przyjeżdżam do Lasek po to, żeby
pochodzić po alejkach, popatrzeć na bawiące się roześmiane dzie-
ci niewidome, i wtedy nabieram sił.

R.Ł.Może to jest coś, co uderza, bo te dzieci są bardzo rado-
sne, ale Marek użył pytania: „dlaczego?” Dlaczego pewne do-
świadczenie musimy czasem przeżywać. Siostro, dzieci pytają:
„dlaczego?”

s. Irmina Landowska (s.I.L.) Myślę, że bardzo często zasta-
nawiają się nad tym: „dlaczego?”. Na to pytanie, gdzieś najgłębiej,
szukamy też wspólnie odpowiedzi. I to jest fenomen Lasek, bo La-
ski są głęboko zakorzenione w Chrystusie, w Panu Bogu, a tak na-
prawdę odpowiedzią na sens cierpienia w pismach Matki jest to
powiedziane; jest to religia Krzyża i Zmartwychwstania. To daje
wytłumaczenie sensu cierpienia.

Przez zajęcia rewalidacyjne, edukację, naukę czynności życia
codziennego przygotowujemy dzieci do samodzielnego życia.
Dzięki temu mogą odnaleźć sens życia i zaakceptować własną nie-
pełnosprawność.
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Dziś była Eucharystia, w której uczestniczyła jedna z grup in-
ternatowych. Podczas tej Mszy św. ks. Rektor zachęcił nasze dzie-
ci do tego, aby na pierwszym miejscu w swoim życiu i w swojej
grupie internatowej umieściły Pana Jezusa. Pociągnęłam tę myśl,
że jeżeli wpiszą w swoje życie Pana Jezusa, to Chrystus będzie dla
nich oparciem w trudach życia.

Myślę, że osoba niepełnosprawna czy też osoba z dysfunkcją
wzroku bardzo często przeżywa samotność, różnego rodzaju
smutki, cierpienia, tak jak każdy inny człowiek. Stąd tak ważne
jest dla nich przesłanie Ojca Św. Benedykta XVI: „Ten, kto wie-
rzy, nigdy tak naprawdę nie jest sam”.

W.g. Naszymi ambasadorami Dzieła Lasek są wychowanko-
wie. Mamy tu pana Kazimierza Lemańczyka, który 54 lata pro-
wadzi spółdzielnię „Nowa Praca Niewidomych” i zawsze wnosi
w tę placówkę dużo ładu, dużo spokoju. Pamiętam, jak rozmawia-
łem z pewnym pułkownikiem, który w okresie stanu wojennego
miał nadzór nad spółdzielnią i powiedział: tam jest nasz nadzór
niepotrzebny, tam wszystko jest w porządku, nawet flagi wywie-
szano, jak trzeba, ale był ład, spokój, porządek. To jest ogromna
zasługa prezesa Lemańczyka, który jest kapitalnym przedstawi-
cielem Dzieła Matki Czackiej.

R.Ł.Chciałem zapytać prezesa Kazimierza Lemańczyka: czy
pamięta pan swój pierwszy dzieńw Laskach, to pierwsze zetknię-
cie się ze środowiskiem Lasek?

Kazimierz Lemańczyk (K.L.) – Pamiętam, ale ja nie od tego
zacznę, najpierw powiem parę słów jako wychowanek Lasek. Uro-
dziłem się na Kaszubach, na Pomorzu, ojciec był przed wojną
w straży granicznej i atmosfera w rodzinie była patriotyczna i re-
ligijna.

Straciłem wzrok od miny w 1945 roku, a w 1946 roku, w koń-
cu sierpnia, jako 12-letni chłopiec przybyłem do Lasek. Byłem na-
stawiony pozytywnie przez rodziców, że jadę do Lasek, żeby się
uczyć, żeby coś zdobyć, dlatego od początku zaakceptowałem po-
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byt w Ośrodku. W Laskach byłem od 1946 do 1953 roku i tam
ukończyłem szkołę podstawową i szkołę zawodową. Rodzina i La-
ski ukształtowały moją osobowość, Laski przygotowały mnie do
samodzielnego życia, wychowały mnie, nauczyły mnie odpowie-
dzialności, nauczyły mnie pracować, szanować pracę.

Wychodząc z Lasek miałem trzy zawody: czeladnika tkackie-
go, szczotkarskiego i mistrza dziewiarskiego. Laski jednocześnie
nauczały i wychowywały. Laski przygotowywały do pokonywa-
nia trudności w samodzielnym życiu. Wychowawcy, przede
wszystkim Pan Ruszczyc, mówili nam, że życie jest generalnie
trudne, a dla niewidomych szczególnie trudne i dlatego dużo od
nas wymagano.

Chcę zwrócić uwagę na obecność sióstr. Pamiętam szczegól-
nie dwie siostry, już dzisiaj świętej pamięci: siostrę Czesławę
w szwalni i siostrę Hiacentę w spiżarni.

Siostry tworzyły rodzinną atmosferę, można powiedzieć, że
nas rozpieszczały. Inaczej niż wychowawcy, którzy byli bardzo wy-
magający. Pamiętam, że kiedy któryś z chłopców podarł ubranie
– to wychowawca go za to karcił. Natomiast siostra Czesława mó-
wiła: „Co to za chłopak, który w ciągu dnia spodni nie podrze!”.

Siostra Hiacenta pracująca w spiżarni też dbała o nasze dobre
samopoczucie, pilnowała, żebyśmy nie byli głodni i czuło się tę
troskliwą opiekę nad nami. Nie wyobrażam sobie Lasek bez sióstr,
które wytwarzały szczególny klimat, serdeczny, rodzinny i du-
chowy.

Ośrodek w Laskach od zawsze utrzymywał kontakt z absol-
wentami, interesował się ich losem i w trudnych sytuacjach po-
magał.

Przyjeżdżaliśmy często do Lasek z różnymi problemami, tak
jak do domu rodzinnego. Często wspominam naszych wycho-
wawców i nauczycieli. Świętej pamięci Henryk Ruszczyc był to
człowiek wybitny, pionier w dziedzinie rehabilitacji. Był naszym
głównym wychowawcą i zajmował się szkoleniem w ramach
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warsztatów przygotowujących nas do pracy. Pan Serafinowicz –
brat poety, Lechonia – był dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego i był wybitnym pedagogiem. Pani Zofia Morawska by-
ła również wybitną osobowością, całe swoje życie poświęciła
w służbie niewidomym. Ksiądz Antoni Marylski był prawą ręką
Matki Czackiej i głównym budowniczym Lasek. Był to napraw-
dę wybitny człowiek, bardzo szanowany przez księdza prymasa
Wyszyńskiego. Bo, jak wiemy, ksiądz prymas Wyszyński w cza-
sie okupacji był w Laskach, z Laskami był szczególnie związany
i po wojnie często Laski odwiedzał i spotykał się również z nami.

Tak jak Siostra Irmina tu mówiła, ta atmosfera, która w La-
skach istnieje i wychowanie w wierze pozwalają młodzieży zaak-
ceptować brak wzroku. W każdym razie w tym czasie, gdy ja
byłem w Laskach, nie było większego problemu z tym, że my nie
widzimy. Byliśmy pełni zapału, żeby przygotować się do samo-
dzielności.

W.g. Ten szczególny klimat Lasek wywodzi się z korzenia du-
chowo-intelektualnego. Pamiętajmy o tym, że Matka Czacka na-
wiązała ścisłą współpracę z ojcem Władysławem Korniłowiczem,
jednym z najwybitniejszych polskich kapłanów. Ojciec duchowy
księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, mający żywy kontakt
z naukowcami z Francji, Holandii, Belgii, stworzył w latach 20-
tych ubiegłego stulecia tzw. „Kółko”, które gromadziło ludzi, szu-
kających Boga. Byli to Żydzi, czasem również ateiści; ci ludzie pod
wpływem ojca Korniłowicza stawali się ludźmi wierzącymi. Tą
drogą przychodzi do Lasek pan Zygmunt Serafinowicz, brat Ja-
na Lechonia, przychodzą też inni: poeci, pisarze, filozofowie. To
zarzutowało, że Laski stały się także – obok tego, że były ośrod-
kiem dla niewidomych – miejscem twórczo rozwijającej się my-
śli filozoficznej, myśli teologicznej…

R.Ł. Może wróćmy do wydarzeń historycznych. Jest taki
okres, kiedy Laski w wyniku działań wojennych były zniszczo-
ne; miały też związek z tym, co się działo z naszym podziemiem.
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Zwłaszcza okres PowstaniaWarszawskiego był w historii Lasek
czasem liczącym się. Powojnie w odbudowie instytutuważną ro-
lę odegrali Polacy mieszkający za granicą…

W.g. W 1946 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych archi-
tekt pan Maciej Nowicki, który zawiózł zdjęcia i pokazał przyjaciół-
kom pani Zofii Morawskiej – były to panie Lilpopówny – zniszcze-
nia Lasek i wtedy powstała myśl, żeby stworzyć Komitet Pomocy
Niewidomym w Laskach. Tam weszły osoby o znakomitej pozycji
społecznej m.in. p. Rodzińska, żona Artura Rodzińskiego wybitne-
go dyrygenta, zaangażował się również Artur Rubinstein. Ten Ko-
mitet powstał i działa do dziś. Najpierw niósł pomoc rzeczową,
a później finansową. W latach 1988-1989 Komitet powołał swoją
fundację w Warszawie i stara się na szerszą skalę pomagać niewi-
domym w Polsce. Przyjaciół natomiast mamy różnych: związki
przyjaźni powstały pomiędzy p. Marylskim a ludźmi z Francji, z Bel-
gii. Po wojnie część ziemiaństwa, które wyjechało na Zachód, sta-
rała się w ten czy w inny sposób wspierać Laski, jako że założyciel-
ką była Róża Czacka, hrabianka. Byli wśród nich, między innymi,
Czetwertyńscy, Grocholscy, a więc rodziny ziemiańskie, arystokra-
tyczne, które też miały w pewnym sensie swoją bazę w Laskach. Na
przykład młodego Andrzeja Czartoryskiego, którego po wojnie
prześladowano i kazano mu furmanką wozić kamienie. W Laskach
został dyrektorem i pracował bardzo intensywnie w warsztatach,
a później, po panu Henryku Ruszczycu kierował Działem Absol-
wentów. Związki z zagranicą były mocne. W 1986 roku nawiąza-
liśmy współpracę z Norwegami przez Erlinga Stordahla, który ro-
bił piękne rzeczy dla Lasek. Mamy również kontakty, gdzie my in-
nym niesiemy pomoc, np. mamy kontakty z Litwą i z Ukrainą; tam
siostry mają w tej chwili swoje dwa domy. Miały trzy: w Charko-
wie, Żytomierzu i w Starym Skałacie. Współpracujemy z ośrodka-
mi niewidomych na Zachodzie: w Niemczech, we Francji – to nam
pozwala tkwić w centrum problematyki niewidomych i problemów
społecznych zarówno w kraju, jak i zagranicą.
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K.L. Siostry prowadzą także placówki w Indiach, w Afryce,
a więc włączają się w szeroko rozumianą działalność misyjną.

R.Ł. Jest w Laskach jeszcze taki obyczaj: swego czasu, kiedy
ważny przywódca odwiedzał Polskę, to jego małżonka najczę-
ściej była właśnie w Laskach. Czy to był PRL, czy Rzeczpospo-
lita, to jeśli pokazać w Polsce coś naprawdę godnego uwagi, po-
winny to być Laski. Było tutaj wiele pierwszych dam z różnych
krajów.

W.g. No tak, żony prezydentów, królowe, księżne, tych wizyt
było co najmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt.

s. I.L. Był to zawsze ogromny zaszczyt dla naszych dzieci, że
mogły przygotować program artystyczny; mogły się też pochwa-
lić tym wydarzeniem w domu rodzinnym.

J.P. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – bo my na ogół
oscylujemy wokół nadzwyczajnych wizyt, nadzwyczajnych kon-
taktów, co jest bardzo cenne dla Lasek, ale nie jest najważniejsze.
Mnie się wydaje, że odnośnie fenomenu Lasek przede wszystkim
należałoby podkreślić ich zwyczajność, a zwłaszcza zwyczajnych
ludzi, często mało znanych; osoba sprzątająca, autentycznie za-
angażowana w swoje zadanie, jeżeli to robi dobrze, jest najpraw-
dziwszym człowiekiem Lasek; a niekoniecznie ten, kto mając ja-
kieś eksponowane stanowisko, „piastuje” je bez pełnego zaanga-
żowania. Ta właśnie zwyczajność, ale i też pełne zaangażowanie
ludzi w różne zadania, w różne funkcje – jak się wydaje – decy-
dują o niezwykłym fenomenie Lasek.

W.g. Nie ma u nas podziału na ludzi ważnych i nieważnych,
każdy jest ważny, kto w tym trybie Laskowskiej maszyny prawi-
dłowo funkcjonuje, współdziała z innymi po to, by Laski były ta-
kie, jakie są, czy takie, jakie chcielibyśmy, żeby były.

K.L. A więc najważniejsi są ludzie: pracownicy, ale i dzieci –
żeby każde dziecko, które jest w zakładzie – bo jest w internacie
i jest w szkole – czuło się najważniejsze, ale trzeba też od niego
wymagać. Podkreślanie jego wartości, opieka nad nim, ale opie-
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ka rozumna, to znaczy również wymagająca i to nieraz bardzo wy-
magająca. Mam wrażenie, że może w tej chwili za mało wymaga-
my od tych dzieci…

s. I.L. Laski zwyczajne i pospolite, ale gdzieś jeszcze głębiej
tkwi istota tego fenomenu – Laski ukrywają w sobie Pana Jezusa.

W.g. Jakże ogromne znaczenie ma dla naszych dzieci – czę-
sto pochodzących z różnych rodzin prostych – to, że co roku przed
Bożym Narodzeniem jest opłatek, i każde dziecko może przeła-
mać się tym opłatkiem z ks. Prymasem Józefem Glempem, z kar-
dynałem Kazimierzem Nyczem. Oni najczęściej, mieszkając z ro-
dziną na wsi, gdzieś w miasteczkach małych, jak biskup przyje-
dzie to są gdzieś daleko, na końcu. A tutaj mogą zamienić nawet
jakieś zdanie.

M.K.To, co państwo teraz robicie, to jakby poszerzanie Dzie-
ła, które zrodziło się w Laskach, także poprzez ośrodek w Sobie-
szewie. Tutaj jest odpowiedź na to, co panmówił, że staracie się
rozszerzać zakres zainteresowań problemem niepełnosprawno-
ści. Sobieszewo, tak jak rozumiem, jest ośrodkiem, który będzie
się zajmował małymi dziećmi. Widać to przy innych niepełno-
sprawnościach, widać, że skupiacie uwagę nie tylko na osobie,
której to bezpośrednio dotyczy, ale także na rodzinie.

W.g. Króciutko powiem, żeby słuchacze mieli pełne wyobra-
żenie o Towarzystwie. W Sobieszewie, jednej z kilku placówek To-
warzystwa, jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy i Ośro-
dek Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja polega na tym,
że kiedy się młodemu małżeństwu urodzi niewidome dziecko,
przeżywają zwykle tragedię i im szybciej trafią do tego ośrodka,
tym szybciej potrafią zrozumieć, że to dziecko zasługuje na mi-
łość, że można je kochać, tylko trzeba nauczyć się z nim właści-
wie postępować. Bo dziecko widzące wchodzi w świat przez na-
śladownictwo, natomiast niewidome dziecko jest pozbawione tych
informacji wzrokowych. I trzeba je odpowiednio wychowywać.
Poza Sobieszewem mamy jeszcze w Żułowie w województwie lu-
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belskim Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet, tych,
które – głównie ze względu na złożone kalectwo – same żyć nie
mogą. Mamy w Rabce filię naszego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla dzieci niewidomych z lekkim upośledzeniem umysło-
wym. W Niepołomicach jest Dom dla Niewidomych Mężczyzn,
który prowadzi ks. Jacek Ponikowski na zasadzie domu rodzin-
nego. Także w Warszawie mamy małą placówkę eksperymental-
ną – Dom Dziecka Niewidomego; jeździmy po różnych domach
pomocy społecznej dla dzieci i skupiamy uwagę na dziecku nie-
pełnosprawnym, które nie ubiera się samodzielnie, nie mówi, nie
chodzi. Dziecko to przyjeżdża do nas i po półtora roku ubiera się,
mówi, chodzi. Prawdopodobnie tam wcześniej brakowało wita-
miny „M”.

s. I.L. Dodajmy, że i w Laskach też mamy wczesną interwencję.
W.g. Funkcjonuje u nas od kilku lat. Wczesną interwencją,

w innym wymiarze, zajmowaliśmy się od początku Dzieła. Gdy
jakaś matka informowała: mam małe dziecko niewidome, to przy-
jeżdżała do Lasek i głównie siostra w przedszkolu instruowała: jak
z nim postępować, jak je wychowywać, jak je uczyć prostych rze-
czy.

