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Józef Placha

Bezmiar ludzkiego cierpienia
w perspektywie Zmartwychwstania

Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy są ze sobą tak ściśle powią-
zane, że również kolejny numer „Lasek” nie może pominąć po-

łączenia tych ważnych, liturgicznych wydarzeń.
Kilka tekstów w niniejszym numerze nawiązuje zwłaszcza do

Wielkiego Postu, jako szczególnego czasu przygotowania do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Tak się złożyło, że w marcu br. dwa razy brałem udział w wy-
darzeniach, które wprawdzie nie dotyczyły wprost Męki Pańskiej,
ale przypomniały mi w swojej wymowie swoistą Golgotę ofiar woj-
ny.

Z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych 4 marca br. w samo po-
łudnie w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego kilkudziesięcioosobowy chór polonijny zaprezentował
koncert pieśni patriotycznych. Chodziło o to, aby dać wyraz pamię-
ci o tych, którzy jako żołnierze Armii Krajowej byli przez wiele lat
piętnowani przez władze, niektórzy z nich więzieni i bestialsko za-
męczeni przez Służby Bezpieczeństwa.

Dobrze się więc stało, że wreszcie głośno i otwarcie przypomnia-
no społeczeństwu polskiemu odwagę i bohaterstwo tych ludzi oraz
ich wkład w to, że dzisiaj możemy cieszyć się wolnością.

Drugie wydarzenie miało miejsce w siedzibie Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Warszawie, gdzie 14 marca br. brałem udział w pro-
jekcji filmu i dyskusji na temat bohatera okupacyjnych i powojen-
nych lat – Janka Rodowicza, pseudonim „Anoda”.

OD reDAKcJi
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Sugestywność filmu tak głęboko poruszyła moją wyobraźnię, że
od razu pomyślałem, iż tę niezwykłą kondensację ludzkiego cier-
pienia muszę włączyć w nasze wielkopostne rozważania. Widzia-
łem w tym zabiegu redakcyjnym jakby dalszy ciąg Męki Pańskiej.

Wydaje się bowiem, że to, co zdarzyło się niemal dwa tysiące
lat temu z Jezusem, działo się nadal: przez wiele wieków dawnej
i w najnowszej historii, a w niektórych częściach świata dzieje się
współcześnie.

Pojmanie niewinnego człowieka, pokrętne i podstępne procesy,
fałszowanie tzw. dowodów winy, przypisywanie złych intencji ofia-
rom represji, wyszukiwanie na siłę fałszywych świadków, zadawa-
nie fizycznego i psychicznego cierpienia, biczowanie i bestialsko za-
dawane razy, nieludzkie upokorzenia i upodlenia – to tylko niektó-
re z licznych form niszczenia niewinnych ludzi. Do tego można
dodać cyniczne szyderstwa ze strony tych, którzy ślepo wierzyli, że
służą słusznej sprawie, nadając wyrafinowanym męczarniom ran-
gę jeżeli nie „sprawiedliwego wyroku”, to w łagodniejszej wersji,
usprawiedliwiającej ich działania, zbliżone do piłatowej logiki umy-
wania rąk. Wszystko to w atmosferze spirali kłamstw i programo-
wej wręcz nienawiści, i to nie ze strony tzw. jawnego wroga, ale tych,
którzy posługiwali się często tym samym, ojczystym językiem.

Jak więc można wytłumaczyć to wszystko z dzisiejszej perspek-
tywy?

Jednym z kluczy wyjaśniających ten bezmiar ludzkiego cierpie-
nia może być prawda, że człowiek to często wielki i nieodgadnio-
ny paradoks. Z jednej strony zdolny do bohaterstwa i świętości,
z drugiej natomiast, do bezgranicznej nienawiści – aż do zdrady
i zabójstwa włącznie.

Patrząc na zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej lu-
dzi, w przeważającej większości w bardzo podeszłym już wieku –
z laskami podpierającymi ich zmęczone ciała, drżącymi rękami, bia-
łymi jak śnieg włosami i porytych zmarszczkami twarzach – pomy-



ślałem, że przywiodła ich tutaj z pewnością potrzeba weryfikacji mi-
nionych wydarzeń, w których brali kiedyś czynny udział.

Dobrze, że była też obecna młodzież, choć w znacznej mniej-
szości, ale wydaje się, że rozumiejąca, iż to również ich historia.

Pomyślałem sobie również, że nawet to, co wydaje się zbyt okrut-
ne, nie może być poddane jakiejkolwiek amnezji, a tym bardziej nie
może ulegać próbom przeinaczania czy wręcz fałszowania historii.

I jeszcze jedna refleksja zmierzająca ku wielkanocnym wyda-
rzeniom. To wiara, że mimo nawet największego upodlenia i po-
gwałcenia ludzkiej godności Jezus Zmartwychwstały ukazuje nam
sens przezwyciężenia ludzkiej słabości. W świetle Bożego Odkupie-
nia dokonanego przez Krzyż i Mękę Jezusa oraz Jego Zmartwych-
wstanie nawet największa ludzka krzywda zostaje niejako przemie-
niona, pozwalając z ufnością oderwać się od bezsensu nieludzkie-
go cierpienia i skierować nasze myślenie i ocenę najokrutniejszego
doświadczenia ku radości Wielkanocnego Poranka.

Zwłaszcza w czasach trudnych – tych minionych i tych, które
– co nie daj Boże – mogą przecież zdarzyć się jeszcze, potrzeba nam
takiej wielkanocnej przemiany i perspektywy innej oceny i patrze-
nia na otaczającą nas rzeczywistość.

Tymczasem zaś dziękujmy Bogu i radujmy się z teraźniejszo-
ści, że dane nam jest żyć w stosunkowo bezpiecznym czasie, choć
i przeszłość i przyszłość nie mogą nam być obojętne.

Wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom środowiska i re-
dakcji „Lasek” życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych i wiary
w to, że Zmartwychwstały Jezus będzie nam towarzyszył nie tylko
w czasie świąt, ale także w naszym codziennym życiu.

Józef Placha – Bezmiar ludzkiego cierpienia... 7
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Władysław Gołąb

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Wielki Post to czas przygotowania do świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Najczęściej przez post rozumiemy powstrzy-

manie się od pokarmów mięsnych, ewentualnie jakieś ogranicze-
nia w jedzeniu czy korzystania z przyjemności. Tymczasem sły-
szymy o „nawracaniu się”. Mamy w swoim życiu dokonać jakiejś
zasadniczej zmiany. Przyjąć Ewangelię, czyli naukę Chrystusa za
swój program, za drogę życia. Mamy zatem być na co dzień świad-
kami, a nie biernymi obserwatorami tego, co nas otacza.

Ogromną siłę mają słowa – szczególnie, gdy są porywające
swoją logiką i piękną formą – ale większą siłę ma świadectwo ży-
cia. Święty Franciszek podobno nie był wielkim mówcą, ale był
autentycznym świadkiem głoszonej Ewangelii. On nie uciekał
przed ludźmi, którzy nie kochali Boga, nie twierdził, że głoszą he-
rezje. On swoim świadectwem życia przemieniał serca.

My, ludzie wierzący, jakże często zamykamy się w „okopach
Świętej Trójcy”, jak hrabia Henryk w „Nie-Boskiej komedii”. Z gó-
ry skazujemy się na klęskę, bo okopy będą zburzone.

Idei chrześcijańskiej nie niszczą prześladowania, ale swoisty
dobrobyt, przekonanie, że wszystko zależy od mojej zapobiegli-
wości, mojego rozumu. Idee chrześcijańskie należy bronić, dzie-
ląc się nimi z innymi przez świadectwo miłości.

Kiedy już mowa o „okopach Świętej Trójcy”, to warto przypo-
mnieć, że w tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin au-
tora „Nie-Boskiej komedii”, zapomnianego dziś poety, członka



wielkiej trójki romantyków – Zygmunta Krasińskiego, urodzone-
go 19 lutego 1812 roku w Paryżu. Krasiński był wielkim chrześci-
jańskim mistykiem. Jego ojciec Wincenty był generałem Napo-
leona, a następnie lojalnym sprzymierzeńcem cara rosyjskiego
i przyjacielem wielkiego księcia Konstantego. Nic więc dziwne-
go, że w środowiskach niepodległościowych Polski był znienawi-
dzony, a przez to samo i jego syn Zygmunt. Jednak Zygmunt Kra-
siński po swojemu kochał Polskę i gotów był dla niej poświęcić
nawet życie. Do głównych jego dzieł zaliczyć należy: wspomnia-
ną już wyżej „Nie-Boską komedię”, „Irydiona”, „Przedświt”, i „Psal-
my”. Przytoczę charakterystyczny fragment z Psalmu dobrej woli:

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie:
Żywot najczystszy – a więc godzien krzyża,
I krzyż – lecz taki, co do gwiazd Twych zbliża –
Najwyższe dałeś w czasie powołanie!
Tchem dzieje świata Tyś przegiął, jak kłosy,
Do pełniejszego dla nas wszędzie żniwa;
Ziemiś nam ujął – a spuścił niebiosy
I serce Twoje nas zewsząd przykrywa.
Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;
Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić,
Boś tak ugodnił wysoko człowieka
I naród każden, że Twój zamysł czeka,
Zawieszon w górze, aż własnym obiorem
Człowiek lub naród jego pójdzie torem;
Z wolnością tylko Twój Duch się wciąż swata –
Nikt niewolnikiem w bezmiarach wszechświata!
Teraz, gdy rozgrzmiał się już sąd Twój w niebie
Ponad lat zbiegłych dwoma tysiącami,
Daj nam, o Panie, świętymi czynami
Śród sądu tego samych wskrzesić siebie!

Władysław Gołąb – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 9
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Dałeś nam Panie wielki dar, wolną wolę, a co z nią czynimy?
Mamy być świadkami, a my uciekamy i kryjemy się w naszych
„okopach św. Trójcy”

Na święta Zmartwychwstania Pańskiego składam Drogim
Państwu życzenia naszego osobistego zmartwychwstania z niemo-
cy obojętności, bylejakości codziennego działania i faryzejskiej po-
prawności. Jakże ja jestem inny od tych dzisiejszych celników-po-
lityków, dziennikarzy i biznesmenów? Chodzę w każdą niedzie-
lę na Mszę św., a jak czas na to pozwoli, to i codziennie,
spowiadam się raz na miesiąc, nie kradnę, mówię prawdę i niko-
mu nic złego nie czynię. Tak mówi nie tylko faryzeusz z synago-
gi, ale i wielu z nas, a często ten prawdziwy grzesznik wyprzedza
nas swoją skruchą i biciem się w piersi. Zatem otwórzmy oczy na
otaczający nas świat, opuśćmy wygodne „okopy św. Trójcy” i wy-
ciągnijmy ręce do tych, którzy na to czekają.

Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi nam na te nadcho-
dzące święta i niechaj zagości w naszych sercach.

Laski, na dzień Zmartwychwstania Pańskiego 2012 roku
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Ks. Alfons Józef Skowronek

Wielkopostnym szlakiem
Świadczenie dobra • Modlitwa • Wyrzeczenie

Wielki Post, liturgicznie dokładniej: okres wielkanocnej po-
kuty, tak Kościół nazywa sekwencję 40 dni, które mamy

przed sobą. Jest to czas, kiedy mamy odczuć, kim jesteśmy, czym
jesteśmy obdarzeni – i czego nam brakuje. Paweł Apostoł nazy-
wa ten okres pojednaniem: my nie jesteśmy pojednani sami z so-
bą, jesteśmy wewnętrznie rozdarci. I tak rozdarty jest też nasz
świat, brakiem pojednania zagrożony lub nawiedzony. Pozwólcie
się pojednać z Bogiem!, tak woła Paweł w miejsce Chrystusa, aby-
ście w Bogu odnaleźli ścieżki do siebie samych, abyście się pojed-
nali.

W mrokach ukrycia…
Mt 6,1-6.16-18
W ubiegłym roku, tuż po Środzie Popielcowej, ktoś mnie za-

pytał, jakie to postanowienie podjąłem na Wielki Post. Odpowie-
działem: W tym roku chcę zrezygnować z wszelkiego postanowie-
nia. Mój rozmówca wielce się zdziwił. Powodem mej decyzji był
fragment odczytanej Ewangelii. Nie uszło pewnie Waszej uwadze,
iż w tekście tym trzy razy pada zwrot: „a Ojciec twój, który wi-
dzi w ukryciu, odda tobie”. Co oznacza ta dyskretna wskazówka?
Jezus chce niewątpliwie powiedzieć: Owszem, twoje dobre
uczynki są już ‘o kay’, lecz staną się jeszcze bardziej wartościowe,
gdy nie będziesz ich zawieszał „u wielkiego dzwonu”.



u progu Wielkiego Postu natrafiamy na operatywne racje, aby
nam przypomniano o tym zaleceniu Jezusa. Albowiem przy
wszystkich owych dobrych postanowieniach, które zmierzają do
określonych osiągnięć, niedaleko czai się pragnienie, aby nasze od-
nośne wysiłki zostały przez drugich także widziane, uznane i uho-
norowane. Któż nie ucieszy się słysząc taką wypowiedź jak: „to bu-
dujące, że przez cały Wielki Post nie chcesz sięgać po alkohol”. Za-
miar ten jest nienaganny, a jednak dla nas chrześcijan wielkie
znaczenie kryje w sobie rozważenie intencji Jezusa. W oczach Je-
zusa nie tyle liczy się osiągnięcie skonkretyzowanego celu, lecz ra-
czej więcej nastawienie, ukierunkowanie całej drogi życia.

Otwierają się więc przed nami trzy ważne kierunki postaw,
które wydajniej pielęgnować powinniśmy w ukryciu: jałmużna,
modlitwa i post. W tym kierunku podążają także inne wypowie-
dzi Jezusa, kiedy np. mówi: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę,
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamoż-
nych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś od-
płatę” (Łk 14, 12-14) albo Mt 5, 46: „Jeśli bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?” To, co nale-
ży do towarzyskiego bon tonu, nie odgrywa roli w tym, co Ewan-
gelia podkreśla w zachowaniu się wobec Boga. Nie ludzie mają wi-
dzieć i pochwalać twoje dobre uczynki, powiada Jezus, lecz „Oj-
ciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,4).

Powtórzmy w większym kontekście słowo już przytoczone, po-
nieważ zastanawia w nim jedno: kiedy Jezus mówi o modlitwie,
wygląda to tak: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej iz-
debki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukry-
ciu” (Mt 6,6). Znając to słowo Ewangelisty skłonni bylibyśmy za-
wrócić z drogi do naszego kościoła i zaszyć się w domowym za-
ciszu. Otóż nie, nasze zdrowe poczucie więzi z Bogiem wierzy
ponad wszelką wątpliwość, że w modlitwie jest nam potrzebna so-
lidarność, przeżycie wspólnoty, wzajemne upewnienie się w wie-
rze. A jednak mimo to i wbrew temu usprawiedliwione pozosta-

12 Z WARSZTATu TEOLOGA



je pytanie: Czy ja mogę modlić się w tej właśnie „zacisznej” for-
mie, to znaczy na uboczu nawiązać z Bogiem autentyczną, zaży-
łą więź relacji?

Sięgnijmy do własnego doświadczenia: ilekroć szukamy
otwartej, szczerej i osobistej rozmowy, potrzebne jest do tego nie-
zakłócone, zaciszne miejsce, jakaś emocjonalna nisza. Podobnie
ma się rzecz także w naszym odniesieniu do Boga: dla takiego spo-
tkania Jezus zaleca nam jakiś spokojny zakątek za zamkniętymi
drzwiami. Przekładając to na nasza dzisiejszą sytuację, powiedzieć
by należało: uwolnij się od twojej nieodstępnej elektronicznej ko-
mórki, wyłącz radio i telewizor, odsuń od siebie wszystko, co mo-
głoby zakłócić twą uwagę, abyś zyskał absolutną swobodę bycia
– i mógł nawiązać niezakłócony kontakt z Bogiem. Czy byłoby to
możliwe w ramach nabożeństwa? Na to pytanie każdy musi od-
powiedzieć indywidualnie. Muzyka, śpiewy i solenna liturgia ge-
nerują religijne uczucia, ale czy to wszystko naprowadza na ścież-
kę spotkania z Bogiem, oto pytanie. W każdym bądź razie: w mo-
dlitwie Jezusa nie znajdujemy żadnej wskazówki w tym kierunku.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej okresowi Wielkiego Postu,
a w nim trzem jego filarom: praktyce JAŁMuŻNY, MODLITWIE
i WYRZECZENIu W JEDZENIEu I PICIu.

Jałmużna, czyli solidarność z ludźmi szczególnie przez Boga
umiłowanymi, konkretnie: z ubogimi, biednymi.

Kto daje jałmużnę i pełni dzieła miłosierdzia, ten w naszym
często egoistycznie prezentującym się społeczeństwie uchodzi za
obywatela wielkiej szlachetności. A mimo to nawet za zbożnymi
dziełami dobroczynności może kryć się usposobienie, które
w gruncie rzeczy szuka własnego „ja”, czyli dobrze zakamuflowa-
na pycha, wystawienie siebie na pierwszy plan. Któż to wie tak do-
kładnie… Jezus natomiast żąda od dawcy jałmużny działania
ukrytego, absolutnie utajonego. Jego obrazowe słowo o lewej rę-
ce, która nie wie, co czyni prawa (Mt 6, 3), brzmi proroczo-rady-
kalnie. Dopiero wtedy, gdy zapanuje pewność, iż nikt o tym się
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nie dowie – komu, co, ile zostaje dane – wówczas dopiero daw-
ca jałmużny odpowiada wyobrażeniu Boga; albowiem ludzie cier-
piący niedostatek są nie tylko Jego równouprawnionymi stworze-
niami, lecz według przypowieści „O bogaczu i ubogim Łazarzu”
(por. Łk 16, 19-31) szczególnie umiłowanymi stworzeniami Bo-
ga, tylko On zna prawdziwe usposobienie miłosiernego dawcy
i w swej ojcowskiej dobroci nagrodzi najmniejszą nawet jałmużnę.

Modlitwa – naszym wyznaniem Boga, jako Pana życia.
Jako następny przykład prawdziwej pobożności mamy przed

oczami napomnienie Jezusa do modlitwy. Słuchamy zaskoczeni:
Znów jesteśmy świadkami napiętnowania wystawienia się na po-
kaz. Istnieje więc modlitwa, która służy wyeksponowaniu własnej
wyniosłości. u Żydów uprzywilejowanym miejscem wspólnej mo-
dlitwy była jerozolimska świątynia, a w innych miejscowościach
były nim synagogi. Regularne modlitwy rano, w południe i wie-
czór mogły natomiast być odmawiane wszędzie – nawet na uli-
cach i placach. Korzystali z tego obficie faryzeusze. I tej właśnie
praktyce przeciwstawia Jezus „modlitwę w komorze” (lub w „iz-
debce”). Praktyką tą nie zmierza ku ustaleniu jakiegoś kolejnego
miejsca modlitwy, lecz ma na oku tylko właściwy sposób modle-
nia się. Jezus nie krytykuje ani publicznej modlitwy gminy żydow-
skiej ani prywatnej modlitwy poszczególnego wyznawcy. W rze-
komo prywatnej modlitwie faryzeuszy demaskuje jedynie ukry-
tą w nich truciznę samolubstwa, woli otwartego pokazania się
i podziwu ze strony widzów. I to w najbardziej intymnym kon-
takcie z Bogiem.

Ten jednak, kto spokojnie i ukrycie modli się w swojej izbie
i prowadzi nienaganną rozmowę z Bogiem, ten rzeczywiście wy-
znaje Boga, jako Pana życia, jako Stwórcę świata, jako Istotę do-
pełniającą wszystkiego, co niedoskonałe. Modlitwa takiego czło-
wieka jest wolna od wszelkiej domieszki i cienia egoizmu.

Post – w oczekiwaniu nowego przyjścia Oblubieńca.
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Jako trzeci przykład właściwej postawy wobec Boga Jezus wy-
mienia post, czyli praktykę wyrzekania się. Miejsce postu po mo-
dlitwie wiąże się pewnie z okolicznością, że poszczenie częściej
prowadziło do wzmożonej modlitwy. Za czasów Jezusa istniał
w Izraelu post zobowiązujący wszystkich ludzi. Stanowił widzial-
ny wyraz potrzeby pokuty wśród ogółu dorosłych. I tak znana by-
ła praktyka postu przed wielkim świętem pojednania. Szeroko
znany był również dobrowolny post, któremu poddawał się po-
szczególny Izraelita w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia. Ten
typ postu praktykowali faryzeusze i uczniowie Jana Chrzciciela.
Do praktyki tej nie przyłączył się Jezus i jego uczniowie i to z dwu
powodów. Faryzeuszom zależało najpierw na publicznym zade-
monstrowaniu tej formy pokutnej. Przeciwko nim kieruje się su-
rowe słowo nagany: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak ob-
łudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że
poszczą” (Mt 6,16). A po wtóre: Do tej postawy się nie przyłącza-
jąc Jezus tym samym jednak jej nie odrzuca. Ze wszech miar mo-
że ona być wyrazem prawdziwego ducha pokuty. Swoje i swych
uczniów dystansowanie się od postu Jezus uzasadnia bowiem cza-
sem zbawienia, który z Jego przyjściem już nastał. Teraz, kiedy Je-
zus dzieli swe życie z uczniami a ludziom przynosi zaproszenie
do Królestwa Niebieskiego, właśnie teraz dokonuje się inaugura-
cja czasu radości! Albowiem On rozumie siebie jako „Oblubieniec
swoich”. Nadejdą jednak dni, kiedy On jako Oblubieniec rozsta-
nie się z uczniami i wtedy będą mogli pościć. „Jezus im rzekł: Czy
goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy bę-
dą pościć” (Mt 9,15).

Ów nowy post będzie jednak przebiegał z całkiem innego po-
wodu. Teraz wyrasta z tęsknoty i w oczekiwaniu drugiego przyj-
ścia pana młodego. Faza nieobecności Oblubieńca – a jest to do-
kładnie nasza dzisiejsza sytuacja – to okres przygotowania i wy-
patrywania Jego powrotu. Gdy u końca czasów na godach Baranka
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pojawi się Oblubieniec ze swą Oblubienicą, Kościołem, wówczas
zainaugurowana zostanie wszechogarniająca, niepohamowana
i niekończąca się radość (por. Ap 22,3).

Nasz post w Środę Popielcową i w Wielki Piątek zasadza się
odpowiednio na gruncie postawy oczekiwania powtórnego
przyjścia Chrystusa. Miły Bogu jest ten post, kiedy unikając wszel-
kiego spojrzenia w stronę ludzi i gdy nasze modły odprawiamy
jako szczerą rozmowę w ukryciu.

Przy wszelkich zachętach do dawania jałmużny, do modlitwy
i postu przyświeca nam Jezusowy obraz Boga: Zawsze obecny jest
przy tym wszystkim Bóg, jako niezmiennie dobrotliwy i dobra wy-
magający Ojciec, który w wieczności wszystko nam wynagrodzi.
Mimo iż Jezus, wówczas i dzisiaj, krytycznie nas współczesnych
konfrontuje z obiegową praktyką pobożności, to przecież krze-
sze w nas tym samym pozytywne impulsy do Bogu miłego życia
religijnego spowitego w osłonę cichej modlitwy. Zawsze i we
wszystkim obowiązywać winien postulat: Na zewnątrz, dla świa-
ta zachować normalność z wyraźnie zastrzeżoną strefą dla mo-
dlitwy w ukryciu.

Praktyka pobożności ludzi związanych z Bogiem powinna
więc być szczera i niewystawna, czyli skromna!

Gdybyśmy Ewangelii Środy Popielcowej chcieli nadać tytuł lub
nagłówek, jak mógłby on brzmieć? A może: „Wielka Karta praw-
dziwej pobożności!”.
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11–13 kwietnia 2011 roku w Laskach odbyły się rekolekcje
wielkopostne dla pracowników świeckichDzieła Lasek. Rekolek-
cje głosił ks. Jacek Ponikowski prowadzący Dom dla Niewido-
mychMężczyzn wNiepołomicach. Rekolekcjonista w swoich na-
ukach dał nam swoisty rachunek sumienia w świetle testamen-
tu Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Redakcja

ks. Jacek Ponikowski

Dzieło to z Boga jest ...

Dziękuję bardzo księdzu Rektorowi za to zaproszenie i słowa
powitania. Kiedy poproszono mnie o poprowadzenie reko-

lekcji, powiedziałem, że dobrze, ale nie chciałbym, aby to były re-
kolekcje zdawkowe, tylko takie, które są jednoznacznie zakorze-
nione w tym wszystkim, co tutaj się dzieje. I tak będę starał się dzi-
siaj i jutro mówić. Dzień ostatni, środa, byłby już troszeczkę inny.

Ja utożsamiam się w jakiś sposób z tym miejscem, z Dziełem,
utożsamiam się przez to, że byłem tutaj i przez to również, że od
kilkunastu lat prowadzę dom w Niepołomicach i chcę bardzo, aby
on był tożsamy z założeniami Matki. Dlatego chciałbym trochę
wrócić do początków tego miejsca i do idei, która towarzyszyła
Matce Czackiej w zakładaniu swego Dzieła. To nie dlatego, że aku-
rat teraz jubileusz, bo to nie jest ważne, przynajmniej w tym wy-
padku, to nie jest ważne. Ważna jest codzienność i chodzi o to, że-
by państwo, którzy tę codzienność tutaj tworzycie, budowli w zgo-
dzie z fundamentem idei Założycielki. Obawiam się, że gdyby
teraz Matka Czacka tutaj się znalazła, to by Lasek nie poznała, nie
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dlatego, że nowe budynki, że wszystkiego więcej, że jest ładniej.
Dobrze, że ładniej, ale obawiam się, że nie poznałaby dlatego, że
zbyt mało zostało z tego wszystkiego, co było kiedyś złożone u fun-
damentów Lasek i całego Dzieła. Mówię to, ale bardzo proszę, że-
by ktoś nie odczytał, że chcę cokolwiek czy kogokolwiek kryty-
kować. Mówiąc to, mówię także i do siebie, jako do tego, który
z tym Dziełem się utożsamia.

Chciałbym wrócić do paru tekstów Matki Czackiej i na nich
oprzeć to, co będę mówił. Zacznę od słów, które na pewno dla
wszystkich, przynajmniej w części, są znane. Tekstu, który jest fun-
damentem i jakąś podstawą: „Dzieło to z Boga jest i dla Boga.
Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi, niech prze-
stanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu. Dzieło powstało w celu oddawania chwały
Bogu przez nauczanie niewidomych doskonałego znoszenia
swego kalectwa z miłości ku Bogu”.

O ile ta pierwsza część – że dzieło z Boga i dla Boga – bardziej
jest nam znane, to druga część, że powstało w celu oddawania
chwały Bogu przez nauczenie niewidomych znoszenia kalectwa
z miłości ku Bogu, jest mniej znane. A nie jest to jakieś w chmu-
rach błądzenie i to nie jest jakieś oderwanie od rzeczywistości, od
codzienności, to przecież była istota tego miejsca. No właśnie, ale
czy tylko była? Teraz wielorakość zajęć proponowanych niewido-
mym: języki, basen, muzyka, konie i pewnie wiele innych rzeczy,
o których nie wiem, ale wielość tych atrakcyjnych zajęć jest
ogromna, ale czy tylko o to tutaj chodzi?

W Niepołomicach jest absolwent pawilonu sprzed wielu, wie-
lu lat. W tej chwili już czterdziestokilkuletni mężczyzna – Tade-
usz Dubiel. Jego mama, z dwudziestego roku pochodzi, pani już
bardzo wiekowa – nie wiem, czy skończyła trzy, czy cztery klasy
szkoły podstawowej, bo na pewno nie więcej, ale tak mądrej oso-
by, to ja nigdy i nigdzie nie spotkałem. Mądrej życiowo, mądrej
nie zdaniami wyczytanymi z ksiązki, bo pewnie niewiele przeczy-
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tała, ale gdzieś ta mądrość w głębi jest tak potężna, że z zapartym
tchem można jej słuchać, kiedy mówi o sprawach zwyczajnych
i prostych. I ona mówiła, że bardzo starała się o to, żeby Tadeusz
jako mały chłopiec tutaj do Lasek się dostał. Nie chciano go przy-
jąć, bo był trochę upośledzony i uznano, że za bardzo upośledzo-
ny, aby zmieścić się w strukturach pawilonu, że nie ma dla nie-
go miejsca. Ale jej bardzo zależało, żeby był właśnie tutaj. Nie za-
leżało jej na tym, żeby to była byle jaka szkoła dla niewidomych,
żeby go tylko gdzieś tam umieścić i pozbyć się z domu. Zależało
jej, żeby był w Laskach, ponieważ dla niej sprawy wiary były fun-
damentem, były podstawą i ona chciała, żeby został w tym duchu
wychowywany, żeby była tożsamość, jedność wychowywania
w domu i tutaj. To było dla niej najważniejsze. I dlatego uprzej-
mie proszę na początku tych rekolekcji, właśnie na początku, o ra-
chunek sumienia pod takim kątem: co jest inspiracją czynionych
tutaj działań, tych wielkich i tych małych, codziennie przez pań-
stwa podejmowanych.

Przeczytam pewne wyznanie: „Muszę uznać, że sens moich
wszelkich poczynań istnieje tylko wtedy, gdy pytam, czy one słu-
żą Bożym zamiarom. Wierzę, że w moim aktualnym przedsięwzię-
ciu, bez względu na jego wynik, będę służył Panu Bogu. Modlę się
o zrozumienie tego, co On chce, abym zrobił”. To pisał w czasie
swojej prezydentury Ronald Reagan. Wyszła jego duchowa bio-
grafia. Zachęcam do przeczytania. On zarówno w swoim aktor-
stwie i w gubernatorstwie, i wtedy, gdy był w Białym Domu, in-
spirował się do działania politycznego, społecznego, międzyna-
rodowego wymiarem swojej wiary. Odnosił to do Pana Boga,
szukając Jego woli i takiego swojego działania, które by było od-
powiedzią na Bożą wolę, wydawać by się mogło w środowisku zu-
pełnie nieprzystającym do takiej podbudowy działań. A tutaj?
Właściwie wszystko powinno sprzyjać, żeby szukać takiej właśnie
inspiracji do działania. Reagan nie zagubił takiej inspiracji do dzia-
łania w kolejnych etapach swojego życia, gdzie wydawać by się
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mogło, że wszystko sprzyjało temu, żeby zagubić. To jest to, co
obecnie od kilkudziesięciu już lat bardzo propaguje Opus Dei i za-
łożyciel tego dzieła; umiejętność łączenia swojej wiary ze swoją
codziennością, że to nie są dwa różne światy, że to nie jest za-
mknięcie wiary w skrytości swojego serca czy w samotności swo-
jego domu, ale jakiś wymiar apostolstwa.

Wiara bez apostolstwa jest niczym, jest martwa, jest sztucz-
na, udawana. Matka Czacka już dużo wcześniej o tym mówiła.
Przychodzi mi na myśl obecny papież. Przecież intelekt niepraw-
dopodobny. Od dawna się mówiło, jeszcze w Kongregacji Wia-
ry, że to jest najpotężniejszy umysł w Watykanie. Proszę zwrócić
uwagę, że ten papież wcale nie pisze dużo oficjalnych dokumen-
tów, encyklik na przykład, ale pisze książki, w których dzieli się
bardzo osobiście przeżywaniem swojej wiary. Nie występuje z po-
zycji potęgi swojego urzędu, ale schodzi bardziej na taką naszą
ludzką codzienną płaszczyznę, dzieląc się swoimi przemyślenia-
mi, swoim doświadczeniem, swoim pojmowaniem wiary, jak gdy-
by chciał dać świadectwo, jako równy nam, jak on to czuje, żeby
stało się to zachętą.

Wrócę do Matki Czackiej, która mówiła: „Trzeba przede
wszystkim samemu żyć pełnią życia Bożego, przeciętność i mier-
nota nie wystarczy”.

Przeciętność i miernota nie wystarczy. Przypomnę ojca Tade-
usza Fedorowicza, który opowiadał o swoim koledze jeszcze z cza-
sów przedwojennych, kiedy byli w podchorążówce. Ten jego ko-
lega miał takie powiedzenie: „pełny wymiar”. Oznaczało to, że je-
żeli się w cokolwiek angażował, to już się angażował tak bez reszty
i do końca. Jak miał coś do zrobienia, zrobił to na pewno z peł-
nym zaangażowaniem. Obojętnie, co to było. Ojciec opowiadał,
że jak kolega grał w brydża, to było pewne, że co druga jego licy-
tacja dochodziła do szlema i bez atu, bo już wyżej nie można. Kie-
dyś byli na jakimś poligonie i ten kolega siedział okrakiem na ka-
dłubie samolotu i coś krzyczał do żołnierzy będących na dole. Oni
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nie rozumieli tego, ale byli pewni, że krzyczy: „pełny wymiar!”. Oj-
ciec Tadeusz mówił, że musimy właśnie taki „pełny wymiar” prze-
nieść do naszej codzienności.

Na tym polega chrześcijaństwo: nie na jakimś połowicznym
i częściowym, ale na całkowitym zaangażowaniu się w wierze,
przeniesienie tej wiary w swoją codzienność. Najlepszym tutaj
przykładem jest Maryja. Przecież tak naprawdę to ona nic wiel-
kiego nie zrobiła. Oprócz spotkania z aniołem jej całe życie było
bardzo podobne do wszystkich współczesnych jej niewiast. No-
siła wodę, sprzątała, opiekowała się Józefem. Możemy sobie wy-
obrazić i możemy być pewni, że te codzienne i zwyczajne czyn-
ności wykonywała właśnie w takim pełnym wymiarze – przecież
nie robiła tego byle jak i nie odkładała na później tego, co było do
zrobienia. To na pewno do niej nie pasowało.

Ale skąd wziąć siłę na taki pełny wymiar? Matka Elżbieta mó-
wi tak: „Msza Święta i codzienna Komunia Święta to główne źró-
dła zasilające życie”. Kiedy w początkowym okresie po zmianach
w Polsce na czas świąteczny zaproszono Polaków z Kazachstanu
i pytano ich, gdzie by chcieli te święta spędzać, w jakim rejonie
Polski. Wtedy odpowiedzieli, że właściwie im to obojętne. Mieli
tylko jedno życzenie: żeby było blisko do kościoła. A ja myślę, że
tutaj jest za blisko, że w Laskach co krok kaplica i może to źle, bo
za prosto, za łatwo, za blisko. Tyle kaplic.

Msza święta i codzienna Komunia święta to główne źródło za-
silające życie. I może jak jest za łatwo i za blisko, to człowiek te-
go nie docenia, to już powszednieje. A gdyby szukać jakichś po-
równań, przychodzi mi na myśl morze. Proszę zwrócić uwagę: te
fale ciągle biją, obojętnie, jaki to będzie brzeg – czy skalisty, czy
piaszczysty. Fale wciąż przypływają i ciągle z różną siłą, ale cią-
gle, bez znużenia tak samo uderzają w brzeg. Nigdy się nie zmę-
czą, nigdy się nie zniechęcą. Ten ciągły ruch bicia fal w brzeg,
w skałę, w piasek, jest porównywalny do Bożej miłości.
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Pan Bóg nigdy się nie zmęczył w relacji do każdego z nas. To
ciągłe przypływanie, bez końca, bez reszty, codziennie, stale w re-
lacji do każdego z nas, to jest Jego trud, Jego wysiłek. Fale Jego mi-
łości, które On popycha, które On inspiruje, które do nas mogą
dotrzeć przede wszystkim we Mszy świętej i w Komunii świętej,
z naszej strony mogą być niezauważone, z naszej strony może być
zniechęcenie – jestem na Mszy świętej, do Komunii świętej przy-
stępuję i właściwie niewiele mi to daje – ale nigdy nie ma znie-
chęcenia ze strony Pana Boga.

Tak czasami można pomyśleć, ale święta Teresa z Lisieux za-
pisała taką wizję: „Schody bardzo strome czy drabina, już nie pa-
miętam, ale dziecko u podstaw tych schodów wdrapuje się na nie,
ale stopnie wysokie, mocno w górę wspinające się, to dziecko nie
daje rady, ale całym wysiłkiem całym staraniem wdrapuje się na
ten pierwszy schodek i już prawie dochodzi i spada, ale spadając,
podejmuje na nowo próbę i jeszcze raz i jeszcze raz, bez rezulta-
tu, ale ciągle na nowo się stara. A tam u góry tej drabiny Pan Bóg,
który patrzy na to wdrapujące się i bezustannie spadające dziec-
ko. Aż w końcu ujęty wytrwałością tego dziecka, schodzi, bierze
je na ramiona i to, co ono chciało osiągnąć swoim wysiłkiem, swo-
im staraniem, a nie dało rady, stało się rzeczywistością ze strony
Pana Boga wychodzącego i dźwigającego”.

To jest nasza obecność na Mszy świętej i nasza Komunia świę-
ta, która nie załatwi raz, drugi i trzeci wszystkiego, ale właśnie ten
wysiłek jest jak gąbka, którą położymy pod cieknący kran. Choć
właściwie nie widać kropel rzadko spadających z owego kranu, po
dłuższym czasie można wycisnąć z gąbki dużą ilość wody. To jest
to, o czym Matka Czacka pisze, że Msza święta i codzienna Ko-
munia święta to główne źródło zasilające życie. A wszystko to, po
co? Aby przełożyć to na relację do innych, na relację do osób, któ-
rym się tutaj posługuje, na relację do niewidomych. Trzeba bar-
dzo uważać, a myślę, że grozi to również osobom, które pracują
długi czas, żeby sprawa niewidzenia nam nie spowszedniała, że-
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by nie zapomnieć o tym, że są to osoby, które nie widzą. Do te-
go wszystkiego bierzemy siłę z Eucharystii, z miłości Chrystusa,
właśnie z tych fal ciągle od Niego do nas bijących.

W jednej z biografii matki Teresy z Kalkuty znalazłem takie
wydarzenie: Arcybiskup Kalkuty – którego ona znała od wielu lat,
bo spotykała się z nim w seminarium jeszcze jak był klerykiem,
a potem został księdzem i biskupem – często do niej dzwonił, kie-
dy była sprawa pomocy jakiemuś człowiekowi czy jakimś ludziom,
a sam nie potrafił. Dzwonił do niej i mówił: jest problem, bo trze-
ba pomóc ludziom. Matka kiedyś go pouczyła: słuchaj, nie mów
tak nigdy do mnie, jeżeli jest człowiek, który jest w potrzebie i my
mamy mu pomóc, to nie mów, że to jest problem. Mów inaczej:
jest dar, który nam został dany do spełnienia. I jeszcze jeden ta-
ki obrazek z życia Matki Teresy. Kiedy jakaś młoda siostra jej się
skarżyła, że to wszystko za trudne dla niej, że ona nie da rady, nie
wytrzyma, a Matka Teresa jej mówi: – Byłaś dzisiaj na Mszy świę-
tej? – Byłam. Widziałaś jak ksiądz dotykał Hostii po przemienie-
niu, z jaką delikatnością, z jakim szacunkiem, z jakim pietyzmem?
– No tak. To teraz idź do tych chorych i umierających i tak samo
ich dotykaj. Pisze Matka Teresa, że ta siostra pod koniec dnia przy-
szła do niej i mówi, że dzisiaj przez 10 godzin dotykała Pana Je-
zusa.

Jesteśmy na Mszy świętej i słyszymy słowa kończące ją: Oto
ofiara spełniona. Spełniona, ale tutaj na ołtarzu, w tym czy w in-
nym kościele, jednak ona dopiero się zaczyna w naszym życiu. To
spełnienie ofiary na ołtarzu jest zadaniem nam przekazanym. Idę
po Mszy świętej razem z Chrystusem i teraz to pójście razem
z Chrystusem muszę przełożyć na moją codzienność.

I jeszcze jeden cytat z Pism Matki Czackiej, troszkę dłuższy,
proszę o cierpliwość: „Podstawą życia w Laskach musi być miłość,
miłość Boga i bliźniego, miłość nadprzyrodzona, której towarzy-
szy mądrość, miłość, która wszystkich z sobą łączy w prawdzie,
w życzliwości, w sprawiedliwości i dobroci, miłość, która widzi
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istotną wartość człowieka, nie zważając na usterki lub drobne
śmieszności, miłość, która potrafi karcić, gdy tego zachodzi po-
trzeba, mając na uwadze dobro osoby, którą się karci i dobro jej
otoczenia, miłość, która nie waha się usunąć nawet osobę szko-
dliwą dla innych, miłość, która stara się wchodzić w potrzeby
wszystkich, starając się o to, by każdemu jak najlepiej było, mi-
łość, która przede wszystkim ma na celu dobro dusz wszystkich
i dobro każdej duszy z osobna”.

Już papież Paweł VI mówił, że świat współczesny nie potrze-
buje nauczycieli wiary, ale świadków, a jeśli nauczycieli, to takich,
którzy będą świadkami. To, co Matka Czacka mówi, że ta miłość
nie waha się nawet usunąć osobę szkodliwą dla innych. Pan Kra-
kowiak – nie pytałem go, czy mogę powiedzieć, ale myślę, że nie
będzie miał mi tego za złe – opowiadał o zdarzeniu z dawnych cza-
sów; Kiedy młody wychowawca dyskutował z panem Ruszczycem,
nie mogąc sobie poradzić z jakimś wychowankiem, i w końcu po-
stawił panu Ruszczycowi ultimatum: albo ja albo ten chłopiec. Pan
Ruszczyc podobno ani chwili się nie zastanawiając, powiedział:
to pan już wybrał, pan już tutaj nie pracuje. Pan Ruszczyc potem
to uzasadniał, że ten niewidomy nie ma gdzie się podziać, tu jest
jego miejsce i my mamy mu pomóc, jeżeli wychowawca nie chce,
to nie może tu pracować.

W tym wszystkim potrzeba jednego – potrzeba troski o swo-
je uświęcenie. Żeby to właśnie, co na początku czytałem, co prze-
cież było istotą tego miejsca, że ono wyrosło z miłości ku Bogu
i jeżeli wychowankowie mają wyjść z tego miejsca chociaż trochę
inni niż z jakiegokolwiek innego w Polsce, służącego niewidomym,
to trzeba najpierw mieć samemu w sobie coś, co im się da. Oprócz
właśnie tej muzyki, basenu czy jeszcze innych atrakcji. Stąd tro-
ska o własne uświęcenie.

Jest taka sytuacja w Ewangelii, kiedy do Pana Jezusa przycho-
dzi młody człowiek i pyta: Panie Jezu, co mam robić? Zachowaj
przykazania. Zachowuję od dzieciństwa, wszystko wypełniam.
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Dobrze, mówi Pan Jezus, jednego ci tylko brak. Mógłby się ucie-
szyć ten człowiek. Hurra! To w porządku, jeżeli tylko jednego, to
nie jest ze mną tak źle. A Pan Jezus mówi bardzo konkretnie. Jed-
nego ci tylko brak – sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim.
Młodzieniec bardzo się zasmucił i nie posłuchał, bo był bogaty.
I odszedł smutny.