K.L. Tak, to siostra Germana. Panie prezesie, może pan w pa-
ru zdaniach powie: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, z czego się
składa?

W.g. Wczesna interwencja dotyczy wspomagania rodziców
oraz ich dzieci, u których stwierdzi się brak wzroku od urodze-
nia. W ramach Towarzystwa funkcjonują również: przedszkole,
dwie szkoły podstawowe – jedna dla niewidomych i słabowidzą-
cych dzieci w normie intelektualnej, a druga dla dzieci z lekkim
upośledzeniem umysłowym, czyli z dodatkowymi schorzeniami
umysłowymi. Są dwa gimnazja na tej samej zasadzie, mamy szko-
ły zasadnicze zawodowe i liceum ogólnokształcące oraz techni-
kum, gdzie uczymy masażu, a także o profilu informatycznym i ję-
zykowym. Półtora roku temu powołaliśmy też szkołę policealną
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dla tych, którzy będą dojeżdżać do Lasek po to, by zdobywać tu-
taj zawód.

M.K. A z czego się finansujecie? Kto was finansuje?
W.g. Proszę państwa, to jest trudna sprawa. Otrzymujemy

środki z kilku źródeł: z Ministerstwa Edukacji, przez starostę, któ-
ry przekazuje nam środki zgodnie z przepisami prawa. Przedtem
mieliśmy starostę, który dawał połowę tego, co przyznawał ana-
logicznemu zakładowi państwowemu. Poza tym otrzymujemy po-
moc nierówną z PFRON-u i z funduszu ochrony zdrowia, ale mi-
mo wszystko z ofiar z darów pokrywamy w tej chwili ponad 30
procent naszych wydatków, a wydatki za 2009 rok wyniosły, ba-
gatelną kwotę, trzydzieści sześć milionów złotych.

R.Ł. Była mowa o pieniądzach i tu muszę wspomnieć taki
moment sprzed kilku lat, kiedy jedno skrzydło szkoły podstawo-
wej spaliło się, zostało strawione przez pożar. Trzeba było to nie
tyle wyremontować, ale wręcz odbudować ten fragment szkoły.
Jestem ciekawy, ile to kosztowało?

W.g. To kosztowało niestety sześć milionów złotych. Ale szko-
ła jest za to na trzecie tysiąclecie, naprawdę, szkoła jest wspania-
ła. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do państwa: jesteśmy or-
ganizacją pożytku publicznego, wobec tego można na nasze kon-
to przekazywać jeden procent, także serdecznie państwa o to
proszę, a poza tym chcę gorąco podziękować tym wszystkim ofia-
rodawcom, którzy tak hojnie nas wspierają od stu lat. Chcę też
podkreślić, że co najmniej dwa razy w miesiącu jest u nas odpra-
wiana msza święta w intencji naszych darczyńców. Modlimy się,
dziękujemy i mamy pełną świadomość, że dzięki państwa ofiar-
ności możemy funkcjonować, możemy rozwijać się, możemy re-
alizować testament Matki Czackiej.

s. I.L. Pracując bezpośrednio z dziećmi, modlimy się wraz z ni-
mi i dziękujemy za naszych ofiarodawców. Siostry również w co-
dziennej modlitwie polecają Bogu wszystkich ofiarodawców. Ofiar-
ność społeczna jest dużą pomocą w utrzymaniu Dzieła Lasek.
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W.g. Mamy ogromne problemy z przeprowadzeniem koniecz-
nych inwestycji. Niestety nie udało się uzyskać środków z fundu-
szu unijnego na dalsze prace remontowe w Laskach. Uzyskaliśmy
środki na termomodernizację naszej placówki w Rabce i tamtej-
sze władze marszałkowskie przyznały nam cztery miliony złotych.
Będziemy mogli zaplanowany remont przeprowadzić. Natomiast
potrzeby są ogromne.

Mamy też w naszej placówce dzieci głuchoniewidome. Ale nie
możemy tej działalności dalej rozwinąć. Dzieci niewidomych z do-
datkowym kalectwem jest coraz więcej, co wymaga często pracy
w relacji: jeden na jeden.

R.Ł.Wróćmy jeszcze do sfery myśli i ducha, związanych ze
środowiskiem Lasek.Mianowicie jutro naUniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, w sali Jana Pawła II odbędzie się
konferencja „Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrze-
ścijańskiej myśli pedagogicznej”.Wiem, że pan Józef Placha był
„spiritus movens” tego, co jutro się odbędzie, mam rację?2

J.P. W pewnym sensie tak. Faktycznie nie tylko jestem zwią-
zany z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, ale
także z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jestem
tam wykładowcą i być może łatwiej było mi niż innym spiąć te
dwa obszary zaangażowania i zorganizować konferencję, która ju-
tro rozpoczyna się Mszą świętą w kościele bł. Edwarda Detken-
sa na Bielanach. Będzie celebrował tę mszę świętą ks. kardynał Ka-
zimierz Nycz, który weźmie również udział w części naukowej. Jest
wielu znakomitych prelegentów, którzy przedstawią nam znacz-
nie szerzej historię i problematykę, niż to uczyniliśmy my tutaj
w krótkim czasie wieczornej audycji radiowej. Konferencja będzie
trwała zaledwie od 9.00 do 17.00, ale osoby, które byłyby zainte-
resowane udziałem w tej konferencji, gorąco zapraszamy, jako że
wstęp jest wolny.

2 O tym wydarzeniu pisaliśmy na łamach poprzednich numerów „Lasek”.
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Konferencja składa się z trzech części: pierwsza część, to śro-
dowisko Lasek w perspektywie historii, druga część, to założenia
ideowe środowiska Lasek i trzecia część, to środowisko Lasek
w perspektywie chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. O części hi-
storycznej dużo dzisiaj mówiliśmy, natomiast gdy chodzi o część
pedagogiczną, to kluczem do rozważań na temat pedagogiki na-
chylonej w kierunku niewidomych będzie jej interdyscyplinar-
ność, ponieważ korzystamy nie tylko z wiedzy tyflologicznej, ale
również z ogólnej pedagogiki, z psychologii, filozofii i teologii oraz
innych dyscyplin naukowych.

R.Ł.Wytłumaczmy przy okazji znaczenie użytego dzisiaj kil-
ka razy słowa: tyflologia.

J.P. Tyflologia – nauka o niewidomych od greckiego słowa ty-
flos czyli niewidomy; stąd tyflologia – nauka o niewidomych; ty-
flopedagogika – dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się pro-
blematyką kształcenia i wychowania osób niewidomych – niektó-
rzy mówią: osób z dysfunkcją wzroku. Materiały do konferencji
będą drukowane, niestety dopiero po konferencji, albo i „stety”,
dlatego że unikamy wówczas pokusy wertowania materiałów
w czasie konferencji.

M.K.Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz: w ramach środo-
wiska osób niepełnosprawnych działamasa organizacji, począw-
szy od Polskiego ZwiązkuNiewidomych poprzez takie wspania-
łe fundacje jak Vis Maior. Czy państwo jako Laski, jako Towa-
rzystwo, współpracujecie z tymi organizacjami, czy każdy idzie
swoją drogą i tak swoimi cegiełkami układa ten jeden gmach pod
nazwą: problematyka osób niewidomych?

J.P. Współpraca jest wpisana w tożsamość Lasek. Nie wyobra-
żam sobie fenomenu Lasek bez umiejętności współpracy z inny-
mi. Tego uczyła Matka Czacka, tego uczyli jej bliscy współpracow-
nicy, co na forum dzisiejszych różnych złożonych zjawisk społecz-
nych może być swoistego rodzaju ewenementem. Wydaje się, że
ludzie dzisiaj są bardziej skłonni do bycia przeciwko innym niż



JESZCZE O JUBILEUSZU54

uczenia się prawdziwej współpracy. Myślę, że Laski mogą być tu-
taj przekonującą szkołą czy modelem szukania optymalnych me-
tod nawiązywania ludzkich kontaktów między sobą oraz z szero-
ko rozumianym środowiskiem.

M.K. Cieszę się z tej odpowiedzi, bo nie ukrywam, była to
zmojej strony prowokacja, żeby taką odpowiedź uzyskać, ponie-
waż uważam, że tylko wspólnotowe działania mają sens. Laski
są dlamnie takim synonimem, przynoszą te wartości trwałe, bo
istota działalności w odniesieniu do osoby słabszej zasadza się
na budowaniu trwałych wartości, które z czasem służą nie tyl-
ko tym, dla których coś tworzyliśmy, ale one zaczynają służyć
także nam, współtwórcom tego.

J.P. Chodzi o budowanie więzi międzyludzkich. I tego moż-
na – tak myślę – nauczyć się w Laskach; ja w każdym razie wciąż
uczę się tego. Powiem więcej i szczerze: jeszcze nie nauczyłem się
tego do końca.

M.K. Żyjemy w czasach wpędzania nas w depresję społecz-
ną, w czasach, kiedy w anonimowość wpędza się ludzi i rzecz.
Epatuje się nas tragedią, wojnami itd. Owszem, pokazuje się też
wiele dokonań, i słusznie, ze świata, ale jakby zapominając, że
obok, pod tą konkretną latarnią jest coś, comoże stanowić przy-
kład dla innych, krótko mówiąc, chodzi mi o to, żebyśmy zwra-
cali więcej uwagi na te wartości, które nas wszystkich łączą.

J.P. I nie czekać oraz nie kalkulować: co ja mogę zyskać w tych
relacjach dla siebie, ale: co ja mogę dać innym, żeby tworzyć praw-
dziwie ludzkie relacje.

W.g. Dobro jest niemedialne niestety. To jest dramat.
R.Ł. To prawda. Ale mamy coś, o czym mówił Marek – wy-

niki badań: czy ludzie pomagają? Takie proste pytanie. W kra-
jach skandynawskich: „tak – pomagają” – odpowiada siedem-
dziesiąt parę procent. Z reguły więcmożna powiedzieć, że ludzie
pomagają.WPolsce na pytanie, czy ludzie pomagają? „tak” od-
powie mniej więcej 12 procent pytanych.
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W.g. To jest niewiarygodny sondaż na tej zasadzie, że ogrom-
na liczba ludzi, która pomaga w sposób bardzo prosty, nie uwa-
ża, że pomaga; uważa, że pomoc jest wtedy, gdy daje się pienią-
dze, jeżeli finansuje się jakąś działalność. I tutaj trzeba być bar-
dzo ostrożnym. A przecież wiemy, że nieraz podanie ręki
człowiekowi w stresie znaczy więcej, aniżeli wyłożenie tysiąca zło-
tych.

K.L. Konkretny niewidomy, który jeszcze widział i chodził bez
laski, a kiedy wziął laskę do ręki, mówił: nie spodziewałem się, nie
wiedziałem, że jest tak ogromna liczba ludzi, którzy podchodzi-
li, żeby mu pomóc, że zainteresowali się nim – był zaskoczony re-
akcjami ludzi bardzo pozytywnie.

J.P. W tym charakterze pomocy powinno się nieustannie pod-
kreślać problem obecności, czyli pomagania niekoniecznie – jak
pan prezes Władysław Gołąb słusznie zauważył – poprzez dawa-
nie pieniędzy. Czasem o wiele ważniejszą formą pomocy jest po
prostu pobyć z kimś drugim, dać mu swój czas. Będzie to być mo-
że największy dar, który możemy osobom potrzebującym ofiaro-
wać. Oczywiście bardziej konkretne formy pomocy, również fi-
nansowej bądź innej, będą nieraz konieczne.

M.K. I dalejmoglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdęwszyst-
ko staje się bardziej normalne, bo się wzajemnie poznajemy i po-
magamy sobie; nie ma wówczas między nami przysłowiowych
barier.

R.Ł. Chciałbym się zatrzymać nad jedną rzeczą – może to
drobiazg, ale ja uważam, że to bardzo istotny drobiazg. Jak przy-
jeżdża się do Lasek, przynajmniej tak było wmoim przypadku,
to słychać, jak szumią drzewa, skrzypią na wietrze troszeczkę,
jest potem cisza.W tej ciszy słychać śpiewające dzieci, potem na-
wet instrumenty ze szkoły muzycznej i ta muzyka – jak się wi-
dzi i słyszy te dzieci – to jest coś, co człowieka na długi, długi czas
napawa swoistego rodzaju uśmiechemw środku. Stamtąd czło-
wiek wyjeżdża uśmiechnięty i ja jeszczemamwrażenie, że to pod
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wpływem tego, że jak dzieci w Laskach śpiewają, one się w jakiś
sposób spełniają, coś radosnego wyrażają swoim śpiewem.

s. I.L. Myślę, że tak naprawdę można na to odpowiedzieć, że
nasze dzieci, tak jak wszystkie inne, gdzieś najgłębiej są szczęśli-
we i wyrażają to właśnie przez ten śpiew i muzykę.

W.g. Szkoła muzyczna jest bardzo ważnym elementem. Bar-
dzo się cieszę, że ona funkcjonuje. Nadano jej imię Edwina Ko-
walika, mojego przyjaciela, bardzo się z nim przyjaźniłem. W 1951
roku przyjechałem do Lasek i miałem odbyć rozmowę z Matką
Czacką. Edwin Kowalik na dużej sali grał na fortepianie, a słucha-
czami była Matka Czacka z prowadzącą ją siostrą. Byłem i ja. Wte-
dy także była okazja do dłuższej rozmowy z Matką Czacką, któ-
ra pytała mnie, co robię, co dalej mam zamiar czynić? To było ta-
kie miłe spotkanie z Matką na tle pięknej muzyki. Dobrze więc,
że i dzisiaj szkoła muzyczna jest bardzo ważnym elementem wy-
chowywania w Laskach.

s. I.L. Rozwija ona talenty muzyczne naszych dzieci, co daje
poczucie własnej wartości danej osoby niewidomej.

W.g. Powołam się w tym miejscu na wykład Stefana Swieżaw-
skiego – który był wielkim przyjacielem Lasek – kiedy wyjaśniał
swego czasu znaczenie kultury wewnętrznej. Jest to – według nie-
go – po pierwsze, zdolność kontemplacji, czyli zdolność spojrze-
nia w siebie, po wtóre, zdolność zachwytu – człowiek kulturalny
umie się zachwycać – i zdolność osądu. Myślę więc, że właśnie mu-
zyka bardzo wyrabia to poczucie zachwytu.

K.L. A śpiew, wydaje mi się czymś bardzo pozytywnym – jed-
noczy ludzi, daje dużo radości. Szkoda tylko, że dzisiaj odchodzi
się od śpiewu, za mało się śpiewa…

R.Ł. A więc jednak śpiewająco zakończyliśmy. I tak mi się
marzyło…
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s. Alberta Chorążyczewska

PORTRET W SIEDMIu ODSŁONACH
Zapis spektaklu o Matce Elżbiecie Czackiej

z 14 maja 2011 roku

Scenariusz i reżyseria: s. Alberta Chorążyczewska. Wystąpili
uczniowie, wychowawcy i pracownicy Lasek oraz zaprzyjaźnie-
ni aktorzy:MajaKomorowska,HalinaWiniarska i TadeuszChu-
decki. Narracja i artystyczna deskrypcja: Tadeusz Chudecki –
w zapisie: T.

T: Portrety zazwyczaj mają o wiele więcej odsłon, wiele więcej niż
siedem, więcej płaszczyzn, przestrzeni, odczuwań, ale zawsze wy-
biera się to, co najważniejsze, co pozwala dotknąć tajemnicy i nie-
powtarzalności portretowanej osoby. Odkryć źródło jej owoco-
wania.

T: ODSŁONA I

T: Dzień jak co dzień. Wiosna... Laski, maj 2011 roku. Już po lek-
cjach, czas wolny…dziewczynka ćwiczy na skrzypcach, o walc
Brahmsa, pięknie, pewnie lubisz grać, uśmiech mówi, że bardzo,
o chłopiec przymierza się do rzutu piłką do kosza…

T: Jak masz na imię?

Chłopiec: Paweł.

T: Trafisz?

Chłopiec: Spróbuję.

T: Jak?

Chłopiec: Metodycznie. Sprawdzam tablicę, wyliczam kroki od
środka i, rzucam.
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T: Brawo. O, trójka chłopców na rol-
kach, dwaj przejechali, trzeci za nimi
z siostrą, wracają. Panowie, nieźle jeź-
dzicie na tych rolkach, jeszcze raz
przejazd, przedstawcie się.

Chłopcy: Arek, Krzysiek, Piotrek.

T: Siostro, Przez Krzyż.

Siostra: do Nieba.

Paweł Nowicki trafia piłką do kosza

Piotr Nowicki, Krzysztof Przystupa, Arkadiusz Kozioł
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T: Idzie dziewczynka z dużym plecakiem i torbą też dużą.
– A gdzie z tym plecakiem? Wyjeżdżasz?

Dziewczynka: Nie, idę do biblioteki, oddać książki.

T: Jak masz na imię?

Dziewczynka: Mirela.

T: Popołudnie, jedno z wielu w Laskach, przed stu laty był zamysł,
dawno, a młodość, jak widać, przychodzi z wiekiem…

T: ODSŁONA II

T: Rok 1876 – Białocerkiew. Jedno z pomieszczeń pałacu Branic-
kich. Hrabia Feliks Czacki, nerwowo chodzi w tę i z powrotem,
co chwilę patrzy w kierunku drzwi, czeka, nasłuchuje, jest skon-
centrowany, wyczekuje z największa intensywnością. Wchodzi
doktor Sakowicz.

feliks Czacki: I co, co doktorze?

Sakowicz: Panie hrabio trzeba się przygotować na najgorsze. Żo-
na, pani hrabina, może nie przeżyć porodu, jest wysoka tempe-
ratura, nie wiem, czy uda się uratować dziecko.

feliks Czacki: Niech Pan robi, co może. Doktorze, błagam.

T: Sakowicz wychodzi pośpiesznie. Feliks Czacki wyciera dyskret-
nie zwilgotnione oczy, czeka, wchodzi doktor.

Sakowicz: Córka, panie hrabio, urodziła się córka.

feliks Czacki: Przeżyją?

Sakowicz: Nie mogę nic powiedzieć. Będę ratować. Pani hrabi-
na jest w bardzo ciężkim stanie, nie będzie mogła karmić.

feliks Czacki: A dziecko?

Sakowicz: Córeczka ma ciężką żółtaczkę, jest bardzo słaba… ra-
czej nie przeżyje…
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T: ODSŁONA III

T: Pięć lat później, rok 1881 Białocerkiew. Wyobraźmy sobie cu-
downy ogród, kwiaty, słońce, ciepło. Na jednej z alejek ogrodo-
wych stoi duże naczynie, mała dziewczynka zaciekawiona znale-
ziskiem przykucnęła, zagląda do środka i wrzuca do naczynia ka-
myczek, w naczyniu coś się poruszyło, rzuca następny kamyk,
znowu coś się poruszyło, i następny, i następny, …zabawa bardzo
się podoba dziewczynce, nie zauważa nawet, że stanął przy niej
Iwaś, ogrodnik pałacowy, zmartwiony i przejęty.

Iwaś: Jaśnie panienko, to bardzo nieładnie rzucać kamykami
w żabki, Bardzo nieładnie.

Róża (T: dziewczynka wstaje): Żabki?

Iwaś: Żywe żabki. Bardzo niegrzecznie tak się bawić, Jaśnie pa-
nienko Różyczko, bardzo niegrzecznie.

Stanisław Badeński (Sakowicz) i Maciej Nowotniak (Feliks Czacki)
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T: ODSŁONA IV

T: Kilka chwil później, ten sam ogród, dziewczynka stoi zupełnie
sama, dłońmi przykrywa oczy, płacze. Do dziewczynki podbie-
ga ukochana Niania, Pani Gąsiorowska.

Niania: Jaśnie panienko.

(T: Róża odwraca się i gwałtownie przytula do Niani, chowając
twarz, Niania bierze dziewczynkę na kolana)

Niania: Co się stało, dziecinko, Róziu moja, co, no co, co się sta-
ło?

Róża: Och Nianiu, Nianiu, Madame Chapelier mówiła, że jak się
jest niegrzecznym, to się na nowo przybija Pana Jezusa do krzy-
ża, a ja, ja byłam niegrzeczna.

(T: Róża przytula się do Niani)

(T: Iwaś odchodzi, jeszcze ogląda się na dziewczynkę, Róża zo-
staje sama).

Zuzia Krajniewska (Rózia) i Józef Miemczyk (Iwaś)
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T: ODSŁONA V

T: Minęło wiele lat, o których piszą biografie dokładnie, Róża do-
świadcza ogromnej samotności, wie, że jej zawsze słaby wzrok za-
nika, a nie ma możliwości jasno o tym z nikim rozmawiać, rodzi-
ce nie dotykają tematu wprost. Jest rok 1897, Róża zawsze wni-
kliwa, chce rzeczowej porady. Decyduje się na zasadnicze
pytanie wychodząc od doktora Gepnera.

Róża Czacka: Panie doktorze, rodzice projektują jeszcze opera-
cję w Paryżu, potem w Berlinie, oczywiście pojadę… Mam proś-
bę, sprawdził Pan już stan moich oczu, gdyby mi Pan łaskawie, Pa-
nie doktorze, wytłumaczył, na czym ma polegać kolejny zabieg,
co tu jest do zrobienia?

Doktor gepner: Tu nie ma nic do zrobienia, Panno Hrabianko.
Stan oczu beznadziejny, najwyżej trzy miesiące. Niech się Pani,
Panno Hrabianko, nie daje wozić od jednej sławy do drugiej… Śle-
pota jest nieodwołalna. Lepiej zająć się tymi 18 tysiącami niewi-
domych, którymi nikt się nie zajmuje, nędza i żebractwo. Pani mo-
że im pomóc. Pani te możliwości ma. Oni ich nie mają…

Zuzanna Osuchowska (Róża Czacka) i Stanisław Badeński (Doktor
Gepner)
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T: ODSŁONA VI

T: Odwaga i konsekwencja wyboru. Czas wielkiej aktywności
i czas owocowania. Widoczny najbardziej w pisanych tekstach for-
macyjnych. Każde zdanie tu znaczy, każde poparte jest własnym
doświadczeniem, troską i uważnością, by przekazać to co istot-
ne i tylko to.

I jeszcze, ważna u Matki jest Przestrzeń Piękna. Matka kochała
piękno, pragnęła by niewidomi mogli garściami czerpać z praw-
dziwej kultury, rozumiała piękno, rozumiała kulturę, stąd tak wie-
lu twórców było blisko niej, pragnęła najlepszych wzorców.

Czyta Maja Komorowska:

Laski, dn. 16 XII 1928

[…] Trafiłam na doktora, który mądrze i sumiennie postawił spra-
wę. Powiedział mi prawdę, a jednocześnie wskazał mi nowe dla
mnie drogi życia. Wskazał mi niewidomych, którzy w Polsce po-

Maja Komorowska



JESZCZE O JUBILEUSZU64

zostawali prawie bez żadnej opieki. Wspominam o tym dlatego,
że rzadko się zdarza, by okuliści w ten sposób postępowali. Naj-
częściej łudzą swoich pacjentów pod pretekstem oszczędzania ich,
a w gruncie rzeczy wyrządzają im największą krzywdę, wytwarza-
jąc klasę wiecznie leczących się dziwaków i próżniaków, przecho-
dzących od nadziei wyleczenia do rozpaczy z powodu utraty
wzroku.

[…] wiele osób mi radziło, by zebrać potrzebne fundusze na za-
łożenie Dzieła na wielką skalę. Historia dzieł miłosierdzia wyra-
stających z Kościoła nauczyła mię innej metody. Trzeba naprzód
coś małego stworzyć. Gdy w ukryciu zacznie się siłą rzeczy
wzmacniać i rozwijać, wtedy przy pomocy Bożej rzecz potrzeb-
na siłą rzeczy się rozwinie.

Laski, dn. 26 II 1928

Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgo-
czą, łamią, rwą i przewracają wszystko. Nic już nie pozostaje z te-
go, co wiązało z życiem. Uderzenie jest tak mocne, że za jednym
zamachem ogołaca człowieka ze wszystkiego. Prócz miażdżące-
go bólu, zdaje się, że już nic jemu nie pozostaje. Bóg jest wtedy
najbliżej. Szczęśliwy ten człowiek, jeżeli wśród bólu, wyzwolony
ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie. Wtedy pozosta-
je tylko dusza i Bóg, Bóg i dusza. Wtedy wśród cierpienia i bólu
zaczyna człowiek nowe życie, życie pełne radości i szczęścia wśród
cierpień, bólu i łez. Bóg mu dał to szczęście, „którego świat nie da-
wa”. Dał mu szczęście, które jest przedsmakiem nieba.

1933 r.

Nieraz wam mówiłam, […] że nie jestem do mówienia, ale że je-
stem do modlitwy i do pracy. Jeżeli czasem zmuszona jestem mó-
wić, to z konieczności, ale nie wiem, czy to dla was najbardziej po-
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żyteczne. Byłoby dobrze, gdybym wam powiedziała, czym jest to
Dzieło i jaki jest wasz z nim związek. Byłoby to dla was pierwszo-
rzędnej wagi, gdybym umiała to powiedzieć, bo trudno dążyć do
czegoś, jeżeli się nie zna do gruntu celu tej rzeczy.

Każde dzieło Boże ma o tyle wartość, o ile nie wyrosło tylko z po-
mysłu ludzkiego. Jednak podstawą dzieła w Kościele jest ujawnia-
nie działania Boga poprzez ludzi, którzy są posłusznymi narzę-
dziami w Jego ręku. Kładę wielki nacisk na to, aby to Dzieło wzra-
stało nie z ludzkiej woli. Dzieło Boże o tyle ma wartość, o ile
narzędzia, które się przyczyniają do jego tworzenia, są czyste.

Laski, dn. 26 VIII 1927

Od dawna już zastanawiam się i szukam odpowiedzi na zagadnie-
nie, od którego właściwie zależy egzystencja naszego Dzieła. Chcę
mówić dzisiaj o tym, jak znaleźć linię woli Bożej w znajdywaniu
źródła dochodu dla utrzymania i rozwijania Dzieła. Odkąd Zakład
istnieje, tylko pierwszy rok założenia miał normalnie zapewnio-
ną egzystencję przez rentę, wystarczającą na utrzymanie przewi-
dzianej ilości osób. Następne lata coraz bardziej zdawały wskazy-
wać, że wolą jest Bożą, by Dzieło oparte było na wierze i ufności
w Opatrzność Bożą. Dotychczas nie było jeszcze wypadku (od 17
lat), żeby Bóg nas nie wyprowadził z najtrudniejszych i najcięższych
trudności materialnych. W tych ciężkich momentach modlitwa
(ciągłe akty wiary i ufności w Bogu) i starania, często bardzo mo-
zolne i uciążliwe, około zyskania jakiej zapomogi wydają się nam
wskazanym przez Boga obowiązkiem. Często pomoc przychodzi
skądinąd, zupełnie niespodziewana. Bóg chce od nas wiary, ufno-
ści, męstwa i trudów, i upokorzeń tych, które zdaje się nam na dro-
dze stawiać, a jednocześnie pokazuje, że mocen jest sam, bez nas
wszystko dać. Nieraz uważałam, że jak ostatni grosz daliśmy ubo-
giemu jako akt ufności, natychmiast przychodziła skądeś ofiara.
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9 VIII 1933 r.

Wczoraj czytałam w pamiętniku zmarłej siostry Katarzyny Soko-
łowskiej, że w stosunku do tych z nas, których uważała za najbliż-
szą rodzinę duchową, nie odczuwała potrzeby częstego obcowa-
nia, bo życie modlitwy sprawiało, żeśmy rozumieli się wzajemnie
i rzadkie nawet chwile razem spędzone potwierdzały, że rozumie-
nie rzeczy było w nas to samo. I teraz tak jest.

W rzeczywistości najbliżsi są ci ludzie, choćby byli z bardzo od-
ległych stron, którzy żyją życiem Bożym i nauką Kościoła i któ-
rzy są najlepszymi narzędziami woli Bożej. I to jest właśnie więź,
która nas łączy. Nawet nie praca cementuje wszystko, ale życie Bo-
że tym ściślej nas łączy, im jest głębsze.

Opieramy całe nasze życie na Opatrzności Bożej, nie w tym cia-
snym znaczeniu, że Bóg nam daje tylko dobra materialne: Opatrz-
ność Boża do tego się nie ogranicza, ale czuwa ona nad nami i pod
względem duchowym, abyśmy się uświęcili. Jest więc winą czło-
wieka, jeśli się nie uświęca, ponieważ, tak jak mówiłam, całe ży-
cie opiera się na wierze w Opatrzność i na miłości bliźniego. Mi-
łość pełni ten, kto łączy się duszą z Bogiem i główny nacisk kła-
dzie na kierowanie tej miłości ku Bogu i ku bliźnim. Pan Jezus
mówił do świętej Katarzyny Sieneńskiej: „Bóg jest tak wysoko, że
nie możemy Go dosięgnąć, i dlatego dany nam jest bliźni, byśmy
mogli na niego przelewać tę miłość, okazując w ten sposób mi-
łość Panu Bogu”. Dzban wtedy pełen jest miłości, gdy zanurzo-
ny jest w miłości Bożej; z tego źródła czerpać musimy wszystko.

T: ODSŁONA VII – OSTATNIA

T: Przestrzeń Piękna i przestrzeń Tajemnicy. Przestrzeń więzi nie-
powtarzalnej z Bogiem, a w tym, przestrzeń pełni Życia, gdy nic
już nie można po ludzku uczynić. Na dwa lata i kilka miesięcy
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przed śmiercią, Matka Czacka, wypowiedziała słowa, słowa prze-
słanie, świadoma, że bieg jej życia tu się już kończy, chociaż nie
kończy się w Bogu.

Czyta Halina Winiarska:

Pragnę żyć i umierać dla Ciebie, Boże.
Każde słowo, każda myśl, każda modlitwa,
każde spojrzenie – tylko dla Boga.

Oddałam wszystko i chcę oddawać tak do końca życia wszystko
Bogu.

Żeby wszystko było dla Boga.
Wszystko co żyje i oddycha, niech żyje i oddycha dla Boga.

Niczego nie chcę, co by było nie dla Boga.

Co Bóg będzie chciał, co dla Boga będzie lepiej, to ja chcę,
nie co innego…

Halina Winiarska
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Boże, wszystko co Ty chcesz…
Ty mnie Sobą napełnij, napełnij mnie zupełnie Sobą, Boże.

Nigdy nie chcę wychodzić z Boga.

Wy jesteście dla Boga i ja jestem dla Boga, żeby wszystko było
na swoim miejscu dla Boga tak, jak Bóg tego chce
i gdzie chce.

Żeby nam nic nie zasłaniało Boga.

Żebyśmy wszystko robili dla Boga, tylko dla Boga i tak, jak Bóg
tego chce.

Dzielić się ze wszystkimi tym, co mamy, bo Bóg tak chce…
Będziemy wtedy szczęśliwi, gdy będziemy robili ściśle
co Bóg chce. Co i dla kogo robić, to też Bóg pokaże…

Klucze to symbol rządów w Królestwie Bożym na ziemi.
Rządy powinny być miłosierne, sprawiedliwe, z miłością.
Bez chwały własnej i okrzyku, pokorne i ciche od początku
do końca.

Nie trzeba mówić o tym co się robi.
Wszystko dobro od początku do końca powinno być cnotą.
To jest charakterystyczne dla Kościoła Chrystusowego
na ziemi. Żeby nie było żadnego nadużycia władzy,
imponowania swoją władzą…

Prostymi drogami uświęcajcie się sami i w ten sposób świećcie
przykładem innym, znosząc najmniejsze, najdrobniejsze dolegli-
wości…takimi metodami Pana Jezusa: cichością, miłością, poko-
rą i siłą bez przemocy, niesprawiedliwości, miłosierdziem tak, jak
Pan Jezus będzie kierował. Nic bez Pana Jezusa.
Wszystko metodami Pana Jezusa. Zaczynając od dołu aż do góry…
Żeby mu ludzie nie przeszkadzali w działaniu…żeby pomoc na-
sza była pełna.
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Prośmy Boga, by prosto do nieba pójść,
prosto do nieba, nie zahaczając nigdzie.
Proszę dla wszystkich o niebo. Proszę Chrystusa za przyczyną
Matki Przenajświętszej, o niebo dla nas wszystkich.
Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Pan Bóg ma taką moc i taką siłę, i takie miłosierdzie,
że może wszystko zrobić.
I wierzę w to całą siłą serca, że Pan Bóg jest wszechmocny.
Wierzę w miłosierdzie Boże, wierzę w potęgę Boga,
że wszystko zrobi, co zechce, a taki jest dobry, że dla nas zrobi
wszystko.

Tak mi potrzeba serca.
Czułość lat dziecinnych i młodzieńczych mnie odstąpiła, na sta-
re lata zostałam taka samotna.

Ja wiem, wszyscy tacy dobrzy jesteście dla mnie, ale dużo się ozię-
biło, bo temperatura ogólna się oziębiła.
Trzeba żebyśmy się wszyscy nauczyli prostej, Bożej serdeczności,
żeby to prosto szło od Boga przez nas do ludzi i od ludzi do nas.

Wszyscy są bardzo zajęci i mało się sercem z ludźmi dzielą, a to
tak potrzebne ludziom.
Bo dużo jest ludzi, którzy mają miłość, ale atmosfera świata jest
taka, że wszystko mrozi, wszystko lodem skrapia, dlatego jest tak
trudno wszystkim i wszędzie.

To jest wszystkich nas nieszczęściem, że ludzie tak się nauczyli sie-
bie pozbawiać serca, że i z innymi się nie dzielą. Dawniej ludzie
więcej się dzielili sercem, bo czuli sami potrzebę serca naokoło sie-
bie.

Jezu rozdawaj Serce Twoje pełne, rozlewaj i stwórz atmosferę ser-
ca i miłości wszędzie, gdzie Ty jesteś i gdzie ktokolwiek z naszych
ludzi jest.
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Wszyscy potrzebujemy serca.