Tutaj nie chodzi o wymiar materialny, bo bogactwo jest czymś
dobrym, jeżeli jest uczciwie zdobyte. Tu nie o grubość portfela
chodzi, ale właśnie o tę jedną rzecz, którą może w sobie pielęgnu-
jemy w tym wymiarze jakiejś słabości, jakiejś wady, jakiejś wła-
snej niedoskonałości, z którą nam jest dobrze, przywykliśmy do
niej, zżyliśmy się z nią, ona już weszła głęboko w nasze życie. Sta-
ramy się być z Panem Bogiem w porządku, a ta jedna sprawa, no
cóż, tylko jedna – niewiele znaczy. Ale właśnie ta jedna u owego
młodego ewangelicznego człowieka popsuła wszystko. Odszedł
smutny. Tą jedną rzeczą zbudował mur między sobą a Panem Je-
zusem. Nie posłuchał i odwrócił się plecami. Zabrakło mu wła-
śnie tego, o czym mówiłem wcześniej: owego pełnego wymiaru.

Może trzeba byłoby spojrzeć także w swoje sprawy i w swoje
życie, czy nie ma właśnie czegoś takiego jednego, co wiele rzeczy
psuje, co również psuje to autentyczne świadectwo w relacji do
tych, z którymi jesteśmy.

Dnia 8 marca, to był rok 1987, zatonął wielki prom. Miał 130
metrów długości, płynął z Belgii do Anglii. Przewrócił się na bok
i bardzo szybko zatonął. Powołano komisję, która badała przyczy-
nę owej katastrofy i okazało się, że jeden z marynarzy, odpowie-
dzialny za zamykanie włazów, którymi wjeżdżały samochody do
wnętrza promu, jednego z tych włazów nie domknął. Zamknął go,
ale niedokładnie, była jakaś szczelina, którą przy sztormowej po-
godzie woda powoli, ale systematycznie wlewała się do środka,
zbierając się na pokładzie dolnej ładowni. Jakaś większa fala, któ-
ra uderzyła w prom, spowodowała jego przechył. W normalnej
sytuacji statek z powrotem wróciłby do pionu, ale zmieniony
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punkt ciężkości spowodował, że przewrócił się całkiem na bok
i bardzo szybko zatonął. A wszystko z powodu jednych niedo-
mkniętych drzwi.

Chodzi o to, żeby w sobie znaleźć tę szczelinę, te niedomknię-
te drzwi, które dużo psują, które pozwalają na to, że wsiąka w nasz
sposób myślenia i wartościowania coś, co jest nie do pogodzenia
z hierarchią proponowaną przez Pana Jezusa. Nie możemy się po-
cieszać, że to jest tylko jeden brak, jedna słabość, jedna rzecz, że
w pozostałych jest wszystko w porządku. Ta jedna może budować
cegiełki muru, które popsują wszystko. To jest trochę tak jak w wy-
myślonej sytuacji: ma przyjechać genialny skrzypek, sala filhar-
monii pełna po brzegi, wszyscy czekają, zapowiada się wspania-
ły koncert. Wchodzi ów mistrz i gra cudownie, ale grając, czuje,
że jedna ze strun instrumentu – może przez kogoś naruszona –
zaraz pęknie i pęka, ale on w swojej genialności przy swoich wiel-
kich umiejętnościach gra na pozostałych strunach tak, że słucha-
cze nawet nie zauważają braku tej jednej. Kończy się koncert, owa-
cja, on pokazuje wtedy popsute skrzypce, owacja jeszcze większa,
bo wszyscy zdają sobie sprawę, jaki wielki geniusz w nim tkwi, że
mimo popsutego instrumentu tak potrafi grać. To sytuacja po
ludzku niemożliwa i wymyślona, ale oddająca pewną rzeczywi-
stość większą i głębszą, bo każdy z nas jest słaby, jak te skrzypce.

Każdy z nas jest słaby i założycielka tego miejsca też była sła-
ba. Czysto po ludzku przecież rzecz biorąc, w tamtym czasie z bra-
kiem wzroku mogła zejść na płaszczyznę tej, która sama potrze-
bowałaby pomocy, a zrobiła rzecz nieprawdopodobną: słabe
skrzypce, ale mistrz doskonały. Ale gdyby te skrzypce chciały po
swojemu, to wtedy popsują robotę mistrzowi.

Każdy z nas w ręku Pana Boga, jeżeli do końca mu się odda
i do końca się otworzy, także ze swoimi najbardziej skrytymi sła-
bościami, to wtedy może wyjść coś pięknego. W psalmach czy-
tamy takie ładne porównanie o kołczanie i wypuszczonej z łuku
przez Pana Boga strzale, ale gdyby ta strzała kombinowała: pole-
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cę trochę w prawo, trochę w lewo, to nigdy do celu nie doleci. Ma
być posłuszna łucznikowi. A jeżeli my będziemy kombinowali
właśnie tak po swojemu, no to nic nie wyjdzie z tych dobrych za-
miarów, które w relacji do każdego z nas ma Pan Bóg, czekając na
nasze otwarcie się przed Nim, na taki właśnie nasz pełny wymiar,
na nasze przyznanie się do tej jednej słabości, która wiele psuje.

Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby przypomnieć, że prze-
cież uczestniczymy w Dziele, które jest z Boga i dla Boga i nie jest
to tylko hasło. To był fundament powstania tego miejsca. I my na
tym fundamencie dalej budujemy, ale czy nasze budowanie i to,
co każdy z nas tutaj wnosi, mieści się w tym wymiarze z Boga i dla
Boga? Z tym pytaniem chciałbym już każdego z państwa zosta-
wić. Dziękuję za obecność, zapraszając na jutro.
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ks. Jacek Ponikowski

Czy nadal są „Święte Laski?”

Boże, źródło wszelkiej świętości,
który powołałeś ociemniałą Matkę Elżbietę
do służenia niewidomym na duszy i na ciele,
obdarzając ją męstwem w dźwiganiu krzyża
dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi
i dałeś jej łaskę powołania do życia w Kościele nowej rodziny

zakonnej,
racz wynieść ją na ołtarze,
a nam za jej wstawiennictwem udziel łaski...,
o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy
dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen

Tę modlitwę o beatyfikację Matki Elżbiety siostry odmawia-
ją codziennie. Ta modlitwa jest także państwu znana i prak-

tykowana. u nas w domu w Niepołomicach codziennie odmawia-
my ją wspólnie i mam głębokie przekonanie o jej skuteczności.
Nie moją jest sprawą kogokolwiek beatyfikować, ale nie mam żad-
nych wątpliwości, tak prywatnie, o obecności Matki Elżbiety tam
w niebie, a jeśli tam jest, to skutecznie może wspierać i pomagać.

Mówimy o tym miejscu – „święte Laski”. Czasami z przeko-
rą, czasami z ironią, czasami ze wspomnieniem, ale myślę, że chy-
ba kiedyś tak było. Święte Laski. Co jednak dzisiaj z tej świętości
zostało?

W historii Kościoła jest taki fakt, że w Nysie – to była wtedy
zapadła dziura – biskupem został mianowany Grzegorz. Bratem
Grzegorza był papież, który go mianował. Zarzucano wtedy pa-
pieżowi, że wysyła swojego brata do takiego miejsca, jak to się mó-
wi, zapomnianego przez Boga i ludzi. Przecież powinien go mia-
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nować biskupem w jakimś prestiżowym i znaczącym mieście.
A wtedy on odpowiedział: to nie Nysa ma uświęcić Grzegorza, ale
Grzegorz ma uświęcić Nysę. Tak też się stało.

Wszyscy znamy świętego Jana Marię Vianey’a i wiemy, że był
związany z Ars. Ale kto by słyszał o tej wiosce, gdyby nie postać
Jana Vianey’a? To tylko dzięki niemu Ars jest znane na całym świe-
cie. Bez Jana Vianey’a nikt by o niej nie słyszał. Może podobnie
jest ze świętością Lasek. Przecież to nie miejsce, jako takie, jest
święte, tylko ludzie coś w to miejsce wnoszą.

Matka Czacka napisała tak: „Ci, co szukają w Laskach przy-
jemności, wygód lub zysku, nie znajdą nic z tego. Będzie im źle
i będą nieszczęśliwi”. Pamiętam takie zdarzenie z Ojcem Tade-
uszem Fedorowiczem. Dla najmłodszych z państwa to już postać
z przeszłości, ale dla bardzo wielu z nas to ktoś, kto zdecydowa-
nie do świętości tego miejsca się przyczyniał. Może to było w dru-
gim, może w trzecim roku mojego pobytu tutaj, Ojciec Tadeusz
przyszedł do mnie i mówi tak: proszę księdza, ja już jestem sta-
ry, do księdza przychodzi dużo ludzi, ksiądz tu nie ma warunków,
żeby ich przyjmować. To zamieńmy się na pokoje. Ja miałem ta-
ki pokoik, pewnie trzy na trzy metry, ojciec Tadeusz trochę więk-
szy, chociaż też nie za wielki, ale on, stary ksiądz, do którego, mi-
mo jego wieku tłumy ludzi waliły, który miał co do przekazania
i starszym, i młodym, którzy też szukali jego obecności, on któ-
ry mógłby oczekiwać na starość obsłużenia i wygód, przychodzi
do mnie z taką prośbą i z taką propozycją. Ile musiałem się na-
męczyć, żeby on zaakceptował, że się na to nie zgadzam.

„Ci, co szukają w Laskach przyjemności wygód lub zysku, nie
znajdą nic z tego, będzie im źle i będą nieszczęśliwi”.

To był rok 1920, kiedy Matka Czacka tak pisała, a kiedy to czy-
tam, przychodzą mi na myśl bardzo konkretni ludzie, z którymi
mam szczęście i zaszczyt na co dzień w Niepołomicach współpra-
cować. Tacy świeccy ludzie, którzy bez reszty i do końca zapo-
mnieli o swoich sprawach, o swoich planach, o swoich zamierze-
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niach, zrezygnowali właściwie całkowicie ze swojej prywatności
i do końca oddali się tym, którym służą, dzieląc się całym swo-
im sercem. Ale przecież takich ludzi i w Laskach spotkałem, i dzi-
siaj też takich ludzi tutaj można spotkać. Oczywiście jeżeli ktoś
ma rodzinę, to jego pierwszorzędnym obowiązkiem jest zapew-
nić rodzinie godziwe warunki, to jest jasne, oczywiste, niepodle-
gające żadnej dyskusji, ale jednak coś z tego, co mówiła Matka
Czacka, musi i dzisiaj obowiązywać, musi i dzisiaj być znane i dzi-
siaj powtarzane i akceptowane. Dlaczego? Dlatego, żeby dać szan-
sę działania Panu Bogu, żeby wszystkiego nie zawłaszczyć przez
postawę: a mnie się należy, pracuję, to mam dostać, bo w innych
miejscach też to dostają albo jeszcze więcej.

I jeszcze jeden cytat: „Bóg sprawia, że przy wielu niepowodze-
niach pozornych Dzieło rośnie i rozwija się. On w cudowny spo-
sób ratuje w najcięższych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko
stracone i znikąd nie widać pomocy. Opatrzność Jego żywi i przy-
odziewa wszystkich w Laskach, daje dach nad głową i chroni od
zimna. Wszystko jest dziełem rąk jego”. To był rok 1930. Jeżeli ktoś
choć trochę zna historię tamtego czasu, to był trud i bieda nie-
prawdopodobna tutaj panująca i te trudności materialne nieby-
wałe. A jednak, jakie wielkie zaufanie, jaka wielka pewność skąd
przełamywanie tych trudności bierze swój początek. Przecież na
pewno było tak, że Matka i ci, którzy to Dzieło tutaj razem z nią
tworzyli, zabiegali, używając przeróżnych ludzkich sposobów
możliwości do tego, żeby związać przysłowiowy koniec z końcem.
I żeby mogło się tutaj to wszystko tworzyć, z czego my dzisiaj ko-
rzystamy. Jednak mimo i tych ludzkich starań, ludzkich zabiegów
i ludzkiego wysiłku nie ma wątpliwości, że wszystko jest dziełem
rąk Jego.

Kiedy nastał podobny do obecnego czas roku, Matka tak pi-
sała: „Moi drodzy, gdy ciężka zima przeszła, a wiosna się zaczy-
na, czy komu z was przychodzi na myśl podziękować Bogu, że
z Opatrzności Swojej dał nam wystarczającą ilość opału i poży-
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wienia? Wobec hojności Bożej dla nas i opieki, której dowody bez
ustanku mamy, jest ciężkim grzechem na cokolwiek narzekać al-
bo cokolwiek z tych darów Bożych marnować. Toteż jedni dru-
gich powinni pobudzać do wdzięczności ku Bogu i niech żaden
dzień nie przejdzie bez podziękowania Bogu za Jego dobrodziej-
stwa”. Może kiedy dzisiaj się to czyta, od razu mogą nasunąć się
jakieś konkretne sytuacje w naszej myśli o złym wykorzystaniu czy
marnotrawieniu jakichś dóbr, ale to nie może nam przesłaniać od-
powiedzialności, która z tego fragmentu wynika. To bezgranicz-
ne zaufanie. Czy nie jest teraz tak, że bardziej się liczy na możli-
wość zdobycia jakichś dotacji, jakichś przywilejów niż na to,
o czym tutaj Matka pisze? Całe ludzkie staranie ma sens, ma war-
tość, jest niezwykle konieczne i potrzebne o ile najpierw w tym
ludzkim staraniu będziemy mieli odniesienie do Pana Boga, że to
wszystko może nie mieć najmniejszego sensu, jeżeli nie będzie
przez Niego pobłogosławione, a z kolei jeżeli będzie pobłogosła-
wione, to i trudności nawet największe będą do przezwyciężenia.

Kiedy w lipcu 1920 roku umiera ksiądz Krawiecki i trzeba szu-
kać nowego duchowego opiekuna, pojawia się pytanie: jak go zna-
leźć? I wydaje się to kolejnym bardzo trudnym zadaniem, kolej-
nym trudnym zakrętem w historii Dzieła. Wtedy, po ludzku rzecz
biorąc, przypadkowa rada: Achilles Ratti późniejszy papież mó-
wi Matce Czackiej o księdzu Korniłowiczu. Jedna sytuacja i jeden
człowiek, ale ile z chwilą przyjścia tutaj księdza Korniłowicza zmie-
niło się na lepsze. I można również nazwać to zbiegiem okolicz-
ności, szczęśliwym wydarzeniem, przypadkiem, ale niewiele zro-
zumiemy z historii tego miejsca, jeżeli nie odsuniemy owej zasłony,
która nas prowadzi dalej niż tyko zbieg okoliczności i przypadek.

Z chwilą pojawienia się księdza Korniłowicza i tych ludzi, któ-
rzy przeszli przez jego tzw. Kółko, zaistniały tutaj takie osobowo-
ści, jak siostry Katarzyna Sokołowska czy Teresa Landy, Maria Go-
łębiowska, Katarzyna Steinberg, a potem jeden i drugi ksiądz Fe-
dorowiczowie, Antoni Marylski i jeszcze później pan Ruszczyc,
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Zygmunt Serafinowicz. Jedna sytuacja, taka zwyczajna – trafie-
nie tutaj księdza Korniłowicza – a potem szereg dobrodziejstw,
które z tego wynikły. Gdyby nie było tych ludzi, o których przed
chwilą powiedziałem, czy to miejsce by istniało? Gdyby wtedy
Matka Czacka przegapiła ten moment i ten pomysł Achillesa Ratti.

Sytuacje trudne były, są i na pewno będą, ale ta pewność, że
wszystko jest dziełem rąk Jego. To był rok 1930. A jak to wszyst-
ko wygląda w roku dwutysięcznym i jedenastym? Musi być no-
wocześnie, na pewno, ale czy ta chęć nowoczesności nie przecho-
dzi niekiedy w wygodnictwo? A wygodnictwo z kolei czy nie ga-
si ducha i nie zabiera nam zaufania do Pana Boga? A bez tego
zaufania najszczersze chęci, największe starania nic nie są warte.
I żadnego pożytku ze sobą nie przyniosą. I jeszcze sięgnę do
„Pism”: „Od początku też nie szczędził Bóg wielkich trudności,
ale też i wielkich łask użyczał Bóg zlewając hojnie Swe błogosła-
wieństwo. Co chwila brak środków materialnych, brak ludzi zda-
wały się zagrażać istnieniu Dzieła. Jednak pomimo braków i trud-
ności wszelkiego rodzaju Dzieło nieznacznie, ale stale rosło i roz-
wijało się. Rosło i rozwijało się z jednej strony wysiłkiem wiary
w Opatrzność Bożą, a z drugiej strony, szarym, ciężkim, krwawym
wysiłkiem każdego dnia. Bóg żąda od nas wszystkich tego podwój-
nego wysiłku, Bóg żąda od nas, byśmy z Jego ręki przyjmowali za-
równo braki jak i hojne Jego dary. Biada tym, którzy od trudu się
uchylają a na braki narzekają”.

To był rok 1929. W tej trudnej sytuacji, kiedy naprawdę było
wiele braków i codziennie czegoś tam brakowało, dostrzec i po-
wiedzieć szczerze, że Pan Bóg zlewa hojne Swe błogosławieństwo,
to nie było proste i nie było łatwe. Ale znowu wrócę do postaci
Ojca Tadeusza Fedorowicza. Mam nadzieję, że wszystkim znana
jest książka, w której wspomina swoje przeżycia ze Wschodu –
„Drogi Opatrzności”. To, co uderza w tej książce i przez co przez
pewien czas była niechęć do wydrukowania jej w drugim obiegu,
to fakt, że ten obraz tragedii Polaków wywożonych w tym wypad-
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ku do Kazachstanu nie pasuje do takiego obrazu martyrologii pol-
skiego społeczeństwa tam na Wschodzie. Przecież jak Ojciec pi-
sze, kiedy był przesłuchiwany, ten enkawudzista, co go pytał, to
był sympatyczny, a tamten był inteligentny, a tamten był jeszcze
jakiś całkiem przyjemny. O każdym człowieku potrafił powiedzieć
coś pozytywnego, ale nie był naiwny. Ojca miałem okazję poznać
dość dobrze, nie był naiwny, ale miał taki sposób patrzenia na rze-
czywistość, że w każdej i nawet najtragiczniejszej sytuacji starał
się dostrzec jakieś dobro. Kiedy wypuścili go z więzienia, to po-
dobno był tak chudy, że przyjaciele mu w spodnie jakieś szmaty
wszywali, bo kaleczył sobie skórę kośćmi wystającymi, a mimo to
potrafił powiedzieć sam o sobie: ja właściwie nigdy nie cierpia-
łem i miałem bardzo szczęśliwe życie. W każdej sytuacji dostrzegł
coś optymistycznego i w każdym człowieku coś pozytywnego. To
była wielka umiejętność.

Wartość pracy, każdej pracy, zależy od intencji, w jakiej jest
podjęta. Gdyby każdy z państwa zechciał zadać sobie takie pyta-
nie: jaka intencja przyprowadziła mnie tutaj do Lasek? Bo jakiś
wymiar ideowości tutaj być musi. Po to tutaj jesteśmy. Także i po
to, żeby utrzymać swoich bliskich, zarobić, to jest jasne i oczywi-
ste, ale czy jest coś więcej? Jaka intencja kiedyś każdego z państwa
przyprowadziła do Lasek?

Przeczytam jeszcze jeden fragment ze wspomnień Ronalda Re-
gana, który pisze tak: „Zawsze wierzyłem, że istnieje pewna Bo-
ża inspiracja biegu wydarzeń. Tego, jak doszło do mojego wybo-
ru, ani tego, dlaczego znajduję się w tym miejscu, nie potrafię wy-
jaśnić inaczej jak tylko przez wiarę, że są to części Bożego planu”.
To pisał, kiedy już był prezydentem Stanów Zjednoczonych. I mo-
że właśnie to nie przypadek, że każdy z nas jest tutaj. Trzeba umieć
zobaczyć w tym fakcie Bożą inspirację. A jeśli z kolei tak właśnie
jest, że Pan Bóg pokierował, że każdy z nas tutaj jest, to równo-
cześnie jest i zobowiązanie, niemałe zobowiązanie, bo w moje ży-
cie w jakiś sposób wtrącił się Pan Bóg, a więc to musi mnie do cze-
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goś zobowiązywać. Przede wszystkim do tego, żeby nie dać się
unieść prądowi, bo i martwa ryba również popłynie z prądem.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, gdzie
kto pracuje, nie wszyscy w sposób bezpośredni stale spotykają się
z niewidomymi, ale przecież to dla nich to miejsce powstało. Mó-
wiłem wczoraj, że powstało nie po to, żeby tylko nauczyć mate-
matyki, komputerów i czegoś tam jeszcze. To ważne, to potrzeb-
ne, to niezbędne, ale nie jedyne. Jest teraz wlewający się prąd mo-
dy współczesnej – nie zawsze dobry i nie zawsze szlachetny, nie
zawsze budujący. Jeżeli każdy z nas znalazł się tutaj z Bożej inspi-
racji, to zobowiązuje, żeby nie dać się ponieść temu prądowi nie
tylko dlatego, żeby obronić siebie samego, ale również po to, że-
by obronić przed tym prądem tych, którzy są nam powierzeni.

Proszę wybaczyć, że powiem może taką trochę naiwną opo-
wiastkę o człowieku, który pracując w fabryce, miał za zadanie trą-
bić punktualnie o godzinie dziesiątej na przerwę śniadaniową.
I ten człowiek idąc do pracy, rano stawał przed wystawą u zegar-
mistrza, patrzył na swój zegarek i regulował go według tych z wy-
stawy owego zegarmistrza. ufał, że te zegarki u zegarmistrza do-
brze chodzą, chciał, żeby jego również dobrze chodził i żeby szef
nie miał do niego pretensji, bo punktualnie o dziesiątej zatrąbi na
tę przerwę. Ponieważ ta sytuacja codziennie rano się powtarza-
ła, zegarmistrz ze środka sklepu widział tego człowieka. Po jakimś
dłuższym czasie wyszedł w końcu i mówi: ja pana tu widzę co-
dziennie, pan staje przed moją wystawą, zapraszam do środka,
może pan chce zobaczyć, może coś chce kupić. Ten człowiek mó-
wi, nie, nie, ja nie potrzebuję niczego kupić. No, ale jeżeli pan tu-
taj staje, to zapraszam. Nie, nie – mówi ten człowiek – ja tutaj sta-
ję tylko po to, by ustawić swój zegarek według pańskich zegarków
postawionych na wystawie. A zegarmistrz odpowiada na to: wie
pan, moje zegarki chodzą dokładnie, bo tutaj niedaleko jest fabry-
ka i w tej fabryce ktoś trąbi o dziesiątej na przerwę. Doskonały mu-
si być to fachowiec, bo ja mam pewność, że jak słyszę sygnał, na
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pewno jest godzina dziesiąta i według tego sygnału reguluję
wszystkie swoje zegary.

Ta historyjka skądinąd wymyślona brzmi jak żart, ale czy nie
obrazuje ona dzisiejszej tragicznej sytuacji, kiedy właściwie już nikt
nie wie, co jest dobre, co szlachetne, co pożyteczne. To wszystko
zostało zastąpione pomysłem czy słowem „moda”. Kto tę modę
wypromował, na jakich zasadach ona jest tworzona, nikt nie wie,
nikt się nad tym nie zastanawia. Tak czynią inni. Ten prąd jakoś
wlewa się także i tutaj. Jeżeli kupuję metrówkę w sklepie, to wy-
daje mi się, że to jest jeden metr. Gdybym kupował jakiś odważ-
nik, to mam przekonanie, że to jest jeden kilogram. Jeżeli miał-
bym wątpliwości, pewnie byłoby to trudne do sprawdzenia, ale
w jakichś instytutach naukowych przechowywane są wzorce, gdzie
można byłoby to sprawdzić: istnieje wzorzec jednego kilograma,
wzorzec jednego metra. Tak samo musi być we wzorcu tej mia-
ry, którą ja w swoim sumieniu rozróżniam: co jest dobre, a co jest
złe, niezależnie do tego, że tak powiedzieli inni. Nie ma innej mia-
ry, innego wzorca niż dekalog. Ile ludzie muszą zużyć papieru, ile
wydrukować zdań, słów, żeby napisać kodeks prawa? A tu jest 10
zdań i to wszystko, całe prawo zawarte. Nic dodać, nic ująć.

Święty Paweł napisał: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świa-
ta, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umie-
li rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre i co Bogu przyjem-
ne”. Czy te słowa nie są bardzo aktualne? Co jest dobre, co Bogu
przyjemne. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. 2000 lat minę-
ło od napisania tych słów, a one są i będą aktualne – może teraz
jeszcze bardziej nawet niż kiedykolwiek wcześniej. Bo jakże wie-
lu jest teraz tzw. fałszywych proroków. Prorok to nie jest ktoś, kto
ma za zadanie przepowiadać przyszłość, to nie o to chodzi. Pro-
rok to ktoś, kto kształtuje sposoby postępowania, kto kształtuje
miary i normy moralne w swoim pokoleniu. I czy dzisiaj nie ma
wielu fałszywych proroków? Oni kształtują, ale nie w odniesieniu
do tego wzorca miary czy normy, jaką jest dekalog.
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To miejsce przez dziesiątki lat skutecznie opierało się naciskom
wszelkiego rodzaju fałszywych proroków nie tylko tych z czasu sta-
linowskiego, kiedy w ogóle miało przestać istnieć jako pomoc dla
niewidomych. Może wtedy było nawet, mimo tych wszystkich
trudności, łatwiej. Była taka jednoznaczność: my i oni, białe – czar-
ne. Teraz ta jednoznaczność jest bardzo zatarta. Jest ogromna prze-
strzeń dla takiej szarości, ale to miejsce zawsze opierało się owym
fałszywym prorokom. Czy się opiera, i na ile się opiera, także i dzi-
siaj? Czy takie zostało? Czy na pewno można powiedzieć, że
w sprawie wartościowania i oceniania jest wysiłek, aby nie popły-
nąć z głupim prądem? Czy na pewno obrona zasad moralnych jest
ważniejsza niż wykształcenie niż dyplom niż jakieś podyplomo-
we kursy? Wiem, że takie są miary, normy i przepisy, ale proszę
mi wybaczyć i proszę się nie obrazić, bo ja z całym szacunkiem
dla wszystkich legitymujących się dyplomami, ale na swój własny
użytek mam takie przekonanie, że jeżeli buduje się most albo kon-
struuje samolot, to musi być specjalista, który potrafi wyliczyć, że-
by ten most się nie zawalił, jakie wytrzyma obciążenia, jakie dać
podpory. W samolocie tak samo. Do tego studia są konieczne. Ale
jeżeli dotykamy sprawy tak delikatnej jak wychowanie, to moż-
na mieć doktorat z tej dziedziny i niewiele potrafić. To jest jakiś
Boży dar i Boża iskra. Jeżeli człowiek ten Boży dar wykorzysta
i podeprze nauką, to będzie wspaniale, a jeżeli tej Bożej iskry nie
ma i będzie miał dyplomy to one nic nie znaczą. Najstarsi stażem
spośród państwa, siostry, które od dawien dawna tutaj są, my mo-
glibyśmy powiedzieć o takich np. starych nieżyjących już siostrach,
które może miały 3, 5, 7 klas szkoły podstawowej, a były dosko-
nałe jeśli chodzi o relacje do dzieci. Dzisiaj nikt by ich nie zatrud-
nił, bo się nie nadają.

Z jednej strony jakoś trzeba się zmieścić w tych miarach, nor-
mach i przepisach, ale z drugiej strony nie zagubić tego, co jakiś
fałszywy prorok może nam nieść i nie dać się porwać temu fał-
szywemu prądowi, nie zgubić tego, co wymyka się racjonalnemu
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sposobowi myślenia, a co tutaj w takim wymiarze zaufania do Pa-
na Boga u fundamentów tego miejsca było położone.

W związku z tym, czy dalej można powiedzieć „święte Laski”?
Czy to już tylko szyld? A jeśli by wrócić do tego fundamentalne-
go stwierdzenia, od którego zaczynałem wczoraj: Dzieło to z Bo-
ga i dla Boga, a jeśli by zboczyło z tej drogi, niech przestanie ist-
nieć”. A więc naszym zadaniem jest staranie się, aby nie przesta-
ło istnieć. I każdy z nas, gdyby posprzątał tak bardzo porządnie
swój dom, swoje mieszkanie, swój pokój, to nikt z nas po wielkim
wysiłku porządnego sprzątania nie wejdzie do tego mieszkania
w zabłoconych po kostki buciorach.

Co wnosimy w to miejsce, które kiedyś miało nazwę „święte
Laski”?
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pODSuMOwANie reAlizAcJi prOJeKtu ue

Krystyna Konieczna

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy
Konferencja 12 grudnia 2011 r.

Wdniu 12 grudnia 2011 r. w Hotelu Holiday Inn w Warsza-
wie odbyła się ogólnopolska konferencja promocyjno –

upowszechniająca projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku
pracy II. Celem konferencji było podsumowanie i przedstawie-
nie rezultatów dwuletniego projektu realizowanego przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w part-
nerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Towarzystwem
Opieki nad Ociemniałymi w ramach Priorytetu I, Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6.

Konferencję prowadził Pan Robert Pudło Dyrektor Wydzia-
łu Wdrażania Programów unii Europejskiej. W pierwszej części
Konferencji miały miejsce wystąpienia : po stronie Lidera – Pa-
na Jacka Brzezińskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON, Pa-
na Roman uhliga – Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Pa-
ni Zofii Kozłowskiej – Kierownika Projektu; po stronie partne-
rów Pani Anny Woźniak-Szymańskiej – Prezesa Zarządu
Głównego PZN, Pani Małgorzaty Pacholec – Sekretarza General-
nego PZN oraz Pana Władysława Gołąba – Prezesa Zarządu To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

W części drugiej podsumowania merytoryczne projektu by-
ło prezentowane w zespołach pod kierunkiem Pani Anny Lemań-
czyk – Koordynatora Partnera po stronie Polskiego Związku Nie-
widomych i Pani Krystyny Koniecznej – Koordynatora Partne-
ra po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Swoimi
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wnioskami i doświadczeniami z udziału w projekcie dzielili się
pracodawcy oraz beneficjenci ostateczni, którzy odbyli staże lub
zdobyli zatrudnienie. W słowie końcowym Pan Robert Pudło wy-
raził zadowolenie z wyników realizowanego projektu, gdyż wszyst-
kie planowane wskaźniki zostały osiągnięte. Wszystkim zaanga-
żowanym w realizację złożył serdeczne podziękowania. Zaprasza-
my na stronę www.promocjaikariera.pl .

Najważniejsze rezultaty projektu po stronie Towarzystwa:
wsparcie otrzymało 500 osób niewidomych ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności. Dla wszystkich został opracowany in-
dywidualny plan działania i udzielone indywidualne konsultacje
lekarskie, psychologiczne, informatyczne, doradcy zawodowego,
bezwzrokowych technik i metod pracy, orientacji przestrzennej,
nowoczesnych technologii informacyjnych, posługiwania się braj-
lem itp. Ponadto w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej wzięło
udział 225 osób, w Warsztatach Rehabilitacji Społecznej 62 oso-
by, 10 miesięczny kurs języka angielskiego ukończyło 12 osób,10
miesięczne eksperymentalne doskonalenie zawodowe niewido-
mych nauczycieli nauczania języka angielskiego metodą Callana
za pomocą Skype ukończyły 3 osoby, szkolenia zawodowe Con-
tact Center ukończyło 89 osób, staże odbyło 67 osób. Najważniej-
szy, wymierny efekt projektu to podjęcie pracy przez 80 benefi-
cjentów projektu, z czego:
– 43 osoby pracują na stanowiskach Contact Center,
– 10 osób pracuje na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– 6 osób pracuje jako masażyści,
– 4 osoby pracują jako operatorzy baz danych,
– 3 osoby pracują jako pracownicy fizyczni,
– 2 osoby testują strony internetowe,
– 2 osoby są przedstawicielami handlowymi,
– 2 osoby pracują w sądzie (woźny sądowy, protokolant sądowy),
– 2 osoby pracują jako nauczyciele (matematyki i języka angiel-

skiego),
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– 1 jako muzykoterapeuta,
– 1 jako psycholog,
– 1 jest wykładowcą na kursie masażu,
– 1 jako pomocnik księgowego,
– 1 jako informatyk,
– 1 prowadzi własną działalność gospodarczą.

Wsparciem również zostało objętych 500 osób z rodzin oraz
otoczenia osób niewidomych, które uczestniczyły w warsztatach
i indywidualnych konsultacjach.



O pAtrONie SzKOŁY MuzYczNeJ

Zofia Krzemkowska

Życie pisane dźwiękiem

To tytuł niezwykle ciekawej książki o Edwinie Kowaliku, wy-
bitnym polskim niewidomym pianiście, kompozytorze,

propagatorze muzyki wśród niewidomych, członku jury organi-
zowanych konkursów, zdobywcy wielu nagród na międzynaro-
dowych konkursach pianistycznych i kompozytorskich. Tytuł
publikacji zapożyczyłam od autorki książki Angeliki Kuźniak –
reporterki wielokrotnie nagradzanej. Z wykształcenia kulturo-
znawczyni, studiowała we Włoszech lingwistykę. Książka powsta-
ła w ramach projektu „Chopin dla Niewidomych”, Warszawa 2011
rok. Wydana przez Polski Związek Niewidomych. Sfinansowana
z Funduszu Wymiany Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Wsparcia finansowego udzieliły: Islandia,
Lichtenstein, Norwegia – Związek Niewidomych i Słabowidzą-
cych, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Duży wkład pracy w jej przygotowanie włożyła kierownik
działu rehabilitacji E. Oleksiak – wieloletni pracownik, specjali-
sta w zakresie problematyki niewidomych.

Nieomal współautorką jest żona Danuta Kowalik najlepiej zna-
jąca sprawy męża, współuczestnicząca w jego sukcesach, towarzy-
szyła mu do końca życia, służąc różnorodną pomocą. Wykorzy-
stano prywatne archiwum zdjęciowe żony. Dobrze, że autorka
książki wykorzystała liczne zdjęcia i wspomnienia Danuty Kowa-
likowej. Autorka sięga często też do pozostawionych wspomnień
o E. Kowaliku – żyjącym w latach 1928-1997. Są tu wspomnie-
nia niewidomych kolegów i przyjaciół: Władysława Gołąba, nie-



żyjących: Ireneusza Morawskiego, Adolfa Szyszko, Napoleona Mi-
traszewskiego, który jest wdzięczny za okazaną mu pomoc ma-
terialną i przygarnięcie do mieszkania w chwili gdy go nie posia-
dał. Wspólny pobyt w Laskach wspomina Józef Szczurek.
O świadczonej niewidomym pomocy mówi na łamach książki –
Marian Grzymski, który zamieszkiwał z niewidomymi w Łodzi.

Angelika Kuźniak często powołuje się na informacje zaczerp-
nięte z „Pochodni”. Są to m.in. relacje ze spotkań E. Kowalika
z niewidomymi w Gdańsku i Lublinie. Świadczą one o solidarno-
ści środowiska, o szacunku, jakim go darzyli, nie tylko podczas
koncertów, ale też w czasie spotkań przy spółdzielczym hoteliku
w Lublinie, gdzie został zakwaterowany podczas przyjazdu.

Mnie urzekł opis krzyży kolekcjonowanych przez Edwina spo-
rządzony przez panią Danutę. Znałam go już wcześniej, był za-
mieszczony w „Nowym magazynie muzycznym”. Taki plastycz-
ny, barwny, opis krzyży zebranych z różnych miejscowości, na
przykład krzyż otrzymany od ks. Kardynała Stefana Prymasa Wy-
szyńskiego.

Danuta Kowalik drukowała we wspomnianym piśmie cykl
swoich wspomnień o mężu z różnych okresów ich wspólnego ży-
cia. Są to na przykład: Wędrówki do Lasek furmanką po szosie z ka-
mieni – kocich łbach, albo Lokal w Łodzi w przepełnionym miesz-
kaniu bez wygód, wśród ośmiu różnych osób czy Poszukiwania czar-
nego atłasu koniecznego do koncertowej garderoby. Z pewnością
znalazłyby czytelników i były chętnie czytane. Dobrze byłoby, aby
zostały dokończone i wydane. Takie były pierwotne zamierzenia
redakcji.

Słuchając, podziwiali tego zaradnego, przedsiębiorczego
Edwina, który potrafił zmagać się z prozą życia i trudnymi stu-
diami muzycznymi. Zanim przyszły sukcesy przeszedł twardą
szkołę życia.

Książkę czyta się jednym tchem, trudno się od niej oderwać,
wciąż ukazują się nowe wątki tematyczne. Tocząca się akcja trzy-
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ma czytelnika w napięciu. Na płycie czyta ją Mirosław utta. Jest
też dostępna w powiększonym druku. Szkoda, że jej seria jest li-
mitowana, przydałby się dodruk. Na pewno znalazłaby nabyw-
ców w księgarniach muzycznych. Powinna też być udostępniona
w wersji na „czytaka” i w brajlu. Sądzę, że wyrażenie zgody przez
autorkę nie będzie problemem nie do pokonania.

Książkę kończy nota biograficzna. Sięgnę do niej, by przybli-
żyć niektóre fakty, tym bardziej, że 20 maja mija 15 rocznica
śmierci E. Kowalika.

20 maja br. w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warsza-
wie sprawowana będzie Msza Święta o spokój jego duszy, na któ-
rą zapraszamy.

urodził się 1 września w 1928 roku w Chropaczowie. Dzieciń-
stwo – do 1935 roku spędził w Częstochowie z rodzicami i rodzeń-
stwem. Ojciec był hutnikiem, a potem pomocnikiem szewca. Jak
sam podkreśla w licznych wypowiedziach korzeni muzycznych nie
posiadał. W Laskach odkryto u niego słuch absolutny i uzdolnie-
nia muzyczne. Przybył do Lasek przywieziony prze matkę 12 ma-
ja 1935 r. Przyjmowała go do zakładu s. Germana. Często wspo-
mina bibliotekarkę s. Monikę, która w przyszłości została matką
chrzestną jego syna Piotra. Muzyki uczyli go niewidomi: Włodzi-
mierz Dolański i Włodzimierz Bielajew. ukończył szkołę podsta-
wową i dwuletnie szkolenie zawodowe. Dolański spowodował, że
w 1938 r. wystąpił przed mikrofonami Polskiego Radia w progra-
mie muzycznym słyszanym w całej Polsce, także przez rodziców.

W czasie okupacji, mimo trudnej sytuacji materialnej rodzi-
ny, matka opłacała dla Edwina prywatne lekcje muzyki. Był za to
wdzięczny, bo mógł poszerzać repertuar.

W 1945 r. przeniósł się do Łodzi. uczyli go znani profesoro-
wie: Władysław Kędra i Maria Wiłkomirska. W 1953 r. ukończył
z odznaczeniem Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi. W tym sa-
mym roku otrzymał III nagrodę na Międzynarodowym Konkur-
sie Pianistycznym w Bukareszcie. Następne dwa lata przeznaczył
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na przygotowanie się do V Konkursu Chopinowskiego w Warsza-
wie w 1955 roku. Znalazł się w gronie finalistów. Wykonał Kon-
cert E-mol Chopina. Otrzymał wyróżnienie. W 1957 roku otrzy-
mał VI nagrodę w konkursie w Rio de Janeiro. W 1956 roku prze-
niósł się z Łodzi do Warszawy, gdzie przebywał aż do śmierci.
Występował 13 razy: w uSA głównie na zaproszenie Polonii,
w Kanadzie, krajach Ameryki Południowej, w Niemczech , An-
glii, Francji, Czechach, Słowacji dając recitale lub grając z orkie-
strą. Od 1957 r. był wydawcą nut brajlowskich w kontakcie z To-
warzystwem im. F. Chopina, wydano brajlem wszystkie dzieła
Chopina i wybrane Karola Szymanowskiego. Pracował – na szcze-
blu międzynarodowym nad unifikacją notacji muzycznej dla nie-
widomych. Od 1960 r. był redaktorem naczelnym „Magazynu mu-
zycznego” . W nim drukował swoje relacje z zagranicznych po-
dróży. Pisał eseje, artykuły publicystyczne, wiersze – lubił
poezję. Komponował drobne utwory na fortepian, pieśni i piosen-
ki, do których niekiedy sam pisał teksty.

Otrzymał m.in. Sztandar Pracy, Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Odznaki: Zasłużony Działacz Kultury, Honoro-
wa odznaka PZN. Powstały dwa filmy dokumentalne: „Chopin za-
pisany brajlem” i „Pamięci Edwina Kowalika”.

Już po opuszczeniu Lasek, jako dorosły – często je odwiedzał.
Cenił je za atmosferę, przekazaną mu wiedzę, praktyczne umie-
jętności, a przede wszystkim za „odkrycie” jego talentu muzycz-
nego. Za właściwe ukierunkowanie muzyczne. Grał dla nich, or-
ganizował koncerty, rozmawiał z niewidomą młodzieżą i pracow-
nikami, których przecież znał.

W ostatnich latach chorował, odpoczywał w ogródku na ław-
ce na kocu pod jabłonką. Tego dnia, 20 maja 1997 roku, popro-
sił żonę o śniadanie. Zanim je przygotowała – nie żył.

Na cmentarzu żegnali go: muzykolog Zdzisław Sierpiński,
a spośród niewidomych: Władysław Gołąb, Andrzej Kaszta, Wa-
cław Czyżycki.



Edwin Kowalik w 1979 r. otrzymał III nagrodę za Tryptyk na forte-
pian w konkursie kompozytorskim w Pradze
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Mam przed sobą płytę: „Moje fascynacje” – prezent dla mnie
od żony. Słucham muzyki w wykonaniu pianisty i jego wierszy,
przez niego wybranych, w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. To
prawdziwa uczta duchowa. Dotąd nie znałam jego poezji. Pozna-
łam fragment twórczości – usłyszałam go na płycie: „Moje fascy-
nacje”. Zachwyciły mnie te wiersze Kowalika takie jak: romantycz-
no-filozoficzne „Życie”, „Wszechświat” i świadczące o umiłowa-
niu przyrody: „Słońce”, Ziemia”, „Pole”, „Powietrze” (porównuje
je do napoju), „Lasy” – o miękkości i czułości mchu, „Góry”, gdzie
opisuje swoje wejście na Giewont i radość dotknięcia palcami
szczytu, na który wszedł; albo „Kwiaty”, gdzie wymienia sasanki,
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bratki, róże, królewskie goździki. Cieszy się ich kształtem, zapa-
chem i barwą. Ich wartość podnosi przepiękna interpretacja K.
Kolbergera.