Nie trzeba , żeby miłość była nudna, ale Boża, pełna inicjatywy
i miłości Bożej, to wtedy wszystkim z tym będzie dobrze.
A wszystkim serce jest potrzebne.
Serce jest może najpotrzebniejsza rzeczą na świecie…

Wszechmocny i miłosierny Boże, udziel modlitwy jednomyślnej
i zjednoczonej dla utrzymania jedności jednej w całym Zgroma-
dzeniu i w Dziele.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Matko Boża, wzorze jedności i pokoju, ucz stale i bezustannie tej-
że samej jedności i miłości całe Zgromadzenie i w całym Dziele
i we wszystkich członkach Zgromadzenia i Dzieła.

Prośmy specjalnie św. Józefa i wszystkich Aniołów i świętych pa-
tronów Zgromadzenia i Dzieła o modlitwę i pomoc …

Prośmy, żeby Pan Bóg coraz więcej i coraz powszechniej dawał
tego ducha nam wszystkim…
Trzeba sobie powiedzieć, że to się osiąga modląc się stale i wytrwa-
le. Bo jedność nie zdobywa się jednorazową, ale stałą i wytrwa-
łą modlitwą.

Módlmy się by nasz kraj był całkowicie dla Boga, do Boga nale-
żał. Byśmy wszyscy wzajemnie się kochali i byli całkowicie Bogu
oddani i wszystko pełnili dla Boga, by Bóg miał największą chwałę.

Pomagajmy sobie wzajemnie modlitwą i miłością, żeby wszyst-
ko było dla Boga … bez przerwy, bez braku jakiegoś…

Wszystko o Bogu, o Trójcy Przenajświętszej zasługuje na to, że-
by było zapisane złotymi zgłoskami.
Wierzymy mocno i gorąco na każdą chwilę życia naszego, do koń-
ca, że to, co Pan Bóg daje, wszystko jest najlepsze, cała Trójca Świę-
ta i każda z Osób Trójcy Świętej.
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Pan Bóg wszystko może dać, co chce dać.

Niezmienna i prawdziwa od początku do końca nasza wiara i mi-
łość, że Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne…

Daj nam, Boże, tym zawsze żyć i wszystkim dawać pełnię, nic nie
zatrzymywać dla nikogo, ani dla siebie, ale by to szło, tam gdzie
Bóg chce, by szło pełnią życia Bożego.

Daj Boże, żeby się nic nie pomniejszało, nic nie kradło Bogu…

Niech wszystko od góry do dołu chwali Pana Boga, niech nic nie
wymyślają, tylko to, co Pan Bóg chce.

Czy dosyć pokutowałam za wszystko, co popełniłam w moim ży-
ciu z nieświadomości i w czym jeszcze niedostatecznie zdaję so-
bie sprawę, za co mam wycierpieć, za co żałować, pokutować i wy-
cierpieć jeszcze?

Pamiętajcie, czuwajcie nad sobą, ażeby była miłość, jedność, zgo-
da i życzliwość wzajemna.
Jedna miłość, jedna życzliwość niech wszystkich jednoczy i łączy.

Niech wszelkie niezgody i uprzedzenia wynoszą się stąd, a niech
Pan Bóg zaleje was potopem miłości.

Dopóki te wszystkie domy będą, do końca świata wszystko niech
będzie z Boga i dla Boga. Wszystko niech służy we wszystkim
Bogu.

Trzeba gorąco modlić się, żebyśmy wszyscy chcieli się uświęcić,
żeby Pan Bóg w Swoim miłosierdziu dał nam poddać się temu
uświęceniu. Mam w Bogu nadzieję, że nie będziemy stawiać opo-
ru łasce Bożej.

Róbcie co chcecie, tylko żeby świętość była pełna, bo to jest tyl-
ko ważne i potrzebne.
Niech Bóg rządzi i kieruje, jak chce. Kieruj i rządź, Panie Boże,
według woli Twojej.
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Niech was Bóg błogosławi i zbliża do Boga i Nieba. Niech się znaj-
dą wszyscy w Bogu na zawsze i na wieczność. Niech nikt nie pój-
dzie gdzie indziej, tylko do Nieba.

O Duchu Święty, zstąp na umysł nasz i kieruj myślami, słowami
i czynami naszymi. Amen.

W spektaklu wystąpili:

Rózia Czacka- Zuzia Krajniewska
Róża Czacka – Zuzanna Osuchowska
Feliks Czacki – Maciej Nowotniak
Sakowicz, doktor Gepner – Stanisław Badeński
Niania Gąsiorowska – Agata Wiśniewska
Iwaś – Józef Miemczyk
Chłopiec z piłką – Paweł Nowicki
Chłopcy na rolkach – Piotr Nowicki, Arek Kozioł, Krzyś Przystupa
Wychowawczyni – s.Magdalena
Dziewczynka z plecakiem – Mirela Moldowan
Gra na skrzypcach – Ala Szymańska, Nikola Weber
oraz zaprzyjaźnieni aktorzy:
Maja Komorowska – teksty Matki Elżbiety Czackiej z lat 1927-1933
Halina Winiarska – ostatnie słowa Matki Elżbiety Czackiej – zapis z 1959 roku
Tadeusz Chudecki – narracja i artystyczna deskrypcja
Przygotowanie dziewcząt grających na skrzypcach – Magdalena Adamczyk
Oświetlenie sceny – Włodzimierz Sokołowski (z Teatru Współczesnego)
Realizacja światła – Weronika Król, s.Bogusława
Akustyka – Wiktor Krech, Stanisław Badeński
Współpraca przy realizacji dźwięku – Małgorzata Osnabiszyn



Anna Pawełczak-Gedyk

Człowiek bez barier

Dnia 16 listopada w Galerii Porczyńskich przy Placu Banko-
wym w Warszawie odbyła się gala, podczas której wyróżniono
sześć aktywnych osób niepełnosprawnych. Była to już dziewiąta
edycja konkursu „Człowiek bez barier”, której inicjatorem i orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie Przyjacjół Integracji Galę zaszczy-
cili swoim udziałem ambasador Wielkiej Brytanii oraz Małżon-
ka Prezydenta RP pani Anna Komorowska, która objęła honoro-
wy patronat nad tegorocznym konkursem.

Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
rozpoczynając uroczystość, powiedział:

„Człowiek bez barier jest konkursem dla osób z niepełno-
sprawnością, a jednocześnie konkursem dla nas wszystkich, któ-
rzy – niezależnie od sprawności fizycznej i umiejętności – niejed-
nokrotnie nie znajdujemy siły, by walczyć i nie poddawać się.
Osiem lat temu zdecydowaliśmy się zorganizować go po raz
pierwszy, aby dać przykład i wskazać, że życie każdego z nas stwa-
rza trudności i problemy, które mogą wydawać się nie do poko-
nania. Od nas samych zależy, czy zwyciężymy własną słabość, tak
jak od naszej decyzji zależy, czy zechcemy pomóc innym. Czło-
wiek bez barier to ten, który pokonuje je na co dzień. To również
ten, który nie ustaje w wysiłkach, niezależnie od powodzenia. Ta-
kie proste i takie trudne zarazem. Każdego roku, podczas kolej-
nego konkursu łączymy swoje pasje i siły, dzieląc się doświadcze-
niem i pozytywną energią. Każdego roku odnosimy sukces, bo
przecież jest nim integracja i współpraca na rzecz innych. Gratu-

z rOzwAżAń tYflOlOgiczNYch
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luję zwycięzcom, zarówno tym na podium, jak i tym, których spo-
tykamy codziennie”. Zanim uczestnicy poznali nazwiska laureatów,
wysłuchali recitalu Doroty Osińskiej.

Nagrodę główną otrzymała Beata Wachowiak-Zwara z Gdy-
ni, która w tym mieście pełni funkcję pełnomocnika ds. osób nie-
pełnosprawnych.
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Jury przyznało także cztery równorzędne wyróżnienia.
Otrzymali je: Justyna Kędzia, Krzysztof Hęciak, Wojciech Urban
oraz absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach
– Hanna Pasterny. Do konkursu zgłosił ją poseł Marek Plura.
Kwiaty i statuetkę wręczył jej prezes PFRON-u Wojciech Skiba.

W uzasadnieniu wniosku napisano między innymi:
Hanna Pasterny aktywnie i bezinteresownie działa na rzecz in-

nych. Jej postępowanie jest wzorem nie tylko dla niepełnosprawnych.
Od wielu lat udziela się społecznie. Podczas studiów za propago-
wanie informacji w krajach francuskojęzycznych o życiu polskich
niewidomych została honorowym członkiem Institut du Monde des
Aveugles (Instytutu Świata Niewidomych) we Francji. Należała do
grupki, która stworzyła Jastrzębską Sekcję Niewidomych, później
przekształconą w koło Polskiego Związku Niewidomych. (…)



Z ROZWAŻAń TyFLOLOGICZNyCH76

Od lat pomaga laskowskiej bibliotece multimedialnej w nego-
cjacjach z wydawnictwami, w celu udostępnienia niewidomym elek-
tronicznej wersji ich publikacji. Jest wolontariuszką w Towarzystwie
Pomocy Głuchoniewidomym, dla którego wyszukuje informacje, ro-
bi korektę tekstów, tłumaczenia i uczestniczy w rekolekcjach. Jej ro-
la polega na pisaniu na komputerze wszystkiego, co jest mówione,
by niesłyszący mający resztki wzroku mogli śledzić tekst na ekra-
nie i w pełni brać w rekolekcjach udział.

Od 2007 jest członkiem Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób
Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju, a od 2011 też w Rybni-
ku.(…)

Podczas wolontariatu w Belgii dla grupy Turczynek zorgani-
zowała wizytę w szkole dla niewidomych i niesłyszących. Było to
bardzo ważne, gdyż w Turcji niepełnosprawność jest tematem ta-
bu. Aktywnie włączyła się w życie belgijskiej parafii. W śląskich
szkołach i na uczelniach prowadzi zajęcia tyflopedagogiczne i pro-
mujące wolontariat. Pracodawcom pomaga przełamywać lęk przed
niepełnosprawnymi. (…)

Współorganizowała międzynarodową konferencję o technolo-
giach wspierających niewidomych, głuchoniewidomych i niesłyszą-
cych. Pomaga dr Marion Hersh z Uniwersytetu Glasgow w między-
narodowych badaniach o bezpieczeństwie na drodze głuchych,
wzbogaceniu dla nich napisów w filmach i poruszaniu się osób z dys-
funkcją wzroku.

Nawiązała kontakt ze wszystkimi polskimi lotniskami, by ulep-
szyć ich procedury i kodeksy dotyczące niepełnosprawnych pasaże-
rów, a przeznaczone dla nich formularze poszerzyć o rubrykę „Asy-
sta dla pasażera z autyzmem lub zespołem Aspergera”. Czyta pro-
jekty ustaw i wysyła posłom sugestie. To m.in. dzięki jej naciskom
został zlikwidowany art. 80 Kodeksu Cywilnego utrudniający nie-
widomym założenie bankowego konta czy otrzymanie kredytu.
W imieniu przewodniczącego Europarlamentu prof. Jerzego Buz-
ka, którego jest społeczną asystentką, odpowiada na listy stowarzy-
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szeń i pomaga mu w przygotowaniu wystąpień dotyczących niepeł-
nosprawnych.(…)

Zgłosiła się jako wolontariuszka na organizowany w Rybniku
Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, by pomóc
zagranicznym gościom. Ma duży potencjał, jest otwarta, przedsię-
biorcza, konsekwentna, wytrwała, ambitna, kreatywna, odpowie-
dzialna, nie boi się wyzwań i nietypowych zadań. Chętnie zdoby-
wa nowe umiejętności.

Na gali obecny był prezes Zarządu TOnO wraz z małżonką,
którzy złożyli sedeczne gratulacje naszej Hani.

W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrodę pu-
bliczności. Zwycięzcę, Annę Wąsik, wybrali internauci.

Po imprezie odbył się bankiet, który był okazją do ciekawych
rozmów i nawiązania nowych kontaktów służących sprawie osób
z niepełnosprawnością.
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Krystyna Konieczna

finalny etap projektu
Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II
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Na Zebraniu Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniały-
mi i w obecności kadry kierowniczej Zakładu w dniu 19 paź-

dziernika 2011 r. pracownicy Działu Absolwentów przedstawili
efekty prowadzonego od stycznia 2010 r. projektu „Wsparcie osób
niewidomych na rynku pracy II”. Podczas gdy na ekranie przewi-
jały się slajdy z wybranymi fotografiami obrazującymi realizację
projektu, Krystyna Konieczna, jako koordynator partnera, prze-
kazała ogólne informacje m.in. o tym, że projekt jest finansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Realizowany
zgodnie z Planem działania dla Priorytetu I – Zatrudnienie i in-
tegracja społeczna; Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy in-
tegracji i aktywizacji zawodowej; Podziałanie 1.3.6 – programy
PFRON. Instytucją Zarządzającą dla PO KL jest Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu
I jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją Pośred-
niczącą II stopnia / Instytucją Wdrażającą jest Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich. Jest to projekt partnerski. Liderem projektu
jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
a partnerami Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (reprezen-
towane przez Dział Absolwentów) i Polski Związek Niewidomych.

Adresatami projektu są osoby niewidome ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności, niepracujące, które ukończyły 16 lat
i nie przekroczyły 65 roku życia. Projektem obejmujemy też
wsparcie rodziny i szeroko pojęte otoczenie osób niewidomych.
Czas trwania projektu: styczeń 2010 – grudzień 2011.

Małgorzata Lewandowska scharakteryzowała uczestników
projektu – beneficjentów ostatecznych, co obrazuje poniższa ta-
bela. Zadaniem Działu Absolwentów było udzielenie wsparcia 500
osobom: uczniom i absolwentom ośrodków szkolno-wychowaw-
czych dla niewidomych i słabowidzących z terenu całego kraju.
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BENEFICJENCI OSTATECZNI

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Ośrodki
Laski K – 35/17,40% M – 60/29,85% Razem – 95/47,25%
Bydgoszcz K – 15/7,46% M – 29/14,42% Razem – 44/21,88%
Kraków K – 20/9,94% M – 23/11,44% Razem – 43/21,38%
Lublin K – 4/2% M – 5/2,49% Razem – 9/4,49%
Warszawa K – 1/0,5% M – 4/2% Razem – 5/2,5%
Dąbrowa
Górnicza

K – 4/2% M – 1/0,5% Razem – 5/2,5%

Razem K – 79/39,3 % M – 122/60,7% Razem – 201/100%

Podstawowe/brak K – 52/10,28% M – 38/7,51%
Razem –
90/17,79%

Gimnazjalne K – 63/12,45% M – 95/18,77%
Razem –
158/31,22%

(podst./brak/gimnaz.) (K – 115/22,73%) (M – 133/26,28%)
Razem –
248/49,01%

Ponadgimnazjalne K – 91/17,97% M – 99/19,57
Razem –
190/37,54%

Pomaturalne K – 15/2,96% M – 14/2,8%
Razem –
29/5,76%

Wyższe K – 17/3,35% M – 22/4,35%
Razem –
39/7,7%

15–24 lat K – 101/19,94% M – 142/28,08% Razem – 243/48,02%
25–54 lat K – 111/21,93% M – 113/22,35% Razem – 224/44,28%
55–64 lat K – 26/5,13% M – 13/2,57% Razem – 39/7,7%

K – 238/47% M – 268/53% Razem – 506/100%
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Uczniowie/Dorośli

Dla wszystkich uczestników projektu został opracowany in-
dywidualny plan działania i indywidualna ścieżka kariery zawo-
dowej, o czym mówiła Katarzyna Krupa, która przedstawiła przy-
kładowe tematy zajęć prowadzonych podczas Warsztatów akty-
wizacji zawodowej i Warsztatów rehabilitacji społecznej. Między
innymi wymieniła: zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące ak-
tywizacji zawodowej na rynku pracy, przygotowania do samo-
dzielnego poszukiwania pracy, odkrywania własnych predyspo-
zycji zawodowych, motywacji do aktywnego poszukiwania pra-
cy, samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, savoir-
-vivre’u w pracy.

Podczas warsztatu prawnego beneficjenci poznawali obowią-
zujące w Polsce przepisy dot. osób niepełnosprawnych zapisane
zarówno w Konstytucji RP, jak i Ustawie o pomocy społecznej,
Ustawie o rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, Kodeksie Pracy i inne.

Warsztat psychologiczny dotyczył m.in. radzenia sobie ze stre-
sem, asertywności w pracy i życiu codziennym, umiejętnego na-
wiązywania kontaktów międzyludzkich, poczucia własnej warto-
ści i wiary w siebie i swoje możliwości.

Kolejnym, ważnym dla uczestników warsztatem, było spotka-
nie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy m. st. Warsza-
wa. Prowadzący informował o możliwości skorzystania (za po-
średnictwem PUP) m.in. ze szkoleń, środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, zwrotu kosztów na wyposażenie stanowiska
pracy itp.

Uczniowie K – 84/16,6% M – 134/26,5% Razem – 218/43,1%

Dorośli K – 154/30,4% M – 134/26,5% Razem – 288/56,9%
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Następnym warsztatem była prezentacja rozwiązań technicz-
nych sprzyjających samodzielnemu posługiwaniu się technologia-
mi dostępnymi dla osób niewidomych w pracy i życiu codzien-
nym. Odbywały się spotkania poświęcone prezentacji e-podpisu.
Prezentowano stan prawny e-podpisu oraz możliwości korzysta-
nia przez osoby niewidome z tej technologii. Uczestnicy mogli za-
poznać się z narzędziami i rozwiązaniami technicznymi umoż-
liwiającymi złożenie e-podpisu przez osobę niewidomą. Mogli
również złożyć samodzielny podpis pod dokumentem przez sie-
bie przygotowanym oraz dowiedzieć się o zagrożeniach i ułatwie-
niach wynikających z zastosowania tej technologii.

Były również spotkania na temat profilaktyki uzależnień. Za-
interesowaniem cieszyły się zajęcia fizjoterapeutyczne, muzyko-
terapia i spotkania integracyjne. Warsztaty organizowane były na
terenie Ośrodka w Laskach, w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypo-
czynkowym w Sobieszowie oraz w Pensjonacie „Dworek i Ogród”
w Warszawie. Wszyscy uczestnicy projektu w zależności od po-
trzeb mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych ze specjali-
stami z zakresu informatyki, rehabilitacji widzenia, posługiwania
się brajlem, bezwzrokowych technik i metod pracy, orientacji
przestrzennej itp.

Kolejnym działaniem w projekcie było przeprowadzenie szko-
leń zawodowych Contact Center. O przystosowaniu pracowni do
prowadzenia szkoleń powiedział Jan Gawlik, który stale wspierał
technicznie beneficjentów i wspomagał budowanie infrastruktu-
ry u pracodawców, informując, iż na pięciu stanowiskach został
zainstalowany pakiet szkoleniowy zawierający: aplikację „Tele
TTM” służącą do aktywnej sprzedaży produktów i umawiania
spotkań, telefon korzystający z protokołu SIP – służący do pro-
wadzenia rozmów telefonicznych z wykorzystaniem Internetu
i współpracujący z w/w aplikacją, słuchawki nagłowne, interfejs
umożliwiający jednoczesne prowadzenie rozmowy i słuchanie ko-
munikatów głosowych komputera, instrukcję do aplikacji. Szko-
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lenie umożliwiło potencjalnym pracownikom zapoznanie się ze
stanowiskiem pracy i nauczenie obsługi aplikacji oraz instalacji
stanowiska w miejscu podjęcia pracy. Wszyscy beneficjenci, któ-
rzy podejmowali staż lub pracę na stanowisku Contact Center,
otrzymali w/w pakiet.

O programie szkoleń, sposobie prowadzenia zajęć, egzaminach
i certyfikatach na ich zakończenie opowiedziała Elżbieta Głażew-
ska, która szkolenia prowadziła. Celem głównym projektu, jego
końcowym efektem, było podjęcie pracy przez uczestników pro-
jektu. O pracach skierowanych na to działanie opowiedziała Syl-
wia Wiśniowska, informując, że w celu zapoznania pracodawców
ze stanowiskiem Contact Center dla osób niewidomych, zorga-
nizowano 20 spotkań wyjazdowych. Miały one różnorodną for-
mę – od bezpośredniego kontaktu (w siedzibach potencjalnych
pracodawców), poprzez konferencje, aż po targi pracy. Miały rów-
nież miejsce spotkania z pracodawcami w biurze Działu ds. Ab-
solwentów w Laskach. Celem tych spotkań było przekonanie pra-
codawców, że osoba niewidoma może być wartościowym pracow-
nikiem.

Ostatecznie zostało zorganizowanych 78 staży rehabilitacyjnych.
Beneficjenci odbywający staż otrzymywali stypendium stażowe wy-
płacane ze środków unijnych. Dzięki temu pracodawca mógł prze-
konać się, bez ponoszenia kosztów, czy dana osoba jest w stanie wy-
konywać określony rodzaj pracy. Również dla stażystów była to bar-
dzo korzystna sytuacja, gdyż mieli oni czas, by nauczyć się
wykorzystywać swoje umiejętności w miejscu pracy albo zdecydo-
wać, czy rodzaj wykonywanej pracy jest dla nich odpowiedni czy
może jednak nie potrafią odnaleźć się na tym konkretnym stano-
wisku i powinni poszukać czegoś innego. Każdy stażysta lub podej-
mujący pracę beneficjent mógł skorzystać z pomocy trenera pra-
cy, który nie tylko pomagał w poznaniu drogi do pracy i topogra-
fii zakładu pracy, ale też wprowadzał w zespół pracowniczy
i instruował, jak współpracować z niewidomym kolegą w pracy.
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Najważniejszy wymierny efekt projektu to podjęcie pracy przez
75 beneficjentów projektu, z czego 41 osób pracuje na stanowi-
skach Contact Center (wykonując usługi dla sieci komórkowej
Play, operatora telekomunikacyjnego Netia, telewizji kablowej,
producenta i dystrybutora rolek do kas fiskalnych itp.; 5 osób pra-
cuje jako masażyści; 5 osób jako operatorzy baz danych; 8 na sta-
nowiskach administracyjno-biurowych; 2 testują strony interne-
towe; 2 osoby pracują w sądzie (woźny sądowy, protokolant są-
dowy); jedna osoba jako muzykoterapeuta; jedna osoba jako
psycholog; jedna jest wykładowcą na kursie masażu; 2 osoby są
przedstawicielami handlowymi; jedna pracuje jako pomocnik
księgowego; jedna jako informatyk; jedna nauczyciel matematy-
ki; jedna prowadzi własną działalność gospodarczą i 3 osoby ja-
ko pracownicy fizyczni.. Ujęcie statystyczne w poniższej tabeli.

PODJęLI PRACę

Płeć

Wiek

Wykształcenie
Podstawowe/brak K – 1/1,33% M – 1/1,33% Razem – 2/2,66%
Gimnazjalne K – 1/1,34% M –3/4% Razem – 4/5,34%
(podst./brak/gimnaz.) (K – 2/2,67%) (M – 4/5,33%) (Razem – 6/8%)
Ponadgimnazjalne K – 18/24% M – 26/34,67% Razem – 44/58,67%
Pomaturalne K – 6/8% M – 3/4% Razem – 9/12%
Wyższe K – 6/8% M – 10/13,33% Razem – 16/21,3%

15–24 lat K – 7/9,33% M – 11/14,67% Razem – 18/24%
25–54 lat K – 25/33,34% M – 31/41,33% Razem – 56/74,67%
55–64 lat K – 0/0% M – 1/1,33% Razem – 1/1,33%

K – 32/42,67% M – 43/57,33% Razem – 75/100%
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Ważnym działaniem w projekcie było przeprowadzenie
dziesięciomiesięcznego kursu języka angielskiego metodą Calla-
na dla 12 niewidomych uczniów z Ośrodka w Krakowie. Przepro-
wadzenie eksperymentalnego doskonalenia zawodowego naucza-
nia języka angielskiego metodą Callana za pośrednictwem Inter-
netu – skypa dla trojga niewidomych nauczycieli. Wszystkim,
którzy pragną uczyć się bądź doskonalić język angielski gorąco po-
lecamy naszych nauczycieli.

Istotnym zadaniem w projekcie były działania skierowane do
otoczenia osób niewidomych (do rodzin, sąsiadów, kolegów, przy-
jaciół itp.). Temat ten omówił Marian Szulc. Dla rodzin i otocze-
nia organizowane były warsztaty oraz indywidualne konsultacje.

Program spotkań przewidywał uzyskanie informacji na temat
przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych; najczęstszych
przyczyn utraty widzenia i następstw uszkodzeń wzroku; wpły-
wie wczesnego wspomagania na życie dorosłej osoby niewidomej;
znaczeniu rehabilitacji leczniczej, „zdrowego stylu życia” i tury-
styki w codzienności osób niewidomych; zadaniach pomocy spo-
łecznej. Poruszano trudne zagadnienia ‘jak być z osobą niewido-
mą’, „rodzina a świat wartości duchowych”. Mówiono o znacze-
niu orientacji przestrzennej w życiu osoby niewidomej – zajęcia
te połączone były z ćwiczeniami m.in. poruszania się z białą la-
ską w opasce zasłaniającej oczy. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia z prezentacji nowoczesnych technologii informatycz-
nych, technicznych i komputerowych dostępnych dla osób nie-
widomych. Ze zdumieniem odkrywaliśmy, jak małą wiedzę na
temat możliwości, sposobu życia, potrzeb niewidomych mają ich
bliscy. Korzystając z dobrych doświadczeń Działu Absolwentów,
miały miejsce wielokrotne wizyty w domach rodzinnych i miej-
scach pobytu zarówno beneficjentów, jak i osób z nimi związa-
nych.

Podsumowując realizację projektu, należy podkreślić, iż
wszystko, co robiliśmy, ma głęboki sens i prawdziwie służy oso-
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bom niewidomym. Projekt został w pełni zrealizowany i wszyst-
kie planowane wskaźniki zostały osiągnięte. Nasuwa się wiele
wniosków, ale te najważniejsze na przyszłość to podejmowanie
działań motywujących osoby niewidome do aktywności społecz-
nej i zawodowej oraz wspierających pracodawców, którzy bez wy-
posażenia w odpowiednią wiedzę i narzędzia nie są w stanie za-
trudniać pracowników z dysfunkcją wzroku.

Projekt był realizowany na terenie Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, w różnych jego działach i placówkach. Korzysta-
liśmy ze wsparcia prawie wszystkich placówek. Były to szkoły, in-
ternaty, kuchnie i stołówki, pracownie warsztatowe, basen, biblio-
teka, hipoterapia, administracja, transport, Dom Przyjaciół, Dział
Lekarski, a poza Laskami Sobieszewo i Żułów. Wszystkim pracow-
nikom współpracującym z nami jesteśmy ogromnie wdzięczni za
pomoc i bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowa-
nia składam Zarządowi Towarzystwa na czele z Panem Prezesem
Władysławem Gołąbem za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarze-
ni i wspieranie zwłaszcza w tych trudnych momentach, które też
były.

Na koniec dziękuję najbliższym współpracownikom. Udało się
nam stworzyć dobry, odpowiedzialny, wspierający się wzajemnie
zespół. Zespół, który wie, dlaczego pracuje w Laskach i komu słu-
ży nasza praca. Jestem też przekonana, że dużo dobrego możemy
wspólnie jeszcze zrobić.
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AnnaWietecha

W naukowym świecie wyobraźni –
Centrum Nauki Kopernik
pod palcami niewidomego

Aby poznać nowe miejsce i wy-
robić sobie na jego temat wła-

sne zdanie, jakiś czas temu odwie-
dziłam usytuowane nieopodal
brzegu Wisły i Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie stołeczne
Centrum Nauki Kopernik.

Architektonicznie siedziba
CNK to industrialny gmach na
miarę XXI wieku. Konstrukcja ta
swoim rozmachem i skalą rzeczy-
wiście odzwierciedla rangę miasta

stołecznego Warszawy. Ma być ona przecież jego reprezentacyj-
ną wizytówką, która przyciągnie mieszkańców miasta, ale przede
wszystkim turystów z kraju i spoza Polski.

Układ topograficzny przestrzeni przeznaczonej dla zwiedza-
jących można bez obawy przyrównać do dwupoziomowego su-
permarketu wiedzy. I podobnie jak w ogromnym sklepie poszcze-
gólne produkty, atrakcje dostępne na jednym z wielu stanowisk
pomysłodawcy CNK dostosowali do przewidywanych potrzeb
rozmaitych grup odbiorców. Dlatego w ofercie Centrum znala-
zły się stanowiska, które swą zawartością zainteresują i dziecko do-
piero poznające świat instynktownie oraz poprzez proste doświad-
czenie, i dorosłego, który o świecie wie dużo, ale poszukuje
nowych wrażeń lub pragnie poszerzyć i uaktualnić posiadane wia-
domości.
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Ale CNK to również przestrzeń podobna do internetowych
przestworzy, w których trudno poruszać się bez choćby minimal-
nego planu surfowania. Ta przestrzeń, podobnie jak sieć, oferu-
je mnóstwo możliwości, których wybór może być zupełnie dowol-
ny i zależy tylko od nas. A ponieważ jest ich tak bardzo wiele, wę-
drówka po CNK przypomina z konieczności postmodernistyczną
przechadzkę, bo ludzka percepcja jest jednak ograniczona –
w przeciwieństwie do (wydawałoby się nieskończonej) liczby
bodźców sensualnych oferowanych w miejscu, gdzie nauka (czy
raczej Nauka) zaprasza gościa do doświadczania na wszelkie moż-
liwe sposoby, nie wymagając w zamian żadnej wiedzy. Dlatego też
zwiedzanie Centrum – zapewne nawet po drugiej czy trzeciej wi-
zycie – wydaje się powierzchowne, imitując migawkowe pozna-
wanie rzeczywistości podobne do tego, z jakim mamy do czynie-
nia podczas pobieżnego przeglądania książki czy w trakcie pię-
ciodniowej wycieczki po ośmiu stolicach Europy.

Tego typu błyskawiczne podróże, które dają złudne poczucie
poznania całości jakiegoś obszaru, a stanowią jedynie obcowanie
z jego drobną częścią, są popularne pośród amerykańskich tury-
stów. Wracając z tak intensywnego zwiedzania, mogą oni przecież
powiedzieć: „Byłem w Europie” i „Poznałem tyle krajów”. Jednak
jakość i głębia wiedzy wyniesionej z tego typu wojaży zapewne
może pozostawiać wiele do życzenia – ale przecież czasem liczą
się ciekawe wrażenia, a nie suche fakty.

Jako osoba niewidoma, gdy przemierzałam alejki CNK, czu-
łam się podobnie do nowoczesnych podróżnych lotem błyskawi-
cy pędzących przez świat. W natłoku dźwięków dochodzących do
mnie ze wszystkich stron, z trudem lawirowałam w ścisku wzro-
kowców żądnych multimedialnej nauki i rozrywki. Moje zagubie-
nie wynikało zapewne z tego, że niestety Centrum nie zostało
przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Wprawdzie
ten argument można zbić stwierdzeniem, że cały świat nie jest
przystosowany do naszych potrzeb, ale jednak CNK to świat na-
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uki i to świat w skali mikro, stąd o jego dostosowanie byłoby ła-
twiej i było ono w dużym stopniu możliwe. Wymagało tylko do-
brej woli projektantów tego nowoczesnego kompleksu, a tej w mo-
im odczuciu chyba zabrakło.

Ale nie da się zaprzeczyć, że w CNK – tak jak w dobrze zaopa-
trzonym supermarkecie – każdy mógł odnaleźć coś dostępnego
jego percepcyjnym możliwościom. Inna sprawa, że niejednokrot-
nie była to dostępność wątpliwej jakości, bo wymagała obecno-
ści i ciągłej aktywności uczynnego przewodnika.

Podstawową niedogodność stanowiło bowiem to, że twórcy
Centrum nie przygotowali dla osób z dysfunkcjami wzroku żad-
nych, choćby najprostszych ułatwień. Dlatego też samodzielne
zwiedzanie CNK przez niewidomych konsumentów nauki było
niepodobieństwem.

Zabrakło na przykład: zaprojektowanego dla osób niewido-
mych i słabowidzących wirtualnego czy po prostu przenośnego,
dźwiękowego przewodnika po Centrum, który mógłby dostarczyć
ogólnych informacji o układzie przestrzeni w CNK i który pro-
wadziłby je (wykorzystując do tego celu chociażby fale podczer-
wieni) ścieżką wiodącą między stanowiskami dostosowanymi do
współdziałania ze zmysłami innymi niż wzrok.

Trudno się dziwić, że interaktywnych, wizualnych atrakcji by-
ło najwięcej, ale dlaczego projektanci zapomnieli o zaimplemen-
towaniu w nich na przykład: funkcji tak prostej w świecie dzisiej-
szej techniki jak głosowe odczytywanie wyświetlanych na ekra-
nach tekstów po naciśnięciu opisanego brajlem przycisku
umieszczonego w tym samym miejscu pulpitu każdego wizual-
nego stanowiska? Być może przyczyną stało się tutaj podświado-
me i głęboko zakorzenione w ludziach dobrze widzących przeko-
nanie o tym, że widzieć oznacza posiadać oraz o tym, że wzrok
w dużym stopniu może zastąpić zmysł dotyku. Niejednokrotnie
spotykamy przecież w języku określenia typu: „dotyk spojrzenia”,
„palący wzrok”, „władcze spojrzenie”, „objąć spojrzeniem” itp.
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Z czego jednak udało mi się skorzystać? Mimo w pełni uza-
sadnionych skarg na niedostosowanie Centrum takich satysfak-
cjonujących chwil było wiele. Opiszę trzy z nich, które we mnie
wywołały największe poruszenie.