Szkoda, że nie udało się zamieścić w wydanej książce chociaż-
by kilku z nich. uświadomiłoby to czytelnikom, że nie tylko był
artystą – pianistą, ale także przelewał na papier swoje doznania
i myśli, dzielił się nimi z nami, że był niezwykle wrażliwy na to,
co go otaczało. Szkoda też, że nie możemy ich nigdzie sami prze-
czytać. Ja na pewno będę do nich wracała, tym bardziej dlatego,
że wybrana muzyka, w wykonaniu Edwina, dostosowana do tre-
ści poetyckich, stanowi piękną całość.

Po jego śmierci – w 1998 – roku powstało Towarzystwo Mu-
zyczne im. Edwina Kowalika, które wydawało „Nowy Magazyn
Muzyczny” jako kontynuację „Magazynu Muzycznego” redago-
wanego przez Kowalika. Towarzystwo czuwa też nad propagowa-
niem osiągnięć artystycznych patrona.

Znamy się od lat. Doznałam od nich wiele ciepła i serdeczno-
ści. Razem z nimi przemierzałam szlak Pielgrzymki pallotyńskiej
do Katynia i Szlakiem Mickiewicza. uczestniczyłam w Ateneum,
w jego ostatnim publicznym występie z okazji 45-lecia PZN 18
stycznia 1997 roku.

30 lat grał w Żelazowej Woli. Miał jeszcze tam wystąpić w ma-
ju 1997 roku. Nie zdążył. Zastąpiła go córka Aleksandra.

A teraz? – zachęcam: sięgnijmy po „Życie pisane dźwiękiem”
– książka przywróci nam odchodzący świat, człowieka, jego mu-
zykę i wiersze.

„Muzyka jest pełna wartości. Nie tylko dlatego, że uszlachet-
nia ona uczucia i charakter, ale ponieważ podtrzymuje i przywra-
ca zdrowie. Istnieją choroby, które tylko przez pośrednictwo du-
cha dają się wyleczyć” (Platon – filozof grecki)
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MgrJoanna Rawicz jest absolwentką Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktor-

ską pt. „Analiza języka poetyckiego w polskim filmie dokumen-
talnym”. Zamieszczony szkic o filmie „To jest jajko” stanowi frag-
ment tej rozprawy. Składamy podziękowanie Autorce za
wyrażenie zgody na opublikowanie tego szkicu na łamach „La-
sek”.

Joanna Rawicz

O filmie „To jest jajko”

Realizacja – Andrzej Brzozowski
Zdjęcia – Jerzy Chluski
Montaż – Lidia Zonn

Film zrealizowany w roku 1965 na taśmie czarno-białej

Zasada ekspozycji, rozwinięcia i zakończenia
W dokumencie wyraźnie zostają wyodrębnione wszystkie te

części. Początek filmu wskazuje nie tylko to, co stanowić będzie
fizyczną, widzialną treść dokumentu, ale także sygnalizuje o tre-
ściach podskórnej warstwy opowiadania. Widzimy w zbliżeniu
dziecięce ręce piszące i czytające alfabetem Braille’a słowa „to jest
jajko”. Zdanie to zostaje kilka razy powtórzone. To już jest pierw-
szy sygnał, który mówi o tym, co będzie rzeczywistą treścią do-
kumentu. Ponieważ zdanie to jest niezwykle banalne, aby podkre-
ślić jego znaczenie, realizator nie tylko używa zabiegu powtórze-
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nia, ale cały film opatruje tytułem „to jest jajko”. Jak się bowiem
okaże w filmie, sens tego zdania wcale nie jest taki oczywisty. Dzie-
ci przez cały czas trwania dokumentu będą starały się zdefinio-
wać, czym ono tak naprawdę jest, jaka jest jego struktura, właści-
wości, do czego służy, jakie są jego funkcje. Błahe stwierdzenie „to
jest jajko” nie jest po prostu konstatacją istniejącego stanu rzeczy,
ale staje się punktem wyjścia do wnikliwej i rzetelnej analizy ma-
leńkiego wycinka rzeczywistości i próbą odnalezienia jej istoty.

Na początku filmu słyszymy też z „offu” pytanie zadane przez
nauczycielkę jednemu z podopiecznych: „Januszku, powiedz nam,
z jakich punktów składają się litery w słowie ‘jajko’”. Chłopiec li-
teruje: „J – drugi, czwarty, piąty, A – pierwszy, J – drugi, czwar-
ty, piąty, K – pierwszy, trzeci, O – pierwszy, trzeci, piąty”. Zwyczaj-
na rzecz, jaką jest jajko, nabiera niezwykłych cech poprzez pró-
bę zobaczenia go, określenia językiem dzieci niewidomych. Już
same litery w tym słowie ulegają przekształceniu na system nie-
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znanych nam powiązań liczbowych. To jest właściwie zakompo-
nowana ekspozycja. ujawnia się tutaj główny temat filmu. Zosta-
jemy wprowadzeni do innego wymiaru postrzegania rzeczy i zja-
wisk.

Środek dokumentu, konfrontacja, polega na budowaniu na-
pięcia wynikającego z obserwacji reakcji dzieci na kolejne zada-
nia związane z poznawaniem właściwości jajka. Dzieci próbują
zrobić z jajkiem to, czego nikt nie robi – liżą skorupkę, turlają,
uważnie dotykają palcami, przytulają do policzka, po rozbiciu
„smakują” jego zawartość, głaszczą żółtko, ściskają, duszą, wącha-
ją. Niczego nie przyjmują jako pewnik, dopóki same nie spróbu-
ją, nie sprawdzą. Potrafią cieszyć się najdrobniejszymi rzeczami.
Gdy nauczycielka odkrywa garnek z parującą wodą, (w której go-
tują się jajka), spontaniczna reakcja dzieci jest zdumiewająca. Pod-
noszą rączki nad garnek i czekają, aż poczują ciepło parującej wo-
dy. Wtedy rozlegają się śmiechy i pełne radości okrzyki. Rozwój
zdarzeń w filmie polega na śledzeniu dziecięcych reakcji na nie-
zwykle proste bodźce z rzeczywistości. Bardzo duża rozpiętość
skali emocjonalnej, a zarazem niezwykła wyrazistość i autentycz-
ność przeżycia doświadczanej przez dzieci rzeczywistości sprawia,
że uzewnętrznione uczucia i emocje stają się polem wciągającej
obserwacji i tworzą linię dramaturgiczną filmu.

Drugim elementem eksponowanym w konfrontacji, a składa-
jącym się także na linię dramaturgiczną dokumentu, jest odkry-
wanie znanej widzowi rzeczywistości w nowych powiązaniach
i kontekstach. To dogłębne przyglądanie się jajku (zarówno po-
przez dzieci, jak i natrętność bliskich planów) sprawia, że meto-
da jego badania staje się kluczem do rozumienia i odbierania rze-
czywistości w ogóle. Ciągłe stawianie pytań i próba odpowiedzi
na nie, podważanie przyjętych pewników i prawd, zmysłowe do-
świadczenie rzeczywistości, wnikliwość w badaniu jej struktury
staje się drogą do żywego, pełnego i autentycznego uczestnictwa
w niezwykłym objawianiu się sensu świata. Przełamanie konwen-



cjonalnych, tradycyjnych sposobów patrzenia na zjawiska i rze-
czy, przekraczanie ich zewnętrzności i zmierzanie do ujawnienia
i poznania ich istoty staje się filozoficznym przesłaniem doku-
mentu.

Zakończenie. Przedostatnia scena jest kulminacyjną. Rejestru-
je ona dzieci w chwili, gdy uczestniczą one w wykluwaniu się z ja-
jek piskląt. Dzieciom towarzyszy niesłychany zachwyt i zadziwie-
nie. Z wielką tkliwością, czułością i delikatnością biorą pękające
jajka do rąk, przytulają do twarzy, całują, głaszczą. Są tak przeję-
te narodzinami piskląt, że nie potrafią się skupić na pytaniach na-
uczycielki, na bieżąco komentują kolejne etapy pękania skorup-
ki i wydostawania się piskląt. Ta część puentuje wcześniejsze sce-
ny. Dzieci poznawały kształt i cechy skorupki, potem konsystencję
i smak jajka, teraz poznają nadrzędny cel jego istnienia, jakim jest
uczestnictwo w stawaniu się i przekazywaniu życia.

Po scenie, w której dzieci obserwują wykluwanie się piskląt
z jajek, znów następuje powrót do ujęcia znanego z początku do-
kumentu. Widać detal koniuszków dziecięcych palców i fragment
skorupki jajka, z której dziecko wydaje się czytać liczby systemu
brajla odpowiadające literom słowa „jajko”. Zauważyć można swo-
istą klamrę – film zaczynał się stwierdzeniem „to jest jajko” i koń-
czy się słowem „jajko”, ale treść, która pokazana została między
tymi słowami sprawia, że struktura świata, która dotąd wydawa-
ła się nam oczywista i poukładana, została rozbita i poszerzona.
Nowopowstała przestrzeń zostaje wypełniona świeżym, odkryw-
czym sensem – jajko staje się opowieścią o niezwykłym począt-
ku życia.

Zasada szczegółu
Film ten oparty jest na zbliżeniu. Świat przedstawiony, ponie-

waż dobrze znany jest widzowi, aby go zainteresować, pokazany
jest z bliska, z nowej perspektywy. Bardzo dużą ekspresję posia-
dają zbliżenia dziecięcych twarzy. W czasie zdobywania doświad-
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czeń i wiedzy na temat jajka twarze ich wyrażają skupienie i na-
pięcie, a często także podniecenie, zachwyt, autentyczne zdumie-
nie. W głosie ich czuć wzruszenie, entuzjazm, niecierpliwość, za-
chłyśnięcie się pięknem świata. Bliskie plany koncentrują na tym,
co najważniejsze, usuwając w niebyt przestrzeń i szczegóły, któ-
re mogłyby dekoncentrować, odciągać uwagę od tego, co jest
główną treścią dokumentu. W tym mikroświecie ruchy, spojrze-
nia, gesty, rzeczy zostają wyolbrzymione i wprowadzają nas do in-
tymnego, osobistego świata wrażliwości dziecięcej. Nagle stajemy
u progu tajemnicy, której sami nie potrafiliśmy dostrzec. Widz po
projekcji odnosi wrażenie, że zobaczył jajko po raz pierwszy. Po-
chylając się nad jajkiem, jednocześnie zdajemy się być wciągnię-
ci w cudowne misterium powstawania życia.

Zasada kontrastu i dopełnienia
Dokument składa się z pięciu części, z których każda kolejna

dopełnia, dopowiada dodatkowe treści składające się na przekaz
filmu. W pierwszej części dzieci piszą i czytają brajlem temat lek-
cji: „to jest jajko”. W drugiej dotykają skorupkę jajka palcami, usta-
mi, próbują ją scharakteryzować. W trzeciej badają zawartość roz-
bitego jajka w miseczkach. W czwartej starają się uchwycić wła-
ściwości ugotowanego jajka. W piątej, ostatniej, dostają jajka,
z których właśnie wylęgają się pisklęta. Każda z tych cząstek od-
słania inne aspekty tej samej rzeczywistości. Koncentruje się na
innych jej wymiarach i cechach. Wnikanie w głąb otaczającego
świata wymaga czasu, uwagi i cierpliwości, wymaga ciekawości
i entuzjazmu. Dzięki zasadzie dopełnienia – stopniowego dookre-
ślania fizycznego przedmiotu – dookreśla się myśl zaszyfrowana
w przekazie.

Dodatkowo zasada dopełnienia zawarta jest również w war-
stwie dźwiękowej filmu. W całym dokumencie jedynie, o czym
się mówi (w „offie” lub w „100%”) to jajko, to, jak ono wygląda
i czym się charakteryzuje. Jednak wypowiedzi te i komentarze, po-
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przez to, że zaprzeczają naszym oczekiwaniom i odbiegają od utar-
tych schematów postrzegania, są niezwykle ciekawe i inspirują-
ce. Wychowankowie Lasek niestrudzenie starają się nazwać, okre-
ślić, uchwycić strumień nowych doznań i bodźców, jakie z sobą
niesie „oglądanie” jajka: „to jest chyba kartofel” – stwierdza jed-
no z dzieci powąchawszy jajko, inne zauważa, że w środku jajka
jest „sosik”, a na pytanie nauczycielki, czym jest obrośnięte kur-
czątko, ktoś stwierdza (całkiem logicznie zresztą), że białkiem. Gdy
wylęgają się małe kurczaki, opiekunka pyta: „Kto widzi puszek”,
a dziewczynka trzymająca pisklątko w ręku odpowiada „czuję”. Że-
by autentycznie zobaczyć, nie potrzeba nam oczu, to, co najważ-
niejsze, dokonuje się w nas, w naszych wnętrzach. Odkrywana
przez dzieci tajemnica życia, zostaje przez nie przeżyta, doświad-
czają jej w całej skali swoich emocjonalnych możliwości. Rzecz
zwyczajna, codzienna, nad którą nikt zazwyczaj się nie zastana-
wia, staje się nagle przybytkiem życia, jest jego objawieniem. Gdy-
by realizator zmienił strukturę filmu i od razu zaczął od momen-
tu wyklucia się piskląt, nie zrobiłoby to na widzu wrażania. By-
łoby to jedynie powieleniem znanej nam informacji. Jednak dzięki
owej „wędrówce” poprzez kolejne etapy poznawania struktury jaj-
ka, poprzez powolne, stopniowe zgłębianie jego istoty, otwiera-
my się, tak jak dzieci, na jego tajemnicę. Dzięki zobaczeniu go
przez pryzmat dziecięcej wrażliwości dajemy się wciągnąć w tę fa-
scynującą opowieść.

Kontrast, chociaż słabo widoczny, mocno związany jest nie ty-
le z warstwą formalną, co treściową. Powstaje on w wyniku zde-
rzenia wydaje się błahej treści, jaką jest obserwacja jajka, z nie-
współmierną, jak nam się wydaje, niezwykle emocjonalną i ży-
wą reakcją na nie dzieci, które je badają. To właśnie w tym napięciu
kształtują się istotne dla filmu treści. Na twarzach dzieci, w ich wy-
powiedziach i spontanicznych reakcjach słychać ogromne prze-
jęcie i zapał, jaki im towarzyszy przy „oglądaniu” jajka. Z powa-
gą traktują pytania nauczycielki, z rozmysłem na nie odpowiada-



53Joanna Rawicz – O filmie „To jest jajko”

ją, ze skupieniem, ale i z radością właściwą odkrywcom, pozna-
ją kolejne jego właściwości. To ten dysonans nieadekwatności
przeżycia do jego źródła staje się centrum zainteresowania odbior-
cy. Nie są bowiem dla widza nowością informacje o tym, czym jest
jajko i jaka jest jego budowa (gdyż doskonale to zna z autopsji),
ale właśnie ów zachwyt dziecięcy nad tym, co nam się wydaje zwy-
czajne, śmieszne, niewarte uwagi. Widząc tak wielkie zaangażo-
wanie maluchów w docieraniu do natury jajka i widz daje się w to
wciągnąć, gdyż przeżywane przez nich emocje są szczere i trze-
ba traktować je na serio. Dzięki tej rozbieżności – między naszym
pojęciem o jajku a tym, jak spostrzegają je niewidome dzieci – do-
ciera do nas, odbiorców, prawda o nas samych. Nie umiemy do-
strzegać cudów w rzeczach małych, nie cieszą nas radości dnia co-
dziennego, a brama do poznania świata wciąż pozostaje przed na-
mi zamknięta.



Zasada powtórzenia
Czterokrotnie powtarza się ujęcie przedstawiające detal sko-

rupki jajka i dotykających go dziecięcych opuszków palców. Ob-
raz ten połączony z offem, w którym dziecko przekłada litery sło-
wa „jajko” na system Braille’a („drugi, czwarty, piąty”, „pierwszy,
trzeci, piąty”…) sugeruje, że dziecko czyta z jajka. ujęcie to wy-
stępuje na początku i końcu filmu oraz dwukrotnie jako łącznik,
w „przejściach”, między kolejnymi scenami filmu. Staje się rów-
nocześnie elementem nadającym obrazom określony rytm.
Dzięki temu powtórzeniu uwypuklona zostaje główna myśl twór-
cy. Ten swoisty refren zmusza widza do zadania sobie pytania o je-
go celowość, która wyraźnie wybrzmiewa w kontekście całego do-
kumentu. Nieznane nam połączenia liczbowe, które składają się
w alfabecie Braille’a na wyraz jajko, stają się symboliczne. Spra-
wiają, że odbiorca musi zrewidować swoje pojęcie o rzeczywisto-
ści. Rzeczy i ich dotychczasowe wartości ulegają rozpadowi, aby
objawić się głębiej i wyraźniej w nowym wymiarze, wprzęgnięte
w nowe układy znaczeniowe. Ten niezrozumiały język, akcento-
wany w powtórzeniach przez twórcę, jakim posługują się dzieci,
prowokuje nas do wyjścia poza nasze wyobrażenia, stereotypy, raz
na zawsze ustalony porządek, i zobaczenia rzeczywistości od po-
czątku, od nowa, jakby była ona nam dana po raz pierwszy.

Zasada przemilczeń
Warstwa znaczeń bezpośrednich jest skonstruowana w taki

sposób, aby odsyłać do warstwy sensów ukrytych, przemilczanych.
Aby odkryć płaszczyznę przemilczenia, nieuniknione jest rozszy-
frowanie – najpierw znaczenia poszczególnych środków wyrazo-
wych zastosowanych przez twórcę i ich połączeń, a w wyniku ich
deszyfracji wymowy dokumentu.

Najistotniejsze treści, tak jak w utworze poetyckim, nie są ni-
gdy powiedziane wprost, a kształtują się w przestrzeni wewnętrz-
nej odbiorcy, sprowokowanej przez świadome zabiegi artystycz-
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ne twórcy. I tak w dokumencie „To jest jajko” forma przemilcze-
nia, tak jest skonstruowana, że treści przemilczane zaprzeczają tre-
ściom, które dane są w bezpośrednim oglądzie. Obserwujemy bo-
wiem dzieci niewidome, które zgodnie z wyobrażeniami odbior-
cy powinny budzić litość i współczucie, powinny mieć trudności
w funkcjonowaniu w rzeczywistości, ich twarze powinny być
smutne i zamyślone. Tymczasem zaprezentowany obraz przedsta-
wia dzieci nie tylko uśmiechnięte, pogodne i radosne, ale uczest-
niczące w rzeczywistości pełniej i głębiej niż osoby zdrowe. Re-
alizator przemilcza zaskakującą puentę, która, mimo że niewypo-
wiedziana, dochodzi do nas w ostatecznym rozrachunku.
Okazuje się, że to my jesteśmy niewidomi, że wzrok fizyczny czę-
sto nas ogranicza, gdyż zatrzymuje nas jedynie na zewnętrzności,
powierzchni zjawisk i rzeczy, gdy tymczasem niewidome dzieci
docierają do ich istoty. Widz uświadamia sobie, że poważniejszą
ułomnością niż ślepota oczu jest ślepota ducha, która przejawia
się brakiem wrażliwości na bogactwo i piękno rzeczywistości.

Zasada uproszczenia
Realizator konsekwentnie prowadzi narrację eksponującą głów-

ną myśl dokumentu, oczyszczając obraz i dźwięk ze wszystkich mo-
tywów, które jej nie służą, a które mogłyby rozpraszać widza. Mi-
mo ciągłej obecności w „offie” głosu nauczycielek, które instruują
dzieci, wydają polecenia, stawiają różne zadania przed dziećmi, ani
razu nie pojawiają się one w kadrze. Ich konkretyzacja nie jest bo-
wiem potrzebna, to dzieci są bohaterami filmu. Także przestrzeń,
w jakiej funkcjonują wychowankowie Lasek, jest ściśle ograniczo-
na. Nie jest istotne, jak wygląda sala lekcyjna, ośrodek, wychowaw-
czynie. Ważny staje się jedynie świat przeżyć wewnętrznych dzie-
ci, sposób ich percepcji rzeczywistości, ich stosunku do niej. Okro-
jony zakres przestrzeni, ta oszczędność w dawkowaniu świata
przedstawionego świadczy o panowaniu realizatora nad bogac-
twem materiału i wyrazistej koncepcji twórczej.
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Hanna Stachera

Spotkania młodzieży z Lasek ze „Staszicem”

Jestem nauczycielem informatyki w XIV LO im. Stanisława Sta-
szica i nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum

dla Niewidomych w Laskach. Połączenie pracy w dwóch szkołach
zaowocowało ciekawymi inicjatywami, które podejmuję, organi-
zując dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i motywując ich do aktyw-
ności o charakterze wychowawczym. Co roku organizuję na po-
czątku wakacji wyjazdowe warsztaty olimpijskie, a także warsz-
taty weekendowe i sobotnie konkursy programistyczne.
W organizacji warsztatów pomagają mi absolwenci Staszica. Przy-
gotowuję uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej
i konkursach informatycznych. ukończyłam Wydział Elektroni-
ki na Politechnice Warszawskiej i poza kołem informatycznym
prowadzę w XIV LO także koło robotyki. Wielu moich uczniów
zostało laureatami i finalistami Olimpiady Informatycznej i kon-
kursów. uczestnicy koła robotyki zbudowali już wiele robotów
własnej konstrukcji i biorą udział w ogólnopolskich konkursach
robotyki. Do udziału w zajęciach i warsztatach zapraszam także
zainteresowanych programowaniem uczniów z Lasek. Do tej po-
ry jeden z uczniów wziął udział w dwutygodniowych wyjazdo-
wych warsztatach i uczestniczył w zajęciach koła informatyczne-
go a także jedna z uczennic pojechała na wyjazdowe warsztaty
trzydniowe. To integrujące i motywujące spotkania z młodzieżą
ze Staszica. uczniowie z Lasek byli z nich bardzo zadowoleni.
Chciałabym aby kontakty młodzieży obydwu szkół rozwijały się,
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ponieważ przynoszą one du-
że obustronne korzyści. Za-
praszam także młodzież z La-
sek na organizowane przez
XIV LO imprezy o charakte-
rze naukowym.