Mój niekłamany zachwyt wzbudziło stanowisko imitujące or-
kiestrę symfoniczną. Brakło w niej tylko muzyków. Jednym z nich
(trębaczem, skrzypkiem, oboistą czy fagocistą) mógł się stać każ-
dy, bez względu na posiadane zdolności czy umiejętności muzycz-
ne. Wystarczyło zasiąść na krześle przed wybranym (doskonale
odwzorowanym w odniesieniu do mechanizmu sterującego,
kształtu, faktury i materiału) instrumentem umocowanym na wy-
sokości rąk grającego. Teraz należało tylko przycisnąć wentyl czy
klapkę instrumentu dętego albo dotknąć strun instrumentu
smyczkowego. A wówczas – z głośnika dobiegała partia przezna-
czona dla wybranego przez nas instrumentu, zaczerpnięta z IX
symfonii d-moll Ludwiga van Beethovena – z tak charakterystycz-
nym i dobrze wszystkim znanym motywem stanowiącym hymn
Unii Europejskiej. Rozkoszować się harmonią, którą poczułam we
własnym wnętrzu i usłyszałam w głowie, a jakiej realnym wyra-
zem był dźwięk w tym momencie dotykanego i dzięki temu – nie-
jako czarodziejskim sposobem – grającego instrumentu, to do-
znanie nie do przecenienia i trudne do opisania.

Fascynującym dla mnie doświadczeniem, choć o daleko
mniejszej sile, stało się kolejne stanowisko muzyczne. Złożone ono
było tylko z jednego, przedstawionego w postaci wirtualnej, in-
strumentu – harfy. W przeciwieństwie do tak udanej imitacji (bo
niemal rzeczywistej) orkiestry z przełomu XVIII i XIX wieku ten
oryginalny instrument strunowy, zachowując drewnianą ramę
o specyficznym dla siebie kształcie, został pozbawiony strun i ste-
rującego nimi mechanizmu. W zamian zastosowano oprawioną
drewnem wydłużoną i ustawioną ukośnie szklaną płytę. Na niej
można było dostrzec wizualne odwzorowanie dostępnej na har-
fie skali dźwięków, które dzielił od siebie jeden ton. I nie byłoby
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w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby do wybrzmienia każde-
go z nich nie potrzeba było dotknięcia ludzkich palców. I ponow-
nie stawał się cud – bo każdy, tylko przesuwając lekko dłonią od
dołu ku górze szklanej płytki (lub odwrotnie), otrzymywał dwie
oktawy najczystszych dźwięków harfy, podobnych do pereł czy
kropel rosy, które w magiczny sposób spadały spod palców gra-
jącego laika.

Na zakończenie moich dźwiękowych wrażeń wyniesionych
z CNK opowiem o prostokątnej, drewnianej platformie, którą na-
zwałabym (metaforycznym czy wirtualnym) ekumenicznym spo-
tkaniem religii w przestrzeni dźwięku. Pozwalała ona bowiem na
podróż w wyobraźni po tak różniących się od siebie kulturach i re-
ligiach jak między innymi islam, chrześcijaństwo i judaizm.
Dźwiękowymi drogowskazami w tej niezwykłej wyprawie były
pieśni modlitwy śpiewane przez duchownych, które można było
usłyszeć dopiero wtedy, gdy drewnianą pałeczką o kulistych za-
kończeniach dotknęło się specjalnego wgłębienia. Z niego płynął
dźwięk wzmacniany przez ten oryginalny (pałeczkowaty) prze-
kaźnik przypominający może świecę, a może kropidło lub batu-
tę? Każda z pałeczek była przypisana do konkretnego kręgu reli-
gijnego czy kulturowego i spoczywała w przeznaczonym specjal-
nie dla niej wgłębieniu. Dzięki temu łatwo ją było odnaleźć
i odłożyć na miejsce.

Chociaż w CNK brakuje przewodnika dźwiękowego, nie da
się ukryć, że najprzyjemniejszym przewodnikiem, gdy mamy już
tego rzeczywistego fizycznie obok nas, jest własny zasób wiedzy
o świecie, do którego w każdej chwili możemy się odwołać i na
własny użytek wyjaśnić sobie na przykład: skąd się bierze trzęsie-
nie ziemi czy ludzka mowa. Stanowiska w Centrum pokażą nam
raczej efekty gromadzonej przez ludzkość na przestrzeni wieków
wiedzy niż sposoby dojścia do niej, a także przedstawią raczej zja-
wiska niż ich przyczyny. Wprawdzie w CNK można poczuć
tchnienie XXI wieku, ale bywa ono tak silne, że niektórzy ze zwie-
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dzających w nowoczesnej przestrzeni i pośród wyrafinowanych
rozwiązań technicznych mogą się poczuć zagubieni. Oby ktoś
o nich sobie przypomniał i pozwolił w ten sposób osobom z dys-
funkcją wzroku uczestniczyć jak najpełniej w ofercie współcze-
snej rzeczywistości tak wszechobecnie naszpikowanej wizualno-
ścią.



8. grudnia br. minęła 26 rocznica śmierci księdza Jerzego
Wolffa – kapłana imalarza przez wiele lat związanego z Laska-
mi. Tutaj duszpasterzował i tworzył swoje obrazy.
4. marca 2012 roku będziemy obchodzić 110. rocznicę jego

urodzin.
Poniżej publikujemywspomnienia o księdzu JerzymWolffie,

napisane z okazji ćwierćwiecza jego śmierci. Sądzimy, że perspek-
tywa obchodów jego urodzin jest odpowiednią okazją, aby przy-
bliżyć tę ważną, nie tylko dla Lasek, postać wybitnego księdza,
malarza, grafika i teoretyka sztuki.

Piotr Edward Gołębski

Jerzy Wolff za kotarą niepamięci

Kolorysta Jerzy Wolff – malarz, grafik
i teoretyk sztuki. Był jednym z naj-

wybitniejszych polskich malarzy XX
wieku.

Urodził się w Pokrzywnicy obok Gór
Świętokrzyskich, niedaleko kompleksu
klasztornego Świętego Krzyża pełnego
zabytków z różnych stylów architekto-
nicznych od romańskiego po klasycy-
styczny. Od dzieciństwa mieszkał w War-

szawie, gdzie w 1920r.otrzymał świadectwo dojrzałości i do 1926r.
studiował malarstwo oraz grafikę w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Międzynarodowa Wystawa Grafiki we Florencji
w 1927r. była jego europejskim debiutem.

W latach 1929-1933 przebywał we Francji, a głównie w Pary-
żu, studiując światowe malarstwo. Wystawia tam w 1932r. w „Ga-

w KrĘgu SztuKi
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lerie Arts et Artistes Polonais” przy Avenue Montaigne 25 prac,
w tym akwarele, gwasze, rysunki aleje, akwaforty i miedzioryty.
Marcel Clavie w katalogu tej wystawy pisze m.in.: „…Wyraża
w swoich pracach polską duszę, cały jej charakter i poezję. Ma
usposobienie refleksyjne, pełne zadumy i marzenia …prace o nie-
zwykłej delikatności. Koloryt może mniej ciepły niż u Carata i Mo-
neta jest za to bardziej ściszony i spokojny...”. A sam Wolff mówi:
„Mieszkałem bez mała pięć lat w Paryżu, te lata dały mi bardzo
wiele, wyznaczyły kierunek mojego rozwoju i mojej postawy.

Był w gronie polskich artystów tak zwanego Komitetu Pary-
skiego i przyjaźnił się z Zygmuntem Waliszewskim związanym
z grupą kapistów, tzw. kolorystów.

Po powrocie do kraju zamieszkał w Wilczycach blisko Sando-
mierza, w majątku wujka Kazimierza Świeżyńskiego. Pejzaże wil-
czyckie wystawił w IV Zimowym Salonie (1934) w Instytucie Pro-
pagandy Sztuki w Warszawie oraz w czasie V Salonu Zimowego
(1935). Pejzaż „Wilczyce” to jedyny zachowany obraz z 1934 r.

Zofia Malanowska, cioteczna siostra Jerzego pisze we wspo-
mnieniach: „Wolff malował wówczas kropkami, gęsto kontrastu-
jąc. Trochę jak Seurat czy Pissarro…”

W 1935 roku artysta malował w Puławach, Sandomierzu i War-
szawie. W roku 1936 zamieszkał na warszawskiej Woli, a w loka-
lu Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków miał wy-
stawy swych prac. W okresie 1936–1939 był sekretarzem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków, a od 1937 zajmuje się krytyką
sztuki, zamieszcza artykuły w periodykach „Arkady”, „Głos plasty-
ków”, „Zdrój”. Pejzaże z Woli zaprezentował w 1938r. na wystawie
indywidualnej w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie.

W czasie wojny mieszkał w Wilczycach, gdzie codziennie ma-
lował w plenerze, a zimą tworzył patrząc przez okna dworskich
okien. W 1944r. prace przedwojenne Wolffa spłonęły w budyn-
ku, w którym były przechowywane.
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Prace z czasów wojny wystawione były w Lublinie na wysta-
wie „Polonia” (1944/IV), a w VI.1945 r. na Wystawie Artystów Pla-
styków Okręgu Lubelskiego. Od jesieni 1945 r. Wolff zamieszkał
w dzielnicy Saska Kępa w Warszawie, W 194br. prezentuje swo-
je prace na Salonie Wiosennym w Muzeum Narodowym,
a w 1947 r. na III Ogólnopolskim Salonie Malarstwa, Rzeźby i Gra-
fiki w Poznaniu, gdzie Muzeum zakupuje jego pierwszy obraz.
Wkrótce zostaje wiceprezesem Związku Polskich Artystów Pla-
styków.

W 1948 r. Wolff wstępuje do Warszawskiego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego i wycofuje się z życia artystyczne-
go. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1952 r. i ślubował odejście
od malarstwa.

Zamieszkał i posługę kapłańską pełnił w Zakładzie dla Nie-
widomych w Laskach od 1.IX.1958 r. Grono laskowskich przyja-
ciół Jerzego Wolffa, na czele z księdzem Tadeuszem Fedorowiczem
oraz Zygmuntem Serafinowiczem (bratem poety Jana Lechonia),
widzi stan jego przygnębienia w czasie pozawałowej rekonwale-
scencji i interweniuje u Prymasa Polski Księdza Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego i Prymas Tysiąclecia zwalnia go ze złożone-
go ślubowania.

Mieszka w małym pokoju na terenie Zakładu, gdzie nie ma
miejsca na pracę. Od 1965r. maluje w Laskach u Bolesława Gasiń-
skiego, który mieszka w pobliżu Zakładu. Gasiński poznaje Księ-
dza Wolffa w 1959 r. w Zakładzie i za jego namową zdaje egzamin
do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą kończy w 1966 r.
z wyróżnieniem, z zakresu malarstwa i grafiki. Uczeń i przyjaciel
udostępnia Księdzu Wolffowi swoją pracownię do pracy malarskiej.
Gasiński mówi: „Dziękuję Mu za przyjacielską krytykę w począt-
kach mojej drogi twórczej i za szczerą aprobaty moich późniejszych
prac”. Gasińskiego prace znajdują się w Muzeum Narodowym,
w Warszawie, Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą m.in. USA, Francja, Belgia, Japo-
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nia, Australia, Niemcy, Szwajcaria, Anglia, Szwecja, Holandia. Tak-
że po wystawach jego prac, m. in. trzy w Detroit w USA, w Essen
w Niemczech, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlan-
dii/Australii, Francji zakupiono wiele prac.

Jerzy Wolf! w czasach laskowskich maluje „sosnowe i dębo-
we” pejzaże Lasek i Izabelina, a także obrazy abstrakcyjne, ory-
ginalne abstrakcje metafizyczne.

Retrospektywna wystawa jego prac w salonach „Zachęty”
w 1959 roku uzyskała bardzo pozytywne recenzje i uznano ją za
pełny sukces artysty. Jacek Woźniakowski napisał –jak cytuje
Krzysztof Harbaszewski, historyk sztuki zajmujący się twórczo-
ścią Jerzego Wolffa – „…Wszystkim, którzy pragną dostrzec róż-
nice między malarstwem a pacykarstwem, należałoby radzić, by
przyjrzeli się pejzażom licznej progenitury Chełmońskiego, Fa-
łata, Wyczółkowskiego i Stanisławskiego, a potem stanęli z uwa-
gą przed pejzażami Wolffa (…) szczelina, jaka otwiera się między
nim a falangą popularnych polskich pejzażystów, jest w istocie ot-
chłanią…”. Trzy prace Jerzego Wolffa: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” za-
kupiło do Watykańskiego Muzeum Współczesnej Sztuki Religij-
nej za pontyfikatu papieża Pawła VI z rekomendacji ks. kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, który był zafascynowany malarstwem
Wolffa, Jego niepowtarzalnie znakomitym wyczuciem koloru.

Bardzo mało znana jest twórczość literacka Księdza Jerzego
Wolffa. W 1948 roku ukazała się jego książka o Aleksandrze Gie-
rymskim, a w roku 1955 książka pt. „Dawnej Polsce” – rękopis
w zbiorach Oddziału Literackiego Muzeum Okręgowego w San-
domierzu. W 1969 roku wydał książkę o Zygmuncie Waliszew-
skim. W 1973 roku ukazuje się na rynku książka wydawnictwa Ar-
kady „Kształt piękna”. W 1974 roku napisał „Ucieczka w marze-
nie”, „Kraj moich marzeń”, „O życiu” (wszystkie w maszynopisach).
W latach 1975–1981 pisze: „Lecą liście z drzewa”, „Życie”, „Na te-
mat życia”, „Przed płomieniem kominka”. W 1982 roku w księgar-
niach znajdujemy książkę Wolffa pt. „Wybrańcy sztuki”, która cie-
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szyła się dużym powodzeniem wśród czytelników (wydana przez
Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie).

Przy końcu 1980 roku Ksiądz Wolff przestaje malować,
a w marcu w roku 1981 widzimy jego obrazy na retrospektywnej
wystawie w warszawskiej „Zachęcie”. Większość swych prac ofia-
rował Muzeum Narodowemu w Warszawie. Ostatnie lata życia,
to pobyt w „Szpitaliku” Zakładu dla Niewidomych, w którym peł-
nił posługę ponad ćwierć wieku.

Bolesław Gasiński, jego przyjaciel, wspomina: Odłożył pisa-
nie, odwrócił się do ściany i znacząc znak krzyża na ścianie, za-
snął w Panu. Przed śmiercią bardzo chciał „spotkać się” z Ver-
meerem, Corotem, Bonnardem i Cézannem.

Odszedł do nich 8 grudnia 1985 roku.

PODWÓRZE
1971, olej, płótno 56x56
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Dnia 20 października wKuriiMetropolitalnejWarszawskiej
odbyło się III Seminarium z cyklu ARCHITEKTURA I SZTU-
KA KOŚCIOŁÓW W ŚWIETLE LITURGII, pt. KOŚCIÓŁ
W PROCESIE UŻYTKOWANIA.
Seminarium zostało zorganizowane przez KurięMetropoli-

talnąWarszawską, przy współpracyWydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej Pracownia Architektury Sakralnej
iMonumentalnej. Seminarium przygotował i poprowadził prof.
arch. Konrad Kucza-Kuczyński. We wprowadzeniu prof. arch.
Konrad Kucza- Kuczyński podkreślił, że kościoły, zarówno daw-
ne jak i te nowe, eksploatowane są obecnie równie intensywnie.
To wynikmasowego użytkowania, trwających jeszcze posoboro-
wych korekt funkcji liturgicznych, wreszcie koniecznych uzupeł-
nień wyposażenia i dzieł sztuki. Te naturalne procesy nie zawsze
są prowadzone prawidłowo, z udziałem profesjonalistóww tych
dziedzinach. Efektem bywa niszczenie wartości sacrum, nawet
wysokiej jakości artystycznej i historycznej.
Jeden z wykładów pt. „Utrzymywanie ładu przestrzennego

i estetycznego kościoła (kościół św. Marcina)”, wygłosiła s. Al-
berta. Zapis tego wystąpienia przedstawiamy w całości.

s. Alberta Chorążyczewska

utrzymywanie ładu przestrzennego
i estetycznego kościoła

Sama przestrzeń kościoła, co już przy projektowaniu istotne, ma
być miejscem rozumnie przygotowanym, by można było prze-

żywać w niej największe Tajemnice wiary
Co to znaczy?
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To znaczy harmonia zewnętrzna, która pozwala odnaleźć we-
wnętrzną.
Piękno zewnętrzne, które przywołuje piękno wewnętrzne, od-
powiada na tęsknotę za transcendencją i jeszcze bardziej tę tę-
sknotę wzmaga.
Jednym słowem, Piotrowe: „dobrze nam tu być”, w tym koście-
le, w tej przestrzeni, w tym sprawowaniu świętej liturgii.

Kościół św. Marcina, przekazany w 1956 roku w stanie suro-
wym (ściany i dach) siostrom z Lasek przez kard. Stefana Wyszyń-
skiego, już 55 lat egzystuje, będąc dla wielu „parafią serca”, gdzie,
jak uważa prof. Kucza-Kuczyński, widoczna jest rozumna troska
o utrzymanie ładu przestrzennego i estetycznego.

Jak to się dzieje?
W tradycji Lasek, których społeczność – siostry, świeccy, nie-

widomi – już przed II wojną żyła świadomie rytmem roku kościel-
nego, było zrozumienie życia liturgicznego, co było widoczne
w urządzeniu kaplic, w tym głównej. Wszystko temu było pod-
porządkowane.

Każdy okres liturgiczny czy święto był zaznaczony nie tylko
przez kolor konopeum na tabernakulum, kolor zasłony w tle za
tabernakulum, kolor przykrycia ołtarza, chodniki, ale także i ko-
lor świec (ciemniejsze w Adwencie i Wielkim Poście), odpo-
wiednio układane kwiaty, które dopełniały zamierzone surowe
piękno wnętrza i żywy płomień lampki oliwnej. Zasada prosta –
Chrystocentryzm. Akcent na ołtarz i krzyż, żadnych bocznych oł-
tarzyków, figur i obrazów. Nastrój okresu liturgicznego wykraczał
poza kaplicę, przenikał codzienne życie społeczności laskowskiej.

I ważne przy realizacji kaplicy współpraca z wybitnymi twór-
cami w tej dziedzinie, konsultacje, ogromny szacunek dla praw-
dziwej sztuki, dialog i współpraca, i czerpanie z dorobku wieków
w dziedzinie sztuki sakralnej.
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I tu jest początek. Podstawa i źródło tradycji. Nie ma możli-
wości utrzymania ładu przestrzennego i estetycznego bez usza-
nowania tej zasady.

Rozumne zarządzanie, to rozumne decyzje. Świadomość ro-
li poszczególnych elementów przestrzeni w pogłębianiu wiary. Dą-
żenie do stworzenia takiego ładu przestrzennego, który wprowa-
dza sam sobą w wymiar ciszy i kontemplacji (tego wymiaru nie
wolno zakłócać dowolnymi pomysłami estetycznymi, osobistymi
gustami). Dbać o to, by nie było przypadkowości. W dążeniu do
prostoty i piękna wszystko musi dopomagać. Doskonale być
wkomponowane w architekturę i konsekwentne w szczegółach.
W przeciwnym przypadku może być nieświadome barbarzyństwo,
promocja samego siebie, a nie umożliwienie „wylotu” do Pana Bo-
ga. „Nie nam Panie nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę”.

Jakie mogą być niebezpieczeństwa?
Choćby najlepszy przełożony, jeśli sam nie ma w tym kierun-

ku przygotowania, powinien szukać ludzi kompetentnych, pro-
fesjonalistów. Trzeba wiedzieć co, po co, ku czemu, ale jak – zo-
stawić twórcy profesjonalnemu.

Często, skądinąd szlachetni i pobożni ludzie, podejmują sa-
mi, bez jakiejkolwiek konsultacji decyzje dotyczące przestrzeni sa-
kralnej, nie wiedzą, że nie wiedzą.

Projektantka wnętrza kościoła św. Marcina s. Alma Skrzydlew-
ska w latach 50 ubiegłego wieku do współpracy zaprosiła innych,
równie młodych, wybitnych artystów, którzy autentycznie,
z przekonaniem zajmowali się w swojej twórczości sztuką sakral-
ną. Każdy projekt konsultowała, upewniała się, czy to, co zamie-
rza jest na pewno tym, czym być powinno. Przestrzeń kościoła tak
jest zakomponowana, że nie ma w niej niekoniecznych elemen-
tów, wszystko „siedzi” kompozycyjnie w XVIII wiecznej architek-
turze, wszystko znaczy to, co powinno znaczyć w procesie jak naj-
pełniejszego przeżywania wiary w roku liturgicznym.
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I rola kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo blisko związa-
nego z Laskami, który sam mając inne upodobania estetyczne, dał
absolutną wolność s. Almie Skrzydlewskiej w realizacji projektu,
oddalonego przecież od jego osobistych gustów.

Siostra Alma, objąwszy funkcję Przełożonej Generalnej
Zgromadzenia, ogromną wagę przywiązywała do właściwego
utrzymywania ładu przestrzennego i estetycznego kościoła i ka-
plic. Wychowywała kolejne pokolenia sióstr, uwrażliwiając je na
piękno i ucząc rozumienia zasad przestrzeni sakralnej. Uczyła sio-
stry, które miały talent, komponować kwiaty w architekturze ko-
ścioła. Kościół św. Marcina ma również swoje zaplecze technicz-
ne, o które dbają kompetentne siostry i troszczą się, by nie zmar-
nować tego, co jest sprawdzonym dobrem.

Z mojego doświadczenia osobistego: Matka Alma Skrzydlew-
ska wiedząc, że jestem po Akademii Sztuk Pięknych, ale neofitą,
stopniowo wprowadzała mnie w sztukę sakralną ·i w kościół św.
Marcina, pokazywała prawidłowości, zasady i dała wolność w re-
alizacji.

Jeszcze nasza założycielka, Matka Czacka, wielką wagę przy-
wiązywała do funkcji i roli zakrystianki. To zawsze była specjal-
nie dobrana osoba, podobnie jest i teraz. W kościele św. Marci-
na s. zakrystianka jest również specjalnie dobierana i przygoto-
wywana. Musi zdobyć potrzebną wiedzę i kompetencje. Każda
siostra w Zgromadzeniu przechodzi praktykę zakrystyjną u św.
Marcina, będąc jeszcze nowicjuszką, wówczas „uczy się” kościo-
ła i Kościoła.

Ponieważ w kościele płonie przy tabernakulum żywy ogień
w lampce oliwnej i są prawdziwe woskowe świece, uczy się, jak
przygotować wieczną lampkę, jak przygotować świece, które, na
jaki okres liturgiczny, w jakich proporcjach. Zdobywa świadomość
znaków, co i do czego, i w jaki sposób, kiedy.
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Ważna jest zawsze staranność w przygotowywaniu miejsca
sprawowania świętych Tajemnic wiary i staranność w przygoto-
waniu się do liturgii. To wszystko jest życiem, a nie obowiązkiem
w życiu. To również tradycja, te przygotowania. One mają swo-
ją wagę, czas i zasady. Sens.

W konstytucjach Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża jest
zapis, że kościoły, kaplice związane ze Zgromadzeniem powinny
być (w miarę możliwości) ośrodkami apostolstwa prawdziwej
sztuki religijnej.



pierwSzA rOczNicA śMierci
śp. zOfii MOrAwSKieJ

23.11. br. w sali Domu św. Stanisława odbyła się promocja
książki JackaMoskwy „Niemówomnie” stanowiącejwywiad-rze-
kę ze śp. Zofią Morawską. Spotkanie otworzył prezes W. Gołąb,
przedstawiając swoje spotkania i współpracę z PaniąMorawską.
Między innymi powiedział: „PaniMorawska jest postacią wzor-
cową dla naszych pracowników. Była wierna prawdzie, kochała
niewidomych i odznaczała się niezwykłą odpowiedzialnością”.Na-
stępnie przewodnictwo spotkania przejął JacekMoskwa. Podob-
nie jak było podczas promocji w Związku Literatów w dniu 27
września br., miał miejsce dialog: pan J. Moskwa zadawał pyta-
nia, a fragmenty wypowiedzi p.Morawskiej odczytywała p.Ma-
jaKomorowska. JacekMoskwaubogacał tę rozmowę swoimiwspo-
mnieniami ze spotkań z Panią Morawską, jakie zachował w pa-
mięci. Po tym szczególnym, fascynującym dialogu przyszła pora
na dzielenie się przez uczestników spotkania swoimi wspomnie-
niami. Między innymi głos zabrała s. Regina, która przez ostat-
nie lata bezpośrednio opiekowała się PaniąZofią. Przejęła tę opie-
kę po swojej ciotce – s. Rozalii. Ciekawie zabrał głos p. Kazimierz
Lemańczyk, s.Hieronima i p.MartaZielińska.Wspotkaniuwzięli
udział członkowie Zarządu Towarzystwa, siostry zakonne, pra-
cownicy Lasek, przyjaciele PaniMorawskiej i młodzież. Przypo-
mnijmy, że Pani Zofia Morawska przeżyła 106 lat, w tym w La-
skach 80. Była pierwszą kobietąwPolsce, która została odznaczo-
na Orderem Orła Białego. Otrzymała też nagrodę „Totus”
iwiele innych odznaczeń.Miała świetnąpamięć, znała cztery języ-
ki obce, była inicjatorkąwielu nowych rozwiązań. Jako skarbnik
Zarządu Towarzystwa nigdy nie oszczędzała środków na zakup
sprzętu stanowiącego pomocwprocesie rewalidacji niewidomych.
Poniżej drukujemy jedno ze wspomnień.
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Jadwiga Dąbrowska

Pani Zofia Morawska

Całe szczęście, że zapisała się
w mojej pamięci najzwyczaj-

niej w świecie. Pani Zofia na pew-
no nie chciałaby, żebym używała
wysoce pompatycznych słów, by
spróbować opisać ten naprawdę
krótki czas naszej znajomości.

Będąc w szkole, każdy z nas
wiedział, kto to jest pani Moraw-
ska. Nie było Lasek bez pani Mo-
rawskiej – to było oczywiste! Oso-
biście przez czas mojego przeby-

wania w liceum nie miałam z nią właściwie żadnej bliższej
styczności. Miało się to zmienić tuż po opuszczeniu szkoły, przed
moim wyjazdem do Filadelfii na stypendium. Przyszłam do jej
domku z moją mamą. Pani Morawska leżała jeszcze po swojej po-
południowej drzemce, gdyśmy tam przyszły. Miała wtedy 86 lat.
Zapytała, czy mam potrzebne ubrania na wyjazd. Zatroszczyła się
o te, których nie miałam – niektóre z nich mam do dziś. Pani Mo-
rawska cieszyła się z mojego wyjazdu do Stanów ta, jakby to ona
tam jechała.

Kiedy rozpoczęłam moją wymarzoną pracę w Laskach i spo-
tykałam panią Morawską, wspomniała mi parokrotnie, że bardzo
chciała, żebym mogła mieszkać w hoteliku, żebym miała wszędzie
blisko. Zastanawiałam się czasem, dlaczego się o to troszczyła?
Przecież nie musiała myśleć o takich drobiazgach; miała odpowie-
dzialną funkcję w Zarządzie. Zależało jej też bardzo na tym, że-
bym jak najwięcej używała swoich umiejętności językowych na-



bytych na stypendium w Filadelfii. Cieszyła się, że śpiewałam
w chórze i że udało mi się skończyć studia. Ze wszystkiego potra-
fiła się cieszyć.

Kiedy przychodziłam do niej, żeby opowiedzieć, co udało mi
się w życiu osiągnąć, nigdy nie usłyszałam od niej „nie mam cza-
su”. Ogromnie lubiłam przychodzić do jej domku. Zawsze koja-
rzył mi się z mnóstwem książek. Pamiętam nawet kształt niektó-
rych stojących tam wtedy starych mebli. Siostra Rozalia i Siostra
Leona zawsze częstowały herbatą i ciastkami. Było domowo i ser-
decznie. Nie tylko o sukcesach można było z panią Morawską po-
rozmawiać, o trudnościach także. Czasem czułam się dziwnie, że
tylko od niej „biorę”, sama wzajem nic nie dając. Pomyślałam so-
bie zatem, że mogłabym jej coś poczytać i powiedziałam o tym
pani Becie. Jednak nie było takiej potrzeby.

Kiedy pojawiła się możliwość rozpoczęcia budowy domu
z mieszkaniem dla mnie, pani Morawska bardzo mnie w tym
wspierała. Mówiła: „Ja bardzo bym chciała, żebyś ty miała swo-
je mieszkanie”. To jej wsparcie towarzyszy mi do dzisiaj, szczegól-
nie wtedy, gdy wydaje mi się, że moje działania nie mają sensu.

Pani Morawska zawsze powtarzała, że bycie w Laskach jest dla
niej wielką łaską i niezasłużonym darem. To dziwne, ale albo jej
postawa tak mocno mi się udzieliła, albo Bóg tak chce, żebym czu-
ła to samo.

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. ZOFII MORAWSKIEJ106



s. Rut Wosiek

Śp. Siostra Maria Wanda
od Ran Pana Jezusa

Siostra Maria Wanda – Leokadia Warse-
wicz urodziła się dnia 4 maja 1938 roku

we wsi Butrymowce, pow. Dąbrowa, woj.
białostockie. Jej rodzice: Jan Warsewicz
i Zuzanna z domu Kłoczko utrzymywali ro-
dzinę z pracy na sześciomorgowym gospo-
darstwie. Oboje pochodzili z głęboko religij-
nych, wielodzietnych rodzin. Siostra często
wspominała zwyczaje, które wyniosła ze
swego rodzinnego domu. Jej matka, która

wyrastała też w licznej, liczącej jedenaścioro dzieci rodzinie i wcze-
śnie osieroconej przez matkę, a wychowywanej przez ojca. Wie-
czorami uczył on dzieci nie tylko religii, ale też czytania i pisania.

Taką żelazną dyscyplinę w stosunku do siebie, a zwłaszcza
w stosunku do wszelkich przepisów kościelnych, przeniosła jej
własna matka także na wychowanie swoich pięciorga dzieci od
najwcześniejszych lat ich życia. Było to czytelne dla wszystkich,
którzy w dalszej przyszłości znali s. Marię Wandę i mieli okazję
z nią współpracować.

Leokadia była drugą z rodzeństwa. Jej starsza siostra, Bolesła-
wa, była od dzieciństwa osobą słabowidzącą, ale nie było możli-
wości zasięgania porad okulistycznych. Później s. Maria Wanda
znalazła jej pracę w kuchni w jednej z placówek Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, a „Pani Bolcia” przy tej okazji znala-

ODeSzłA DO pANA
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zła też męża, z którym zamieszkała w domu Polskiego Związku
Niewidomych w Warszawie. Po śmierci spoczęła na zakładowym
cmentarzu w Laskach.

Urodzona półtora roku przed drugą wojną światową Leoka-
dia – przyjęła Sakrament Chrztu św. 29 maja 1938 roku w koście-
le parafialnym w Nowym Dworze, a Sakrament Bierzmowania,
już po wojnie w czerwcu 1949 roku w parafii Siderka.

W pierwszych latach po wojnie wspólnie ze starszą siostrą
podjęła naukę w prywatnych domach, gdzie – jak wspomina –
„były takie osoby, które uczyły pisać i czytać”. Wkrótce potem za-
częła uczęszczać do otwartej na nowo szkoły podstawowej w ro-
dzinnych Butrymowcach, gdzie w roku szkolnym 1953/54
ukończyła siódmą klasę. O kontynuowaniu nauki, chociaż marzy-
ło jej się jakieś technikum, nie było mowy, zwłaszcza, że już od
1944 roku jej ojciec był sparaliżowany i jego leczenie przez prze-
różnych znachorów i felczerów nie tylko pochłaniało wszelkie ro-
dzinne zasoby, ale wymagało też od dzieci dodatkowej pracy w go-
spodarstwie i odrabiania za sąsiedzką pomoc w orce na polu czy
w koszeniu łąki.

Leokadia już w latach szkolnych myślała o życiu zakonnym,
ale ze względu na sytuację rodzinną nie śmiała nawet wspominać
o tym rodzicom. Wreszcie po kilku latach powiedziała o tym mat-
ce i poprosiła o możliwość odwiedzenia pochodzącej z tej samej
wsi zakonnicy – czyli naszej s. Tobii Hawrylik. Do Lasek przyje-
chała na dwa tygodnie próby, zgłosiła się do Zgromadzenia i 22
sierpnia 1963 roku została przyjęta do aspiratu, a 27 październi-
ka, w święto Chrystusa Króla, do postulatu. Kierowniczką postu-
latu, który przejściowo liczył nawet do dwudziestu postulantek
przyjmowanych w tamtych latach do nowicjatu w trzech termi-
nach w ciągu roku,. była s. Maria Gołębiowska. W postulacie pra-
cowała przy sprzątaniu domu i w ogrodzie, obsługiwała chorych
i gości.
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Do nowicjatu, przeniesionego z Lasek do Klasztoru Matki Bo-
skiej Pocieszenia w Warszawie, którego mistrzynią była s. Alma
Skrzydlewska, s. Maria Wanda została przyjęta 15 sierpnia 1964
roku w gronie sześciu nowicjuszek; m.in. były to: s. Terezja, s. Mi-
rosława i s. Elia. W dalszym ciągu zajmowała się głównie sprzą-
taniem, tym razem drugiego piętra Klasztoru, gdzie wówczas mie-
ścił się także nowicjat, oraz introligatorni przy Bibliotece Wiedzy
Religijnej.