Po raz pierwszy uczniowie
z Lasek odwiedzili XIV LO
im. Stanisława Staszica trzy
lata temu. Wtedy to poprosi-
łam organizatorów pokazów
„Fizyka wokół nas” o przygo-
towanie eksperymentów pod
kątem osób niewidomych
i w ten sposób rozpoczęły się
już stałe pokazy dla młodzie-
ży z Lasek. Organizatorami pokazów i prowadzącymi ekspery-
menty są uczniowie i absolwenci XIV LO we współpracy z uni-
wersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Zaprasza-
ni są na nie uczniowie warszawskich szkół, w tym uczniowie szkół
specjalnych. Goście mają okazję wziąć udział w doświadczeniach
i eksperymentach, a także posłuchać naukowego wyjaśnienia
związanego z nimi zjawiska fizycznego. Inicjatorem tych spotkań
jest Pan Stanisław Lipiński, wieloletni nauczyciel fizyki w Staszi-
cu, osoba niezwykła, skupiająca wokół siebie wielu uczniów i dzie-
ląca z nimi wspólną pasję, jaką jest fizyka.

Pierwsze pokazy bardzo się podobały młodzieży z Lasek, moż-
na było wszystkiego dotknąć i podyskutować z uczniami i absol-
wentami, którzy przygotowali doświadczenia, a zadziwiające zja-
wiska fizyczne stały się jasne. Każdy uczeń z Lasek miał swojego
asystenta, który oprowadzał go i uczestniczył z nim w pokazach.
Wobec tego w kolejnych latach młodzież z Lasek chętnie brała
udział w tych spotkaniach.
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Ale w tym roku „Fizyka wokół nas” była wyjątkowa. ucznio-
wie z Lasek byli nie tylko gośćmi – byli asystentami w pokazach.
Przyjechało dziesięciu uczniów z gimnazjum i liceum. Zostali
przygotowani do roli asystentów przed pokazami i razem z pro-
wadzącymi doświadczenie opowiadali o zjawisku i wyjaśniali je.
Dostali specjalne okolicznościowe koszulki organizatorów – asy-
stentów. To było bardzo ciekawe doświadczenie i odpowiedzial-
ne zadanie. Sprawiło młodzieży z Lasek wiele przyjemności i sa-
tysfakcji. A było co oglądać, o czym opowiadać i czym się poba-
wić. Absolwenci Staszica przygotowali ponad dwadzieścia
zadziwiających i atrakcyjnych eksperymentów i pokazów, wypo-
życzyli wiele ciekawych urządzeń i stworzyli świetny spektakl na-
ukowy. Można było pobawić się „nienewtonowską” cieczą, zoba-
czyć bańkę mydlaną rozpiętą wokół osoby, popatrzeć na rozkład
pola magnetycznego, zobaczyć znaki dymne, lewitującą kolejkę
czy olbrzymią pianę na bazie ciekłego azotu, były doświadczenia
z wykorzystaniem magnetyzmu, napięcia powierzchniowego wo-
dy, był lewitujący bączek i wiele innych ciekawych eksperymen-
tów.

Na zewnątrz odbywały się pokazy prawdziwych wybuchów
z wykorzystaniem ciekłego azotu. Po pokazach był poczęstunek
dla młodzieży i każdy uczestnik dostał dyplom. Fascynujący świat
fizyki zainspirował młodzież, pojawił się pomysł na wykonanie
podobnych doświadczeń w internacie w Laskach.

Młodzież z Lasek została także zaproszona na organizowany
przeze mnie po raz pierwszy w Staszicu „Dzień Robota”.

Były to prezentacje o robotyce i działalności szkolnego koła
robotyki, którego jestem opiekunem. Można było dowiedzieć się,
że roboty budowano już w XVIII wieku a obecnie są stosowane
w wielu dziedzinach życia – od robotów przemysłowych, zwia-
dowczych czy medycznych po roboty edukacyjne, socjalne i te-
rapeutyczne. Atrakcją były roboty zbudowane przez uczestników
koła. uczestnicy pokazów mogli je uruchamiać i dawać im zada-



nia. Odbywały się prawdziwe walki robotów MiniSumo, były ro-
boty linefollower – śledzące linię. Młodzi konstruktorzy opowia-
dali o programowaniu robotów wykonanych z klocków LEGO
Mindstorms: robot strzelający kulkami do napotkanej przeszko-
dy, robot rozdający karty do gry, robot „obrońca ciastek” i wiele
innych. Były też pokazy prac projektowych uczestników koła ro-
botyki – układy elektroniczne z procesorem i diodami świecący-
mi. Te pokazy również bardzo się podobały młodzieży z Lasek.
Toczyły się dyskusje; w czym roboty mogą pomagać człowieko-
wi i czy kiedyś będą mogły dorównywać ludziom inteligencją.

W trakcie spotkań rozmawiamy z wychowawcami i organi-
zatorami pokazów o wspólnych kontaktach i powstają ciekawe po-
mysły. Jednym z nich była inicjatywa organizowania wycieczek
rowerowych na tandemach dla młodzieży z Lasek. Tu nieocenio-
na okazała się organizatorka pokazów fizyki – Ania Zimniak, ab-
solwentka Staszica, którą poprosiłam o pomoc w zorganizowa-
niu grupy rowerowej. Odbyły się trzy takie wycieczki (ostatnia
z nich we wrześniu tego roku). Innym pomysłem na wspólne kon-
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takty było zorganizowanie mini pokazów eksperymentów fizycz-
nych w Laskach.

Przyjechaliśmy do Lasek wyposażeni w niezbędny do ekspe-
rymentów sprzęt i zorganizowaliśmy spotkanie z fizyką w stołów-
ce internatu dla chłopców. Były baloniki z dwutlenkiem węgla,
eksperymenty z wodą, telefon z kubeczków plastikowych i ze
sznurka, odgłosy wystrzałów ze zwykłej sprężyny, zadziwiające po-
kazy dmuchania przez rurkę na piłeczkę ping-pongową i wiele in-
nych. Wszyscy świetnie się bawili. W pokazie uczestniczyły tak-
że dzieci młodsze. Wpadliśmy nawet na pomysł, aby młodzież
z Lasek zorganizowała sama w Laskach takie pokazy dla swoich
koleżanek i kolegów. Trzymamy kciuki, aby i ten pomysł udało się
zrealizować.



Katarzyna Świerk

Wolontariat młodzieżowy „ZOBACZYĆ ŚWIAT”
działający przy Internacie dla Dzieci Niewidomych

w Rabce Zdroju

Miernikiem, który określa swego rodzaju kulturę każdego
społeczeństwa, jest stosunek do osób niepełnosprawnych.

Na przestrzeni ostatnich lat panowało milczenie w zakresie istot-
nych problemów, z jakimi muszą zmierzyć się osoby niepełno-
sprawne. Obecnie wiele się zmieniło w tej sprawie i zaczęto do-
strzegać sens społecznej integracji. Idea integracji jest z powodze-
niem realizowana w naszym kraju od ponad 20 lat, a w postulatach
badaczy pojawiła się jeszcze wcześniej.

Integracja jest bowiem kategorią pojęciową nowoczesnego
i europejskiego myślenia o osobach niepełnosprawnych. Termin
ten ma szerokie znaczenie i chodzi tu głównie o ukształtowanie
umiejętności życia osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi
i dążenie do ich akceptacji. Przykładem działań integracyjnych jest
wolontariat młodzieżowy „Zobaczyć Świat”, który działa od kil-
ku lat w Internacie dla Dzieci Niewidomych w Rabce.

Wolontariat ten jest mi bardzo bliski, ponieważ był moją
pierwszą formą zaangażowania społecznego. Obecnie, jako jed-
na z osób koordynująca jego działania, mam okazję śledzić pro-
cesy i zmiany, jakie dokonują się w wolontariuszach i podopiecz-
nych.

Początki wolontariatu sięgają 2004 roku, kiedy to pojawiła się
grupa młodych ludzi pragnących z potrzeby serca poświęcić swój
wolny czas dzieciom. Młodzi ludzie przychodzili do Internatu
i spędzali popołudnia, a także weekendy z dziećmi. Grupa ta by-
ła niewielka i nie wyróżniała się niczym szczególnym. W tym cza-
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sie nawet nikt nie postrzegał tej młodzieży jako wolontariuszy,
a wynikało to z tego, że bardzo mało mówiło się o wolontariacie,
·a młodzież po prostu była… potem odchodziła.

Dużą rolę w kształtowaniu się wolontariatu na terenie
Ośrodka odegrał wakacyjny wyjazd z dziećmi w lipcu 2008, na
który zaproszonych zostało kilku wolontariuszy. Dwa tygodnie
wspólnie spędzone z dziećmi były dobrą okazją do obserwacji te-
go, jak młodzi ludzie radzą sobie z dziećmi. Wyjazd ten wpłynął
bardzo pozytywnie na młodych ludzi i zaszczepił w nich chęć nie-
sienia pomocy. Młodzież ta po wakacjach chciała nadal mieć kon-
takt z dziećmi i przychodzić do Ośrodka, niektórzy nawet zachę-
cili swoich znajomych i krąg ten z roku na rok się powiększał. Z ra-
cji powiększającej się liczby wolontariuszy trzeba było podjąć
pewne kroki, żeby wolontariat mógł sprawnie działać.

We wrześniu 2010 roku powołany został zespół składający się
z wychowawców poszczególnych grup, w skład którego wchodzą:
pani Małgorzata Starmach, Anna Rapacz, Monika Mszańska i Ka-
tarzyna Świerk. Zespół ten odpowiedzialny jest za koordynowa-
nie działań wolontariatu na terenie placówki (organizowanie spo-
tkań dla wolontariuszy oraz prowadzenie szkoleń dla nowych
osób).

Droga, jaką musi przejść młody człowiek, zanim zostanie wo-
lontariuszem, składa się z trzech etapów. W połowie września każ-
dego roku szkolnego organizowane jest spotkanie dla osób, któ-
re chciałyby zaangażować się w wolontariat. W spotkaniu tym bio-
rą udział zarówno osoby, które są już wolontariuszami, jak i nowe
osoby pragnące nimi zostać. Na spotkaniu ustalany jest cykl szko-
leń dla nowych osób, a także podpisywane jest tzw. porozumie-
nie o współpracy z osobami, które już są wolontariuszami. Szko-
lenia prowadzą wychowawcy Internatu, którzy od wielu lat pra-
cują z dziećmi niewidomymi. Szkolenie składa się zazwyczaj
z trzech kręgów tematycznych, które dotyczą: życia i działalno-
ści Założycielki Matki Elżbiety Róży Czackiej, funkcjonowania



Szkoły i Internatu, w którym na co dzień przebywają wychowan-
kowie, pracy z dziećmi niewidomymi i trudności, z jakimi się spo-
tykają. Po przejściu trzech szkoleń, wolontariusza czeka miesięcz-
ny okres próbny. Jest to bardzo ważne, ponieważ wolontariusze
po adaptacji w nowym miejscu mają możliwość sprawdzenia swo-
ich psychofizycznych umiejętności w pracy z dziećmi. Praca wo-
lontariuszy jest obserwowana przez wychowawców poszczegól-
nych grup, którzy młodym ludziom udzielają cennych wskazówek,
a także oceniają, jak wolontariusze sobie radzą.

Wolontariusze przychodzący do Ośrodka spędzają czas
z dziećmi w różny sposób, lecz w zdecydowanej większości jest
to udział w spacerach. Spacery po okolicy na stałe wpisane są
w plan dnia Internatu. Młodzież, która zadeklarowała, że będzie
uczestniczyć w spacerach, przychodzi w wyznaczone dni w go-
dzinach popołudniowych. Spacery świetnie integrują zarówno

Spacer wolontariuszy z dziećmi
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młodzież, jak i podopiecznych. Jest to również dobra okazja do
tego, aby porozmawiać z pełnosprawnymi rówieśnikami na nur-
tujące tematy.

Wolontariusze w dużej mierze poświęcają swój czas na róż-
ne gry i zabawy, które przynoszą zarówno dzieciom, jak i wolon-
tariuszom, dużo radości.

W Internacie odbywają się również cykliczne imprezy,
w których wolontariusze chętnie biorą udział. Jest to swego ro-
dzaju oderwanie się od tych zwyczajnych obowiązków. Corocz-
ną imprezą jest zabawa andrzejkowa, za organizację, której od-
powiedzialni są właśnie wolontariusze. Podczas zabawy wolon-
tariusze przeprowadzają różne konkursy, a także dbają o dobrą
atmosferę. Wolontariusze świetnie sprawdzają się również w ro-

Zabawa wolontariusza z dzieckiem
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li prowadzących szczególnie podczas konkursów kolęd, które rów-
nież na stałe wpisane są w życie Internatu.

Na przełomie maja i czerwca, kiedy pogoda sprzyja górskim
wędrówkom, wolontariusze zapraszani są do udziału w rajdach
górskich. Rabka leży u podnóża Gorców, więc terenów do górskich
wycieczek nie brakuje. W roku 2011 odbył się trzydniowy rajd do
schroniska na Stare Wierchy. Był to czas wypełniony wspólną za-
bawą na gorczańskich polanach połączony ze wspólnym śpiewem
przy ognisku.

Wolontariat daje możliwość zaspokajania młodym ludziom
potrzeby bycia dla innych, a także kształtuje obraz samego siebie
na różnych płaszczyznach. Wartość wolontariatu została docenio-

Wycieczkaw góry
z dziećmi
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na przez Radę unii Europej-
skiej, która rok 2011 ustanowi-
ła Europejskim Rokiem Wolon-
tariatu Propagującego Ak-
tywność Obywatelską,
którego kluczowym ce-
lem był wzrost znaczenia
wolontariatu w umacnianiu
spójności społecznej oraz upo-
wszechnianie kluczowych przesłań i wartości z nich wynikających.
Z tej okazji w Polsce organizowane były różne konkursy, mające
na celu popularyzację wolontariatu.

W naszym powiecie na przełomie października i listopada
2011, przy udziale Miejskiego Ośrodka Kultury, rozpoczęły się
przygotowania do obchodów Nowotarskiego Dnia Wolontariu-
sza, który obchodzony jest 5 grudnia. Nasz wolontariat również
zadeklarował swój udział w tym wydarzeniu, aby podsumować
swoją dotychczasową działalność. Zaczęto więc przygotowania do
obchodów, a pierwszą rzeczą było znalezienie odpowiedniej na-
zwy dla tego, co robimy, aby nie nazywać się tylko wolontariatem.
Po licznych debatach powstało logo promujące wolontariat.

Czieciom niewidomym m.in. wolontariusze pokazują świat.
Stąd wzięła się ta Nazwa. To był bardzo ważny krok, żeby wolon-
tariat miał swoją nazwę ponieważ utożsamiany jest z konkretną
działalnością.

Kolejnym krokiem poczynionym w ramach przygotowań by-
ło kompletowanie zdjęć

z udziałem wolontariuszy na wystawę fotograficzną „Wolon-
tariat 2011- a jednak się kręci”. Chcieliśmy również, aby inni lu-
dzie zapoznali się z działalnością naszego wolontariatu i dlatego

Logo wolontariatu
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zgłosiliśmy swój udział do stoiska organizacji pozarządowych.
W ramach tego projektu został nakręcony krótki film mający na
celu promocję naszej działności. Angażując młodzież, która przy-
chodzi do naszego Ośrodka, aby w dniu swojego święta mogła po-
chwalić się tym, co robi, zgłosiliśmy się do tzw. gry miejskiej, któ-
rej głównym założeniem było promowanie działalności społecz-
nej wśród innych (sprawozdanie z Uroczystości Obchodów Dnia
Wolontariusza zamieszczone są w załączniku 1).

Nasza działalnośc wolontaryjna została doceniona i zauważo-
na o czym świadczą dyplomy otrzymane podczas Finału Nowo-
tarkskiego Dnia Wolontariusza.

Tak więc rok 2011 był bardzo pracowity, jeśli chodzi o koor-
dynowanie działalności wolontariuszy.

DYPLOMY
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ZAŁąCZNIK 1

Sprawozdanie z Obchodów Dnia Wolontariusza
w Nowym Targu

Tegoroczne obchody dnia wolontariusza miały miejsce w no-
wotarskim MOK-u 5 grudnia. Impreza ta, podsumowująca pra-
cę wolontariuszy, podzielona była na dwie części. W godzinach
przedpołudniowych na terenie Nowego Targu – w różnych punk-
tach miasta – odbywała się gra miejska. Jej celem było zaprezen-
towanie swojej organizacji odwiedzającym drużynom uczniów
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nasz punkt gry mieścił się w Ratuszu. Było to szóste miejsce,
do którego wędrowały drużyny. Naszym celem było zapoznanie
graczy z placówką i ze specyfiką pracy, jaką wykonują wolonta-
riusze. Pierwszym zadaniem, z jakim musiały zmierzyć się oso-
by biorące udział w grze, było przejście z białą laską po wyzna-
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czonej trasie. Było to o tyle
ciekawe, że osoby przed wej-
ściem do Sali Ratuszowej do-
stawały opaski zasłaniające
oczy oraz białą laskę i wcho-
dziły do zupełnie nieznanego
pomieszczenia. Z zachowań
uczestników wynikało, że czu-
li się bardzo niepewnie w tej
nowej sytuacji, poruszali się
bardzo powoli, z uwagą słu-
chając wolontariuszy.

Kolejnym zadaniem, ja-
kie przygotowaliśmy, była praca przy stoliku z różnymi materia-
łami, z którymi na co dzień pracują nauczyciele i wychowawcy
w placówce.

Praca przy stolikach podzielona była na cztery stanowiska
z różnymi materiałami. Na pierwszym stanowisku uczestnik miał
za zadanie rozpoznać wy-
punktowany obrazek oraz za
pomocą kredek miał go poko-
lorować, uważając, żeby nie
wyjść za kontury. To zadanie
było wykonywane w sposób
dosyć staranny, choć zdecydo-
wana większość osób miała
trudności z rozpoznaniem, co
jest na obrazku. Dodać należy,
że wszystkie te zadania wyko-
nywane były z zasłoniętymi
oczami, co widać na zdjęciu.

Osoby, które przypisane
były do drugiego stanowiska,
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miały za zadanie rozpoznać,
jakie drewniane kształty
mieszczą się w pudełku, oraz
musiały nawlec je na sznurów-
kę, zachowując odpowiednią
kolejność. Zadanie to nie spra-
wiało młodzieży problemów,
wykonywane było jako jedno
z pierwszych.

Na stanowisku trzecim
trzeba było ułożyć dowolną fi-
gurę geometryczną, używając
do tego tzw. Grzybków. Po-
wstawały różne figury i ele-

menty nieprzypominające ich również. Zdecydowanie większość
układała kwadrat. Po skończonej pracy wiele osób mówiło, że by-
ło im bardzo trudno zachować pewne proporcje w układaniu fi-
gury.

Na ostatnim, czwartym
stanowisku, zadaniem gracza
było ułożenie rzędu z kubaryt-
mów z jednym punktem. To
zadanie było bardzo trudne,
ponieważ tylko nieliczni po-
trafili wyczuć jeden punkt na
kostce i ułożyć cały rząd. Po-
zostałe osoby miały z tym
duże problemy.

Nad zadaniami czuwali
nasi wolontariusze, którzy
udzielali potrzebnych wskazó-
wek do zadań, na koniec też
zdejmowali opaski, aby za-



wodnicy mogli zobaczyć efek-
ty swojej pracy oraz przejść do
kolejnego etapu zadań.

Kolejnym zadaniem było
odczytanie napisu w brajlu.
Każda osoba miała przy sobie
alfabet brajla i przy jego po-
mocy musiała odczytać hasło,
które nie było aż takie trudne,
ponieważ była to nazwa na-
szego wolontariatu, a więc
ZOBACZYĆ ŚWIAT.

Po odczytaniu hasła osoby
przechodziły na krzesła, aby
obejrzeć krótki filmik pokazu-
jący nasz młodzieżowy wolontariat.

Po obejrzeniu filmu na zawodników czekała jeszcze jedna nie-
spodzianka. Były to różne zagadki od naszych dzieci. Osoby mo-
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gły sobie wybrać kategorię oraz dziecko, które mówiło zagadkę.
Wszystkim bardzo podobał się taki sposób przedstawienia zaga-
dek.

Drużyny, które zaliczyły wszystkie przygotowane przez nas za-
dania, mogły jeszcze zapoznać się z materiałami, które przywieź-
liśmy ze sobą – a była to maszyna brajlowska, elementarz, różne
gogle obrazujące wady wzroku.

Kto miał ochotę, mógł napisać na maszynie swoje imię. Pisa-
nie na maszynie cieszyło się dużą popularnością.

Druga część obchodów Dnia Wolontariusza miała miejsce
w MOK-u. W holu rozłożone były różne stoiska organizacji, m.in.
Maltańskiej Służby Medycznej, Artystyczno – Społeczno – Kul-
turalnego Stowarzyszenia Lokomotywa oraz naszego Wolontaria-
tu ZOBACZYĆ ŚWIAT.

Nasze stoisko reprezentowały dwie wychowawczynie, panie:
Małgorzata Starmach i Anna Rapacz oraz dwie wolontariuszki:
Barbara Diurczak i Justyna Majchrzak.

Na stoisku znajdowały się różne materiały dotyczące Ośrod-
ka oraz wyświetlany był film promujący nasz wolontariat.