Pierwszą Profesję złożyła w kościele św. Marcina 6 stycznia
1966 roku, razem z s. Krzysztofą i s. Rut. Po profesji s. Maria Wan-
da pozostała w Klasztorze na Piwnej praktycznie do końca życia,
z przerwą w 1971 roku przed ślubami wieczystymi, kiedy poma-
gała s. Jozafacie w pralni w Laskach.

Śluby wieczyste złożyła 6 stycznia 1972 roku na ręce Matki Ma-
rii Stefanii. W dalszym ciągu, już do końca życia nieprzerwanie
służyła w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia w Warszawie. Jak
napisała s. Maria Krystyna, w każdym miejscu kościoła i klasz-
toru pozostały ślady jej rozumnych rąk i serca.

Siostra Agnieszka, przez ostatnie lata najbliższa współpracow-
nica s. Marii Wandy, napisała we wspomnieniu m.in. takie słowa:
„Zawsze była dla siebie twarda, nigdy się nie oszczędzała, choć by-
ła bardzo schorowana. Jeszcze w czasie ostatnich remontów słu-
żyła radą i podpowiadała, co trzeba sprawdzić, na co zwrócić
uwagę. Zawsze pamiętała, co i kiedy trzeba zakonserwować, aby
działało, gdy będzie potrzebne. Nigdy nie zwolniła się od odpo-
wiedzialności. Mimo braku sił w ostatnim czasie, wyczyściła i za-
bezpieczyła przed zimą brodzik w ogrodzie. W ostatnim tygodniu
naprawiła drzwi z kościoła na wirydarz. Myślała też, jaką szop-
kę przygotować na nadchodzące Boże Narodzenie”.

Już od wakacji wiedziała o swojej nieuleczalnej chorobie.
W ciągu ostatnich miesięcy dojeżdżała na chemioterapię do szpi-
tala.
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W swoim jubileuszowym wspomnieniu pisała: „Z powodu
nadmiaru zadań i prac nie zawsze miałam wystarczający czas na
modlitwę, ale wszystko ofiarowywałam Panu Bogu. Starałam się
oddawać panu Bogu cześć i dziękczynienie za to wszystko, co mnie
spotykało. Wiele razy życie wymagało ode mnie samozaparcia
i walki z bezsilnością, ale dziękuję Bogu, że dał mi moc ducha”.

Kiedy stan Siostry wyraźnie się pogorszył, została we wtorek
18 października przewieziona do Infirmerii w Laskach. W czwar-
tek 20 października po południu dojechały do niej Siostry, z prze-
łożoną s. Julittą, które trwały na modlitwie do końca. O godz.16.00
ks. Kazimierz Olszewski udzielił Siostrze Sakramentu Chorych.

Tuż przed rozpoczęciem czwartkowych Nieszporów – o godz.
18.30 – dzwon kapliczny ogłosił Laskom odejście s. Marii Wan-
dy do Pana. Pogrzeb odbył się we wtorek 25 października 2011
roku godz.14.00 w Laskach. Mszy Świętej koncelebrowanej przez
sześciu Księży przewodniczył ks. rektor Andrzej Gałka, który pod-
czas homilii dzielił się także swoimi osobistymi wspomnieniami
wieloletnich kontaktów z Siostrą. Po pogrzebie rodzina i przyjezd-
ni goście spotkali się na wspólnym posiłku w Domu Rekolekcyj-
nym.



31.10 Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniały-
mi Władysław Gołąb został przyjęty na audiencji przez
ks. Kazimierza kardynała Nycza – Metropolitę War-
szawskiego. Prezes złożył Księdzu Kardynałowi gorą-
ce podziękowanie za udział w obchodach stulecia To-
warzystwa oraz za słowa, jakie kierował do nas w ho-
miliach związanych ze stuleciem. Prezes zaprosił
Księdza Kardynała na tradycyjny opłatek z dziećmi
i młodzieżą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ró-
ży Czackiej w Laskach. Zaproszenie zostało przyjęte.
Ustalono termin spotkania na dzień 19 grudnia br. Po-
nadto nasz dostojny Arcypasterz wyraził zgodę na
otwarcie, w ramach Szkoły Muzycznej w Laskach, fi-
lii Instytutu Szkolenia Organistów ks. prof. Andrzeja
Filabera. Decyzja ta ma ogromne znaczenie, gdyż po-
zwoli przygotowywać niewidomych organistów do pra-
cy w małych parafiach. Na zakończenie prezes W. Go-
łąb wręczył Księdzu Kardynałowi monety wydane
przez Narodowy Bank Polski dla uczczenia 100-lecia
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

9.11 W szpitalu w Elblągu, w wieku 84 lat, zmarła śp. Ma-
rianna Kuśniewska, Mama s. Matei. Pogrzeb, na któ-
ry pojechała delegacja sióstr z Matką, odbył się 12 li-
stopada w kościele pw. Świętego Brunona i na cmen-
tarzu komunalnym w Elblągu.

10.11 Na Cmentarzu Wawrzyszewskim odbył się pogrzeb śp.
Edwarda Jagodzińskiego zmarłego w wieku 61 lat.
W Laskach był on znany od wielu lat – prawie codzien-
nie przyjeżdżał do domu św. Franciszka, gdzie pod kie-
runkiem kolejnych sióstr przełożonych pomagał
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w pracach porządkowych wokół domu i na zakłado-
wym cmentarzu. Na noc wracał do schroniska dla bez-
domnych w Warszawie.

10.11 Z okazji Święta Niepodległości przypadającego na
dzień 11 listopada, dzieci i młodzież Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Róży Czackiej w Laskach, pod kierunkiem nauczy-
cieli, zorganizowały uroczystość patriotyczną. Na
program złożyły się pieśni: Jak długo w sercach naszych,
Raduje się serce, raduje się dusza, Grzmijcie bębny,
grzmijcie działa, Szara piechota oraz wiersze o głębo-
kiej treści patriotycznej. Reżyserem inscenizacji był p.
Stanisław Badeński, oprawa muzyczna – p. Czesław Ku-
rek. Dziękując za piękny występ, prezes W. Gołąb przy-
pomniał historię Święta Niepodległości. Zostało ono
uchwalone w 1937 roku, po wojnie przez władze PRL
zakazane, a przywrócone w 1989 roku. Dyrektor Piotr
Grocholski przypomniał, że święto kojarzy się ze stu-
leciem Lasek. Matka Anna Maria i ks. rektor Grzegorz
Ostrowski podkreślili, jak bardzo powinniśmy być
wdzięczni Panu Bogu za dar wolności, za niepodle-
głość, która tak drogo kosztowała. Piękny program, do-
skonale wykonany, wycisnął niejedną łzę z oczu słucha-
czy. Warto też dodać, że w dniu 15 listopada dziewczę-
ta i wychowawczynie z grupy V Domu Dziewcząt
zorganizowały z tej samej okazji wieczornicę. W pro-
gramie znalazły się pieśni patriotyczne i recytacja wier-
szy. Również to spotkanie głęboko wzruszyło słucha-
czy, uczestników wieczornicy.

14.11 W Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewido-
mych w Warszawie odbyło się spotkanie seniorów ru-
chu niewidomych w Polsce z okazji 60. rocznicy powsta-
nia Związku. Na wstępie ogłoszono werdykt kapituły po-
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wołanej przez Zarząd Główny PZN nadający godność
„Człowieka Roku 2011” Kazimierzowi Lemańczykowi,
prezesowi Zarządu Spółdzielni „Nowa Praca Niewido-
mych – Cepelia”. Przypomnijmy, że K. Lemańczyk jest
byłym wychowankiem Lasek, zasłużonym działaczem
zarówno dla Dzieła Matki Czackiej, jak i dla ruchu Pol-
skiego Związku Niewidomych i ruchu spółdzielczego.
Funkcję prezesa Spółdzielni pełni od 54 lat. Za zasługi
został odznaczony, między innymi, Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Godnością „Człowie-
ka Roku” przed trzema laty został wyróżniony prezes Za-
rządu TOnO, Władysław Gołąb. Wyróżnienie tym tytu-
łem łączy się z wręczeniem statuetki im. Włodzimierza
Kopydłowskiego. Przypomnijmy: Włodzimierz Kopy-
dłowski (1933–1987), świętej pamięci prezes Zarządu
Głównego PZN, był wychowankiem Lasek i współdzia-
łanie z Laskami uważał za sprawę konieczną.
Drugim punktem spotkania seniorów było ogłoszenie
wyników konkursu na wspomnienia dotyczące histo-
rii ruchu niewidomych. Pierwszą nagrodę otrzymała p.
Zofia Krzemkowska, emerytowana nauczycielka i dzia-
łaczka społeczna ruchu niewidomych. Sama odczyta-
ła fragmenty nagrodzonej pracy. Wspomnienia, które
otrzymały drugą i trzecią nagrodę, odczytał Ksawery
Jasieński. Na zakończenie spotkania uczestnicy dzieli-
li się wspomnieniami z przeszłości ruchu niewidomych.
Prezes W. Gołąb, który był delegatem na pierwszym
Zjeździe PZN w 1951 roku, przypomniał o politycznym
usunięciu od władzy dr. Włodzimierza Dolańskiego
i powołaniu prezydium Związku, w skład którego we-
szli starzy komuniści, a wśród nich Tadeusz Radwań-
ski – minister od propagandy w rządzie białostockim
w 1920 roku, z Feliksem Dzierżyńskim na czele.
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19–20.11 Święto Zgromadzenia. Swoje Jubileusze obchodziły:
s. Lidia od Ukrzyżowanej Miłości Baranka i s. Patry-
cja od Ducha Świętego i Bożego Baranka – 25-lecie ślu-
bów zakonnych – oraz: s. Floriana od Serca Jezusowe-
go, s. Konstantyna od Przenajświętszych Stóp Pana Je-
zusa i s. Jozafata od Najświętszej Rodziny – 50-lecie
ślubów zakonnych.

22.11 W sali domu św. Stanisława w Laskach odbyło się spo-
tkanie z załogą jachtu żaglowego „Zawisza Czarny”.
Szczególni goście: Roman Roczeń – inicjator projektu
„Zobaczyć morze”, a zarazem były wychowanek Lasek,
Janusz Zabierajewski – kapitan jachtu, Robert Krzemiń-
ski – bosman. Spotkanie poprowadzili: Filip Szamik,
Bartosz Radomski i Dawid Głowacki – uczestnicy IX
edycji projektu, wychowankowie Lasek. Hasło spotka-
nia: „Każdy może zostać wilkiem morskim i przeżyć że-
glarską przygodę”. Na program złożyły się: przedstawie-
nie założeń projektu, dzielenie się doświadczeniem
przez uczestników rejsu oraz pokaz filmu, z audiode-
skrypcją, dokumentujący niektóre zdarzenia z rejsu,
a na zakończenie śpiewy żeglarskie. Na zaproszeniu za-
mieszczona była wypowiedź Romka Roczenia, którą
przytaczamy w całości; „Nie da się opowiedzieć, nie da
się nawet przybliżyć dźwięków, nutki niepokoju,
smaczków niepewności, woli zwycięstwa nad sobą”. Jest
to życiowe credo Romana Roczenia, który umie poko-
nywać swoje słabości. Przed kilku laty otrzymał wyróż-
nienie „Człowieka bez barier”. Jest niezwykle uzdolnio-
ny, o nieposkromionej chęci nieustannego zdobywania
świata. Spotkanie w Laskach należy uznać za bardzo
udane. Młodzież bawiła się świetnie i być może połknę-
ła bakcyla pokonywania wszelkich barier, przede
wszystkim tych, które tkwią w nas samych.
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23.11 W Domu Księży Emerytów w Gnieźnie zmarł w wie-
ku 79 lat ksiądz kanonik Benon Kaczmarek, wielolet-
ni członek TOnO. W Bydgoszczy przez trzydzieści lat
pełnił służbę jako diecezjalny duszpasterz osób niewi-
domych. Był drugim, po ks. Tadeuszu Różewiczu, dusz-
pasterzem bydgoskim. Jego zaangażowanie w sprawy
niewidomych było wyjątkowe. On po prostu kochał
niewidomych, współpracował z nimi. Mimo pogarsza-
jącego się stanu zdrowia uczestniczył we wszystkich
spotkaniach. Odznaczony był Medalem Edukacji Na-
rodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W jego pogrzebie wzięła udział liczna grupa
bydgoskich niewidomych.

1–2.12 W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się IX
edycja Międzynarodowej Konferencji organizowanej
corocznie przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.
Jednym ze współorganizatorów jest Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi. Konferencję poprzedziło
spotkanie przedstawicieli kilkunastu państw pod ha-
słem: „ Niewidomi i słabowidzący z Zachodu i Wscho-
du bliżej siebie”. Na spotkaniu przygotowano i uchwa-
lono rezolucję do władz i organizacji pod tytułem:
„Niewidomi bliżej świata, a świat bliżej nich”. Konfe-
rencję w dniu 1 grudnia otworzyły wystąpienia: preze-
sa Fundacji „Szansa dla Niewidomych” Marka Kalbar-
czyka, pani prezydentowej Anny Komorowskiej, odczy-
tane przez Joannę Staręgę-Piasek, prezesa Zarządu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysława
Gołąba i prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związ-
ku Niewidomych Annę Woźniak-Szymańską. Konfe-
rencja spełniła trzy cele: zbliżenie między narodami,
przedstawienie najnowszych osiągnięć z zakresu tyflo-
techniki oraz prezentację nowoczesnych urządzeń i po-
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mocy służących niewidomym. Odrębnym punktem
programu było wyróżnienie statuetką „Idola” osób ze
środowiska niewidomych lub działających na ich rzecz.
Tym razem wśród wyróżnionych nie było osób z La-
sek. Dla zagranicznych gości zorganizowane były wy-
cieczki do Centrum Kopernika i na Zamek Królewski.
Natomiast dla wszystkich pozostałych uczestników
przygotowana była ciekawa wystawa. Konferencję na-
leży uznać za udaną.

3.12 W Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się
koncert „Razem” zorganizowany z okazji Światowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych w ramach V edycji Dni
Otwartych w Muzeach. Organizatorami koncertu by-
li: prezes Stowarzyszenia „Razem dla Niepełnospraw-
nych” – Marek Książek, pełnomocnik Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełno-
sprawnych – Artur Pozorek oraz dyrektor Muzeum
Niepodległości w Warszawie – dr Tadeusz Skoczek.
Koncert poprowadził Wojciech Grzechowiak – redak-
tor „Radia dla Ciebie”. Na program złożyły się: piosen-
ki w wykonaniu Grażyny Łapińskiej – sopran (artyst-
ka przykuta do wózka inwalidzkiego) i barytona ope-
ry stołecznej. Ponadto recital na gitarze klasycznej
wykonała Awelina Szumańska. Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi reprezentowali: Władysław Gołąb
z Małżonką, siostra Irmina z niewidomą wychowanką
Agatą, dyrektor administracyjny Adam Kubicki z Mał-
żonką. Nasze środowisko reprezentował również pre-
zes Kazimierz Lemańczyk. Koncert był bardzo piękny,
publiczność entuzjastycznie przyjęła występy wszyst-
kich artystów.
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Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przeka-
zanych przez: s. Idę Burzyk, Justynę i Władysława gołąbów,
Annę Pawełczak-gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wosiek.

Zdjęcia do numeru przekazali: K. Konieczna, H. Pasterny, J. Pla-
cha, M. Prawica, s. Rut Wosiek, A. Wietecha

ERRATA:
W numerze 3–4(101–102) „Lasek” w informacji dotyczącej przy-
jęcia przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego delegacji nasze-
go Towarzystwa – w związku z wybiciem jubileuszowych monet
– podano błędną datę spotkania. Powinno być: 14. października
2011 r. Za pomyłkę przepraszamy.
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S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, P. Buczkowski, B. Burt-
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H. Kalinowska, A. Kamińska, A. Kaniewska, B. Kendziora-Drzyzga,
W. Klonowska, W. Kołodziej, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, M. Ko-
towska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie, M. Kukułka, T. Ku-
ra, H. Kuszell, A. Kubicki, E. Kubin, M. Kwiatkowska, Cz. Leśnik, B. Li-
twiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Marciniak, J. Markiewicz, T. Mazowiecki, J. Mazur, S. Michalski,
S. Musiałowicz, K. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Na-
wrat, M. Nieniewska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, B. Nowak, T. Or-
łowska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka , H. Pa-
sterny, R. Pawłowska, P. Pieniężny, K. Pędziwiatr, J. Placha, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), J. Podsiedzik, U. Pokojska,
ks. J. Popławski, A. Półtawski, H. Przewłocki, J. Putz, M. Rawicz, W. Ro-
dowicz, ks. bp S. Regmunt, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Rusz-
kowska, T. Sałata, ks. A. Santorski, A. Sękowski, A. Skowron, ks. T. Sku-
ra, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, B. Strońska, A. Styczyńska,
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pocho-
pień, Z. Szymańska, P. Ściga, E. Ślipska, K. Świątek, ks. T. Śliwowski,
J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Tofilski, J. Titkow, ks. A. Troni-
na, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wę-
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żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, M. Wrzosek, K. Wroń-
ska, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, K. Zejda, S. Zięba, J. Zięckowska,
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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)
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