O godzinie 17 została otwarta wystawa fotograficzna, w któ-
rej również wzięliśmy udział. Tematem przewodnim wystawy by-
ło hasło „WOLONTARIAT – A JEDNAK SIĘ KRĘCI 2011”. Zdję-
cia naszego wolontariatu przedstawione zostały w trzech tema-
tycznie pogrupowanych antyramach.

Pierwsza z nich przedstawiała naszych wolontariuszy, czyli:
obchody Dnia Wolontariusza w naszej placówce, przyjmowanie
nowych wolontariuszy, wycieczkę do Lasek i do Warszawy.

Druga ukazywała życie codzienne a więc: spacery, wspólne za-
bawy, urodziny, wspólne robienie sałatki owocowej.

Trzecia natomiast przedstawiała imprezy okolicznościowe,
a więc: wyjazdy wakacyjne, rajdy górskie, ubieranie choinki, kon-
kurs kolęd, zabawa andrzejkowa i karnawałowa.



Alina Talukder
OSWOwińska

Polska pomoc niewidomym w Armenii

Do Armenii wyjechaliśmy siedmioosobową grupą w pierw-
szych dniach listopada ubiegłego roku. W zespole były trzy

nauczycielki orientacji przestrzennej: panie Lucyna Zaleska i Sta-
nisława Klimek z Krakowa i ja z Owińsk. Naszym celem było szko-
lenie grupy ormiańskich pedagogów na instruktorów orientacji
przestrzennej niewidomych. Kursy w Armenii, jak i wcześniej
w Gruzji, realizowane były przez fundację „Ari Ari”1 – w ramach
projektu „Samodzielność” przygotowanego wspólnie z Polskim
Związkiem Niewidomych.

Z białą laską po Erywaniu
Przygotowując się do zajęć z kursantami, zrobiłam rekonesans

z białą laską po erywańskich ulicach. Są szerokie, najczęściej czte-
ropasmowe – pasy zewnętrzne wykorzystywane są zarówno do
jazdy, jak i do parkowania. ulice brzmią inaczej niż u nas. Pojaz-
dy w bardzo szerokim spektrum roczników – część z nich zdecy-
dowanie bardziej hałaśliwa od tych jeżdżących po polskich jezd-
niach. Cecha ta pozwala łatwiej je zauważyć (słuchem), prześle-
dzić tor przemieszczania się. Klaksony rozbrzmiewają
w powietrzu. Kierowcy używają ich bardzo często, ale też nie bez
przyczyny – zakodowane są w nich informacje dla jadących obok,
najczęściej znaczą: „uważaj”, „jedź”, „zrób miejsce”. Erywań jest
miastem, w którym różnice w wysokości powierzchni względem

u przYJAciÓŁ
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poziomu morza dochodzą do 300 m. Może zdarzyć się, że plac wo-
kół bloku czy chodnik kończą się na dachu garażu – bez żadnych
zabezpieczających barierek. Kierowcy samochodów nie mają
w zwyczaju reagować na osobę z białą laską próbującą przejść
przez ulicę. usiłując przedostać się przez czteropasmową jezdnię,
traktowana byłam przez nich jak przeszkoda – omijali mnie. Są
przyzwyczajeni, że przechodzący przez jezdnię zatrzymują się po-
między pasami ruchu, czekając na przerwę w rzędzie samocho-
dów, aby przesunąć się na kolejny pas. Aktualne prawo wymaga,
aby piesi przechodzili po pasach, a kierowcy zatrzymywali się na
czerwonym świetle – rzeczywistość nijak nie przystaje do praw-
nych wymogów. Niewidomi w Erywaniu nie przechodzą samo-
dzielnie przez ulicę. Jeśli muszą dotrzeć gdzieś sami, korzystają
z taksówek.

W samym centrum miasta chodniki mają równą nawierzch-
nię i obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych. Jed-
nak większość trotuarów ma bardzo „urozmaicony wygląd”, a zda-
rza się też, że chodnik nie jest w ogóle wyodrębniony od jezdni.

Szkolenia instruktorów orientacji przestrzennej
Centrum naszych działań mieściło się w szkole dla dzieci nie-

widomych w Erywaniu. W pierwszym tygodniu kursanci wysłu-
chali wykładów prowadzonych przez dyrektora ZG PZN, panią
Małgorzatę Pacholec, i panią Grażynę Machurę – rehabilitantkę
wzroku. Pozostałe dwa tygodnie były poświęcone na szkolenia
z zakresu orientacji przestrzennej.

Kursanci rekrutowali się spośród studentów uniwersytetu oraz
nauczycieli i wychowawców szkoły dla niewidomych. Planowa-
no, iż w szkoleniach będzie uczestniczyło 12 kursantów – po czte-
ry osoby na jednego nauczyciela. Na pierwsze zajęcia przyszły 22
osoby, organizatorzy nie zrobili selekcji, byli przekonani, że licz-
ba uczestników po tygodniu samorzutnie zredukuje się do poło-
wy – bazowali na doświadczeniach z analogicznego kursu w Gru-



zji. Kiedy po tygodniu okazało się, że na zajęciach jest jeszcze 20
osób i wszystkie pragną kontynuować udział w kursie, koordyna-
tor projektu, pan Longin Graczyk, miał ambiwalentne uczucia. Nie
ubyło osób nawet po wystąpieniu pani L. Zaleskiej, która wyczer-
pująco opisała trudy pracy instruktora orientacji przestrzennej.
Wobec takiej determinacji uczestników, nie pozostawało nam nic
innego, jak przyjąć całą dwudziestkę na szkolenie; dwie z nas mia-
ły po sześć osób, jedna osiem. Następnego dnia jedna z kursan-
tek w mojej grupie zgłosiła z żalem, że nie może uczestniczyć
w kursie. Powstał problem, albowiem wiele ćwiczeń podczas za-
jęć wykonuje się w parach. Zaproponowałam grupie pana Sipa-
na Asatryana, informując jednocześnie o korzyściach i trudno-
ściach wynikających z przyjęcia w skład naszej grupy osoby wi-
dzącej szczątkowo.

Sipan Asatryan, student prawa, dwa lata temu podczas wizy-
ty studyjnej w ramach tegoż projektu „Samodzielność” otrzymał
białą laskę i podstawowe informacje o zasadach korzystania z niej.
Wykorzystując otrzymaną pomoc, zaczął samodzielnie uczyć się
chodzenia z laską. W pierwszym tygodniu naszego pobytu w Ar-
menii ćwiczyliśmy wspólnie kilka godzin, stąd znałam jego moż-
liwości w zakresie wyobraźni przestrzennej, umiejętności korzy-
stania ze zmysłów i jego silną motywację do uzyskania całkowi-
tej samodzielności w poruszaniu się po mieście. Moją propozycję
zaakceptowały zarówno kursantki, jak i pani Stella Sviridenko, re-
prezentującą w Armenii fundacje Ari Ari. Pozostało jeszcze uzy-
skanie zgody od samego kandydata – nie odmówił współpracy,
ćwiczył w parze z jedną z kursantek. Kiedy pełnił rolę asekuru-
jącego, w miejscach niebezpiecznych utrzymywał z nią stały kon-
takt poprzez położenie dłoni na jej ramieniu.

W ciągu dwóch tygodni można było przekazać uczestnikom
kursu podstawową wiedzę potrzebną instruktorowi do pracy z nie-
widomym. Na prośbę organizatorów skupiałyśmy się przede
wszystkim na metodyce pracy z dorosłymi osobami niewidomy-
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mi. Stąd kładłyśmy też nacisk na uczenie zasad twórczych relacji
pomiędzy instruktorem OP a kursantem: okazywanie szacunku dla
jego osoby, zrozumienia jego potrzeb, lęków i nawyków.

Aby utrzymać jednolitość kształcenia w każdej z trzech grup
i efektywnie wykorzystać dysponowany czas, wspólnie opracowy-
wałyśmy szczegółowy plan zajęć na każdy dzień. Pomocą w re-
alizacji założonego programu była subordynacja i duże zaanga-
żowanie kursantów w przyswajanie przekazywanej im wiedzy:
dyskusje, dzielenie się z osobami niewidomymi przemyśleniami
na omawiany temat w kontekście własnych doświadczeń, rozmo-
wy na merytoryczne tematy w czasie krótkich przerw, rozliczne
pytania zadawane prowadzącym zarówno na temat materiału
przerabianego na bieżąco, jak i na bazie przemyśleń w domu, snu-
cie zawodowych planów z wykorzystaniem nowo uzyskanej wie-
dzy itd. Zaangażowanemu podejściu do omawianych zagadnień
sprzyjał fakt, że wszyscy kursanci mieli już kontakt z osobami
z dysfunkcją wzroku. Dla naszej trójki (instruktorów z Polski) pra-
ca z nimi była prawdziwą przyjemnością.

Zajęcia z orientacji prowadzone były po rosyjsku. Jeśli brako-
wało mi rosyjskiego słowa, słuchacze starali się dopowiedzieć. Ła-
twiej było mi zrozumieć niż mówić. Czasami brak słowa zastępo-
wałam jego opisem. Innym sposobem na obejście lingwistycznych
trudności było wprowadzanie ormiańskich rzeczowników, wyko-
nywanie schematów rysunkowych. Czasami słuchacze prosili,
abym powiedziała niezrozumiałe słowo po polsku, twierdzili, że
łatwiej jest im wówczas odszukać w pamięci rosyjskie tłumacze-
nie. W praktyce taka forma pracy okazała się bardzo inspirują-
cą, sprzyjała aktywności uczestników na zajęciach, dawała nam
dużo radości i naturalności we wzajemnych relacjach.

Podczas jednego z zajęć w terenie spotkałyśmy niewidomego
pana, właściwiej byłoby powiedzieć, że to on nas spotkał. Słysząc
kolejno przechodzące koło niego osoby stukające laskami, zain-
teresował się niespotykanym dotąd widokiem (słuchowym) i skie-
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rował pytanie w stronę idących z prośbą o wyjaśnienie tego zja-
wiska. Nawiązała się rozmowa. Mężczyzna korzystał z cienkiej, ra-
czej krótkiej, składanej laski. Byłam ciekawa, jakich technik uży-
wa, korzystając z niej. Zademonstrował. Laska służyła mu jako
przedłużony dotyk, macał krawężniki lub mury budynków. Wspo-
magał się też dotykiem stóp. Dla potwierdzenia swoich słów za-
prezentował nam pościerane zewnętrze krawędzie butów.

Ciekawą i twórczą formą pracy okazał się ostatni dzień. Wzo-
rem wypracowanym na tego typu zajęciach w Gruzji (przez na-
uczycieli z Bydgoszczy), ostatni dzień zajęć poświecony był na za-
jęcia praktyczne kursantów z potencjalnymi uczniami – dorosły-
mi osobami niewidomymi.

Wartościowym okazał się eksperyment z włączeniem do za-
jęć osoby niewidomej. Miałyśmy w grupie praktyka. „Sipan, co
ty teraz słyszysz?”, „Powiedz, kiedy usłyszysz samochód albo drze-
wo”, (samochód bez włączonego silnika), „Skąd wiesz, że skoń-
czyła się ściana budynku?” – padały pytania/prośby kursantek
w kontekście przekazywanych przeze mnie wiadomości o wyko-
rzystywaniu informacji słuchowych. Jego osoba okazała się rów-
nież cenna podczas omawiania wykonanych, w ramach pracy do-
mowej, planów stacji metra. Osoby widzące doświadczyły, jak
trudno przychodzi im „wyławianie” bezwzrokowych informacji
o otoczeniu, użytecznych dla poruszającego się w nim niewido-
mego. Na ostatnim naszym spotkaniu podziękowania za przeka-
zywanie wiedzy z zakresu orientacji przestrzennej i lokomocji
otrzymał od kursantek również Sipan.

Wszyscy kursanci, którzy przystąpili do szkolenia, ukończy-
li go, otrzymując tytuł „Instruktora orientacji przestrzennej I stop-
nia”. Sipan Asatryan otrzymał tytuł „Asystenta nauczyciela orien-
tacji przestrzennej I stopnia”.

Fundacja „Ari Ari” przygotowuje następny projekt, którego
celem jest m.in. kontynuowanie szkolenia w zakresie orientacji
przestrzennej.
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Szkoła dla niewidomych dzieci im. N. Tigraniana,
niewidomego ormiańskiego muzyka
Jak już wspomniałam, zajęcia na kursie odbywały się w szko-

le dla dzieci niewidomych w Erywaniu. Obecnie do szkoły tej
uczęszcza około 80 dzieci, nauka trwa od 1 do 11 klasy (szkoła
podstawowa, nauka masażu). Dzieci, których rodziny mieszka-
ją w Erewaniu, też mają miejsce w internacie. Każdego dnia ra-
no mogą podjąć decyzję, czy tego dnia będą spać w internacie, czy
też pójdą do domu. Tego rodzaju możliwość mają tylko te dzie-
ci, które otrzymały od rodziców zgodę na samodzielny dojazd do
domu. Mogą wracać do domu bezpośrednio po szkolnych zaję-
ciach lub po zjedzeniu obiadu, albo dopiero po odrobieniu lek-
cji. Czas odrabiania lekcji jest stały, pomiędzy godziną 16 a 18. Po
kolacji dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach różnych kółek zain-
teresowań. uczniowie maja możliwość nauki gry na pianie,
skrzypcach, gitarze, śpiewania w chórze, nauki tańca. Był też przez
dwa lata gollbal, finansowany przez Ormiańską Federację Tańca.
Skończyły się finanse i nie ma zajęć.

W szkole tej nauczycielami są również niewidomi (kryterium
– posługują się brajlem). Podczas lekcji mają oni prawo do korzy-
stania z pomocy widzącego asystenta, którego powinnością jest
też wypełnianie dziennika i innych szkolnych dokumentów oraz
czytanie nauczycielowi materiałów dydaktycznych.

Pensum nauczyciela to 34 godziny tygodniowo; 22 godziny
przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych, pozostałe to
czas na przygotowywanie planów, wypełnianie kart, rozmowy
z rodzicami. Rady Pedagogiczne nie są ujęte w ten czas. Młodzi
nauczyciele są zobligowani do permanentnego podnoszenia swo-
ich kwalifikacji.

Moim informatorem o szkole był nauczyciel fizyki, pan Sier-
giej Chudojan. Pochodzi z Azerbejdżanu. Po stracie wzroku (ope-
racja w Erewaniu przywróciła mu 6% widzenia), został uczniem
tej szkoły. ukończył fizykę na uniwersytecie Moskiewskim. Mó-

79Alina Talukder – Polska pomoc niewidomym w Armenii



wi o sobie, że jest jedynym tyflonauczycielem fizyki w całej Ar-
menii. uczy też w wieczorowej szkole dla niewidomych. uważa,
że szkoła dla dzieci niewidomych posiada własną specyficzną at-
mosferę, którą on, jako absolwent tej szkoły, doskonale rozumie.
uczniowie oddaleni od rodziny, rzadko widujący swoich rodzi-
ców, mają specyficzną konstrukcje psychiczną. Znajomość psy-
chiki uczniów, empatia, dostosowanie metod do potrzeb ucznia
pozwala mojemu rozmówcy na samodzielne prowadzenie lekcji
(nie potrzebuje pomocy nauczyciela wspomagającego). Za cza-
sów sowieckich – wspomina pan Siergiej – dzieci z dysfunkcją
wzroku uczyły się wyłącznie w tej szkole. Obecnie mogą również
uczęszczać do szkół masowych. Decyzja w tej kwestii należy do
rodziców. Chociaż nauka i pobyt w internacie jest bezpłatny, ro-
dzice często z powodów finansowych nie decydują się na odda-
nie dziecka do szkoły w stolicy. Szczególnie dotyczy to dzieci z te-
renów wiejskich. Drugim czynnikiem jest świadomość rodziców.
Jeśli są wykształceni lub rozumieją, jaką szansą dla przyszłości
dziecka jest nauka, zrobią wszystko, aby pokonać finansowe ba-
riery. Posłanie dziecka do szkoły masowej najczęściej jest równo-
znaczne z jego wegetacją tam. „Nikto nie obraszczajet na niewo
wnimania”2– mówi pan Siergiej; uczeń otrzymuje świadectwo ale
nie ma wiedzy.

Post scriptum
Dostałam informacje od dwóch moich kursantek. Jedna pi-

sze: „Zmobilizowałam do uczenia się samodzielnego chodzenia
Akopa (naszego niewidomego znajomego), już sam dociera do
pracy”. Druga informuje, że dostosowują budynek uniwersytetu
Pedagogicznego dla potrzeb osób słabowidzących – malują żół-
te pasy na schodach.

2 „nikt nie zwraca na niego uwagi”
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Wsierpniu br. minie setna rocznica uro-
dzin jednego z największych charyzmatyków
naszych czasów. Abbé Pierre w niekonwen-
cjonalny sposób dał przykład prawdziwie
chrześcijańskiego zaangażowania w sprawę
wiary bliskiej Bogu i człowiekowi. Ksiądz
Zygmunt Podlejski przedstawia nam sylwet-
kę człowieka, który w zlaicyzowanej Francji
potrafił być wierny Ewangelii i jednocześnie

innympomagał budzić i podtrzymywać bliską zażyłość z Bogiem.

Ks. Zygmunt Podlejski

Henri Groués – Abbé Pierre
(1912–2007)

Henri Groués, zakonnik-legenda, znany jest pod pseudoni-
mem Abbé Pierre, którego używał w czasie okupacji hitle-

rowskiej. Pseudonim tak bardzo do niego przylgnął, że używał go
do końca swoich dni. Abbé Pierre urodził się 5 sierpnia 1912 ro-
ku w Lyonie. Z domu rodzinnego wyniósł uwrażliwienie na bie-
dę bliźnich. Jego ojciec był aktywnym członkiem bractwa kato-
lickiego, które zajmowało się ludźmi z marginesu społecznego
i ubogimi. Henri był społecznikiem całą duszą.

Mając zaledwie siedemnaście lat, wstąpił do zakonu kapucy-
nów. Jako nowicjusz prosił Pana Boga o łaskę śmierci w młodym
wieku, żeby jak najszybciej ujrzeć Jego oblicze. Wielka była jego
wiara. usłyszał jednak wewnętrzny głos, który mu odpowiedział:
„Pozostaniesz!”. Młodziutki kapucyn miał swoje racje, Bóg miał
swoje. Henri sprzedał wszystko, co odziedziczył po ojcu, który był
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dość zamożnym fabrykantem ma-
teriałów jedwabnych. Majątek roz-
dał biednym. Po siedmiu latach
musiał jednak opuścić klasztor, bo
zachorował na gruźlicę płuc. Żył
odtąd poza wspólnotą zakonną,
ale nigdy nie przestał być zakonni-
kiem.

Henri został duszpasterzem
w jednej z parafii w Grenoble,
gdzie ratował rodziny żydowskie
przed niemieckim gestapo i peta-

inowską policją. Dla prześladowanych Żydów zorganizował ca-
łą sieć kryjówek w mieście i okolicy lub szmuglował ich przez al-
pejski lodowiec do Szwajcarii.

W czasie wojny Groués brał czynny udział we francuskim ru-
chu oporu, za co po jej zakończeniu został odznaczony między
innymi Legią Honorową. W konspiracji dla zmylenia przeciwni-
ka nazwano go Abbé Pierre’em. Dwa razy został aresztowany, ale
zawsze udawało mu się zbiec z więzienia. Jego ucieczki organizo-
wali towarzysze z ruchu oporu. W 1944 roku udał się do Afryki
Północnej, gdzie był duszpasterzem w marynarce francuskiej. Od
zakończenia wojny do 1951 roku był członkiem parlamentu; wy-
różniał się twardą walką o prawa i godność ludzi najbiedniejszych,
pozbawionych praktycznie szans na normalne życie.

Jako parlamentarzysta szukał w Paryżu mieszkania. Znalazł
stary, opuszczony i zdewastowany dom na przedmieściu. Dom ten
miał pewne zalety: był wielki, dwupiętrowy, z ogrodem i do na-
bycia za grosze. Abbé Pierre był z natury utalentowanym rzemieśl-
nikiem. Zakasał rękawy i zaczął nabyty dom remontować. Wie-
dział, że nie potrzebuje tak wielu pomieszczeń. Wiedział także,
że po ulicach Paryża szwendają się bezdomni, o których nie prze-
stawał myśleć; wiedział, że młodzież wałęsa się bez celu, a mło-
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dzi robotnicy nie wiedzą, co począć z wolnym czasem. Groma-
dził używane, często przeznaczone na wywózkę łóżka, krzesła, sto-
ły, koce i piece. Wreszcie udostępnił dom młodym ludziom, któ-
rzy gromadzili się licznie, zwłaszcza w soboty i niedziele, żeby po-
grać w piłkę, podyskutować na temat sensu życia lub wspólnie się
pomodlić, bo Abbé Pierre nigdy nie zapominał, że jest księdzem.
W ciągu roku nietypowego posła odwiedziło około siedmiu ty-
sięcy młodych ludzi.

Pewnego dnia do domu Abbé Pierre’a przyprowadzono czło-
wieka, który próbował popełnić samobójstwo. Przesiedział dwa-
dzieścia lat w więzieniu, po zwolnieniu próbował nawiązać kon-
takt z rodziną i społeczeństwem, które jednak ciągle go odrzuca-
ły. Nie widząc możliwości poprawy, targnął się na życie. Abbé
Pierre przyjął desperata z otwartym sercem. Powiedział wtedy, że
„Jest dosyć ludzi z podobnymi problemami. Dla nich zbudujemy
wspólnotę”.

I tak w 1949 roku powstała pierwsza wspólnota Emaus. Nie
miała ona charakteru zwykłej noclegowni ani schroniska dla bez-
domnych. Zgłaszali się do niej ludzie z marginesu społecznego,
bezrobotni, uchodźcy polityczni, bezdomni, alkoholicy i inni de-
generaci. Abbé Pierre dał im dach nad głową i nadzieję na god-
ne życie, pod warunkiem że wezmą się w garść i zaczną sobie sa-
mi radzić. Jego dewiza brzmiała: „Praca zamiast jałmużny, coś ro-
bić – nie wiecznie na coś czekać, nikomu nie być niczego winnym”.
Abbé Pierre budził w ludziach świadomość tego, że mogą być po-
trzebni, że są zdolni do normalnego życia. Oddawał im ich spo-
niewieraną godność.

Na samym początku we wspólnocie jedzenie było reglamen-
towane, bo jedynym źródłem dochodu były pensja i diety posel-
skie Abbé Pierre’a. Ludzie jednak rwali się do pracy. Na terenie wo-
kół domu ustawiono kilka baraków, które kiedyś służyły jeńcom
wojennym. Pensjonariusze Emaus rozbierali je ostrożnie i mon-
towali na terenie wspólnoty. Gdy w pewnej chwili zabrakło miej-



sca, a przed bramą pojawiła się młoda bezdomna rodzina, Abbé
Pierre umieścił ją w domowej kaplicy, przekonując Jezusa, że
z pewnością postąpiłby tak samo.

Dzisiaj założone przez Abbé Pierre’a wspólnoty prowadzą wła-
sne sklepy z używanymi, naprawionymi przez ich członków me-
blami i innymi rzeczami. W ten sposób byli bezdomni zarabiają
na skromne wprawdzie, ale godne życie. Założyciel Emaus wszedł
do zbiorowej pamięci jako „Boży buntownik”. Szczerze i głębo-
ko wierzył w Boga, nie akceptował jednak nędzy i cierpienia. Pró-
bował na własną rękę uczynić świat trochę lepszym. Miał poza tym
odwagę głośno wyrazić swoje zdanie i zadawać zarówno Kościo-
łowi, jak i politykom niewygodne pytania. Potrafił krytycznie oce-
niać modnych filozofów. Jego głos się liczył.

Założone przez Abbé Pierre’a stowarzyszenie Emaus w krót-
kim czasie rozprzestrzeniło się po świecie i funkcjonuje obecnie
w trzydziestu ośmiu krajach, od 1955 roku także w Polsce.

W 1954 roku Abbé Pierre wystąpił w telewizji. W czasie ostrej
zimy w centrum Paryża znaleziono martwą, bezdomną kobietę.
Zakonnik w dramatycznym przemówieniu wezwał Francuzów do
„rewolucji dobra”. Francja miała pazur do rewolucji. Wołał o po-
moc dla setek ludzi, którzy, pozbawieni dachu nad głową, nara-
żeni byli na śmierć. Apelował między innymi: „Kiedy dzisiaj bę-
dziecie leżeć w ciepłych łóżkach, na wygodnych poduszkach, po-
myślcie o nich!”.

Jednym z zaskakujących fenomenów stał się fakt, że symbo-
lem zlaicyzowanej Francji XX wieku stał się katolicki, zakonny ka-
płan. Jedni tłumaczą ten fakt tym, że był uosobieniem tak zwa-
nych uniwersalnych wartości, takich jak braterstwo i solidarność,
inni zaś byli przekonani, że jego popularność miała swe korzenie
w krytycznym nastawieniu do oficjalnej linii nauczania papieża
i Kościoła. Do ojca Pierre’a nie pasowała żadna gotowa etykieta.
Kiedyś wystąpił w programie telewizyjnym, w którym dyskuto-
wano o konieczności używania prezerwatyw jako o jedynej sku-
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tecznej obronie przed szerzącą się chorobą AIDS i jedynym sku-
tecznym środku antykoncepcji. Organizatorzy dyskusji byli prze-
konani, że znany i ogólnie szanowany zakonnik poprze ich tezy.
Abbé Pierre jednak wstał i powiedział z naciskiem, że przed pla-
gą AIDS chroni tylko wierność. uczestnicy dyskusji zaczęli gwiz-
dać, co starego zakonnika nie wytraciło z równowagi. Patrzył na
nich spokojnie swymi mądrymi oczami, w których czaił się smu-
tek.

Dziennikarze doszukiwali się sensacji w życiu założyciela
Emaus. Taka jest ich uroda. Jeden z nich zapytał zakonnika, czy
głosi kazania dla alfonsów i prostytutek, czy im opowiada o do-
brym Panu Bogu. Abbé Pierre odpowiedział, uśmiechając się: „To
oni opowiadają o Nim, gdy sobie trochę podpiją”.

Ojciec Pierre przez całe życie pracował z biednymi i dla bied-
nych. Potrafił często z nimi taszczyć uszkodzone meble, lodów-
ki czy pralki, co nie przeszkadzało mu ciągle od nowa przemyśli-
wać zawiłe sprawy tego świata, czytać i pisać. Jego dorobek lite-
racki jest imponujący. Napisał blisko trzydzieści książek, wiele
esejów i artykułów polemicznych. Jego styl jest klarowny, prosty,
przekonujący i logiczny.

Ojciec Pierre od początku lat osiemdziesiątych był na zasłu-
żonej emeryturze klasztornej w Saint-Wandrille. Jego towarzysze
z Emaus walczyli, żeby zamieszkał wśród nich. Pomagały im me-
dia, zwłaszcza telewizja. Wrócił więc na przedmieście Paryża i za-
mieszkał w małej kawalerce, nieopodal swoich towarzyszy, któ-
rych kochał ze szczerą wzajemnością. Odwiedzali go ludzie z róż-
nych środowisk. Lubił dyskusje na tematy filozoficzne i religijne.
Jedynym celem tych rozmów było wspólne poszukiwanie praw-
dy. Interesował się żywo mądrością buddyzmu, wielokrotnie kon-
taktował się z Dalajlamą, którego uważał za przyjaciela. Jego dro-
gim przyjacielem był też jezuita o. Teilhard de Chardin, którego
dzieło Le Milieu divin (Środowisko Boże) towarzyszyło mu przez
całe dorosłe życie.
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Szczerym fanem i przyjacielem Abbé Pierre’a stał się Frede-
ric Lenoir, filozof i socjolog, redaktor naczelny czasopisma reli-
gioznawczego „Le Monde des religiones”. Ze wspólnych rozmów
i rozważań powstała książka Mój Boże... dlaczego? (Katowice
2007), którą można potraktować jako coś w rodzaju testamentu
duchowego o. Pierre’a. W ostatnich latach swego życia często nie-
domagał, ale do końca zachował bystrość umysłu i intelektualny
niepokój, który zmuszał go do rewizji poglądów na temat wielu
zasadniczych problemów życiowych. Książka jest zbiorem krót-
kich refleksji teologicznych i pytań, na które tylko Pan Bóg po-
trafi odpowiedzieć, ale zagadkowo milczy. Ojciec Pierre pisze
w prologu do swoich rozważań: „Mam dziewięćdziesiąt trzy la-
ta i moja wiara, która trzyma mnie przy życiu od ponad osiem-
dziesięciu lat, coraz bardziej staje się pytaniem: Mój Boże, dlacze-
go? Dlaczego świat? Dlaczego życie? Dlaczego ludzkie istnienie?”.
Zaraz potem z przekonaniem odpowiada sobie, że celem życia jest
nauczyć się kochać. Trzeba jednak odróżniać szczęście od miło-
ści. „Trzeba po prostu zaakceptować życie takim, jakie jest, a je-
śli nie można uniknąć cierpienia, wówczas lepiej przyjąć je z mi-
łością niż buntować się albo uciekać przed nim, zamykając się
w sobie”. Cierpienie spełnia w życiu człowieka także rolę pozytyw-
ną. Ojciec Pierre powiada, że „każde przezwyciężone cierpienie
jest okazją do rozwoju osobowego, do postępu w świadomości”.

W sferze spraw intymnych stary zakonnik jest do bólu szcze-
ry. Powiada, że siła pożądania seksualnego jest wielka i sporadycz-
nie zdarzało mu się jej ulec. Nigdy jednak nie pozwolił pożąda-
niu zakorzenić się na dobre. To byłoby sprzeczne z jego życiowym
wyborem. „Doświadczyłem zatem pożądania seksualnego i jego
nader rzadkiego zaspokojenia, ale to zaspokojenie stało się praw-
dziwym źródłem niezadowolenia, ponieważ czułem, że nie jestem
autentyczny”.

Abbé Pierre wysoko cenił papieża Jana Pawła II, choć bywa-
ło, że się z jego postanowieniami nie zgadzał. Śmierć papieża moc-



no go poruszyła. O umieraniu Jana Pawła II powiedział: „Nie by-
łem zgorszony faktem, że ta agonia była pokazywana, ani tym, że
papież odrzucił abdykację. Przeciwnie: uważam, że Jan Paweł II
dał dowód wielkiej odwagi w cierpieniu. Byłem wzruszony, wi-
dząc, jak bardzo zmuszał się, by wyjść i udzielić błogosławieństwa,
nie mogąc mówić. Wbrew temu, co niektórzy mówili bądź my-
śleli, wiadomo, że do samego końca zachował niezwykłą przytom-
ność umysłu”. Śmierć papieża jednak nie zasmuciła o. Pierre’a, po-
dobnie jak śmierć rodziców czy współpracowników. Wierzył bo-
wiem w nowe życie w Bogu po śmierci, stąd brak odczucia silnego
smutku. Abbé Pierre powiedział, że zawsze odczuwał ogromny
spokój na myśl o śmierci.

Stary zakonnik zwierzył się swemu rozmówcy, że nie może
i nie chce przemilczeć marzenia, które snuje od dzieciństwa. Cho-
dzi o zastąpienie nieadekwatnego i niewłaściwego pojęcia
„grzech pierworodny” wyrażeniem „dziedziczna rana”, które na
pewno jest prawdziwsze. Pojęcie „grzech” pachnie winą, a potom-
kowie Adama i Ewy są przecież niewinni. Nie oni spowodowali
nieszczęsną kondycję kolejnych generacji, zostali jednak bez wła-
snej winy dotkliwie zranieni, z czym przyszło im żyć.

Biblia powiada jednak, że każda istota ludzka, nie tylko pierw-
sza para, ma skłonność do odrzucenia zależności od Boga. Czło-
wiek chce sam sobie być bogiem. W ten sposób staje się on nie-
wolnikiem samego siebie. Abbé Pierre w związku z tym pisze:
„Przez długi czas przebywałem z narkomanami i nasunęło mi się
inne wytłumaczenie. Otóż narkoman jest zarazem swoim wła-
snym katem i ofiarą. Jest wyzyskiwaczem i zakładnikiem. Wycho-
dząc od tego spostrzeżenia, pomyślałem sobie, że tak samo jest
z każdym człowiekiem. Ponieważ odłączamy się od naszego praw-
dziwego źródła Bożego, zostajemy katami samych siebie. Jesteśmy
niewolnikami naszych nieuporządkowanych pragnień, naszego
egoizmu”.

87Ks. Zygmunt Podlejski – Henri Groués – Abbé Pierre
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Zbawcza rola Jezusa polega na tym, że przyszedł, „żeby nas
wyzwolić od nas samych. Ofiaruje nam możliwość ponownego
połączenia się ze źródłem Bożym. Otóż Chrystus daje każdemu
z nas okup, który nas wyzwala. Wiara chrześcijańska to świado-
mość tego, że Jezus przywrócił nam możliwość kochania w praw-
dzie”. Ojciec Pierre podzielił się swoimi myślami z wielkim teo-
logiem, kardynałem de Lubakiem, który ze zrozumieniem wysłu-
chał jego uwag o grzechu pierworodnym i odkupieniu, zgadzając
się z nim bez zastrzeżeń.

Abbé Pierre wierzył głęboko w obecność Jezusa pod postacią
chleba. Nie zastanawiał się nad technicznymi szczegółami. Sko-
ro Jezus powiedział, że jest w ten sposób obecny, trzeba mu wie-
rzyć, a nie mędrkować. Zakonnik powiedział też, że często odczu-
wał „tę ogromną czułość, modląc się godzinami przed Najświęt-
szym Sakramentem wystawionym w kościele”. Potem dodał:
„Kościół ma być może sens tylko dlatego, że podtrzymuje eucha-
rystyczną obecność. To jego podstawowa misja. Dzięki obecno-
ści eucharystycznej małe, odosobnione i ukryte wspólnoty chrze-
ścijańskie przetrwały stulecia w niektórych krajach Azji”.

Refleksja założyciela stowarzyszenia Emaus nad tajemnicą
Trójcy Świętej była refleksją nad tajemnicą wolności Osób boskich.
Planował: „Jednym z pierwszych pytań, jakie postawię Bogu (po
znalezieniu się w niebie), będzie: «Jak to robicie jako trzy Osoby
boskie, że nigdy się ze sobą nie sprzeczacie?»”.

Zdaniem Abbé Pierre’a, piekłem może być odrzucenie miło-
ści Boga na rzecz ubóstwienia samego siebie. Nie przypuszczał jed-
nak, żeby istota wolna, z pełnym rozeznaniem Dobra i Zła, mo-
gła świadomie wybrać piekło.

W święto św. Franciszka z Asyżu 2005 roku, Abbé Pierre zre-
dagował List do Boga, który jest wspaniałym wyznaniem chrze-
ścijańskiej wiary, nadziei i miłości. Oto jego treść:
Ojcze!
Kocham Cię nade wszystko.



Przede wszystkim dlatego, że jesteś tym, który może powiedzieć
JESTEM.
A to, że zetknąłem się z tym jako szesnasto-, siedemnastolatek,
sprawia, iż w wieku dziewięćdziesięciu trzech lat tym żyję.

Kocham Cię nade wszystko.
Dlatego że:
– człowiekowi, który w ciągu ewolucji nie przestaje uważać się za
samowystarczalnego, dajesz Jezusa, Słowo, aby dowieść, że czło-
wiek nie jest samowystarczalny;
– podczas gdy dusimy się pragnieniem liczb, Ty dajesz coś nie-
wypowiedzianego
w Hostii Eucharystii, co staje się silniejsze od zwątpienia;
– duszącą atmosferę zastępujesz tchnieniem, „spiritus”, Ducha
Świętego, powstającym ze zjednoczenia miłujących się Ojca i Sło-
wa i nas obejmującym.

Tak, jesteś moją miłością.
Znoszę tak długie życie tylko za sprawą tej pewności, którą mam
w sobie, że śmierć
– czy się w to wierzy, czy też nie – jest Spotkaniem.

Kocham Cię ponad wszystko.
Tak, ale... Żeby być wiarygodnym wierzącym, trzeba, by wszyscy
wokół wiedzieli, że nie akceptuję, nie będę w stanie nigdy zaak-
ceptować wszechobecności Zła.
Ty jesteś Bytem, panem utrzymywania i przerywania istnienia
wszystkiego, co jest.
Skoro posiadasz tę moc przerywania istnienia, jak zrozumieć
utrzymywanie się Zła?
Czyż modlitwa Jezusa nie kończy się na:
„Zbaw nas od Złego”?

89Ks. Zygmunt Podlejski – Henri Groués – Abbé Pierre
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Dziękuję, Ojcze, że pomagasz mi nie godzić się – co byłoby oszu-
stwem – na to, by „wierzyć” tak, jakbym był obojętny na trwanie
Zła zarówno w świecie doczesnym, jak i poza czasem.
Wierząc, kochając, mogę być tylko „wierzącym mimo wszystko”,
to znaczy nierozumiejącym.

Zbyt wielu moich ludzkich braci, zwiedzionych koniecznością
owego „mimo wszystko”,
nie potrafi Cię kochać. Proszę Cię o miłosierdzie dla nich i całe-
go świata.

Ojcze, od tak dawna oczekuję tego, bym mógł żyć całą Twoją
OBECNOŚCIą,
która jest – w co nigdy nie wątpiłem, mimo wszystko – MIŁO-
ŚCIą.

Abbé Pierre
4 października 2005

Święto św. Franciszka z Asyżu Deo Gratias!

Abbé Pierre zmarł 22 stycznia 2007 roku.
W ostatnich latach życia został on uznany głosami widzów

France Te1evision za jednego z trzech największych Francuzów,
po generale de Gaulle’u i Marii Curie, która notabene nie była
prawdziwą Francuzką, bo urodziła się w Warszawie i nigdy nie wy-
rzekła się swej narodowości.
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Paulina Frączek

abc na życie

Choć przez życie kroczysz twardo i nie raz upadasz,
Choć wiesz, że nikt tego nie zauważa – wciąż powstawaj

na nowo.
Nie bój się. Masz do tego prawo.

Naucz się przyjmować wyciągniętą do ciebie dłoń i wołać
o swoich problemach.

Nie narzucaj wygórowanych ambicji i nie porównuj się
z innymi.

Przede wszystkim bądź sobą i wierny swoim przekonaniom.

Bacznie przyglądaj się światu, abyś niczego nie przegapił.
Wiele zła czyha nieustannie w zmieniających się kolejach.

Jednak nie traktuj ludzi z dystansem i pamiętaj o wyrażaniu
swych uczuć.

Bo szczerość zwycięży obłudę i zakłamanie.

Słowo ma wielką siłę i może zabijać,
Dlatego używaj rozumu, aby nie ranić.

A największą magię kryją w sobie słowa „dziękuję”
i „przepraszam”,

choć je tak rzadko słychać.
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Nie jedź na kłamstwie, bo ma krótkie nogi.
I nie gniewaj się zbyt długo, bo wybaczać jest sztuką.

Przyklej na swą twarz uśmiech, bo on może pokonać góry.

Przyjaciół dobieraj rozważnie i przemyśl dobrze, co znaczy
te słowo.

Bo to właśnie od nich się więcej wymaga.

To w rodzinie drzemie wielka siła, oparcie i zrozumienie,
Dlatego szanuj swych bliskich. I kochaj, jak najmocniej

potrafisz.
Bo miłość to największy dar.
Ale też uczucie, które trzeba pielęgnować i wciąż umacniać.

Nie pracuj za ciężko i nie krzycz zbyt głośno.
Pozwól sobie na chwilę wytchnienia.
Warto mieć pasję. Ale pamiętaj, co może kryć się w ciszy.

Bo tylko wtedy możesz usłyszeć, co mówi do ciebie Bóg.

Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest,
aby znaleźć swe miejsce na ziemi.
I być – tak, po prostu – szczęśliwym.

Laski, 21 stycznia 2012 r. (inspirowane „Dezyderatą”)
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Siostra Bożena Anna Flak, nazare-
tanka, urodzona w 1950 roku w Saczy-
nie, niedaleko Kalisza, od dziecka
związana jest z ziemią kaliską. Tu
w kaliskim Liceum im. Anny Jagiellon-
ki zdała maturę i tu poznała Zgroma-
dzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, do którego zaraz pomatu-
rze wstąpiła. Ukończyła filologię polską
w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Studiowała w Londynie i w Stanach Zjednoczonych. Dzie-
sięć lat uczyła literatury i języka polskiego wPrywatnymLiceum
Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Pełniła funkcję przełożonej
prowincjalnej warszawskiej prowincji sióstr nazaretanek, jed-
nocześnie była wiceprzewodniczącą Konsulty KonferencjiWyż-
szych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce. Była przez
9 lat asystentką przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Na-
zaretanek w Rzymie. Obecnie mieszka wWielkiej Brytanii. Jest
przełożoną wspólnoty sióstr nazaretanek w Londynie.

Jako poetka debiutowała podczas studiówwKatolickimUni-
wersytecie Lubelskim. Jej pierwszy tomik poezji pt. Owoc grana-
tu ukazał się w Londynie, w 1989 roku, nakładem Wydawnic-
twa Veritas Fundation Publication Centre. Do drugiego tomi-
ku poezji Piszę Cimojąmiłość (Lumen 1993) przedmowę napisał
wybitny poeta, ks. Janusz. St. Pasierb. Następnie ukazały się to-
miki: Jak złota spinka (SS. Loretanki 1998), Kto zieleń powró-
ci (Bernardinum 2005), Zmylone ptaki (Warszawa 2008) i Po-
wroty dobrych fal (Atut 2011). Opracowanie graficzne dwu
ostatnich tomików wykonała s. Alberta Chorążyczewska FSK.
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Również w naszym wyborze wierszy siostry Bożeny Anny
Flak wykorzystano grafikę siostry Alberty z Lasek.

s. Bożena Anna Flak
nazaretanka

Laski koło Warszawy

o zaraniu
ptaki budzą na jutrznię
najpierw odzywa się jeden
za nim dopiero chóry
niższe i wyższe gałęzie
dywan pod stopy
światło-trawy
święcona
rosa

Pan przychodzi o tej godzinie
od dnia stworzenia niezmiennie
aby odebrać paradę zieleni
pokłon odcieni
imion nadziei
listkiem każdym
wzbierający
wiew



95s. Bożena Anna Flak

Przy grobie Jana Pawła II

stopy stopy stopy
stóp nieprzerwany sznur
stóp nieprzerwany szur

Pielgrzymowi
pomnik
ze stóp

Rzym , marzec, 2010



Zdjęcia z Janem Pawłem

oczy
jak w obraz
na każdego
przez lornetkę łzy

zrozumieć
pojąć daj Panie
dlaczego ktoś taki
dobry dlaczego ktoś
tak zły

Rzym, marzec, 2010
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Wietrzna miłość

Kochałeś Wiatr
Karolu
mierzwił ci włosy
nad myślą i słuchem
zgarniałeś ręką bezwiednie
nadmiar podmuchu

kochałeś Wiatr
Janie Pawle
na słowa twoje się kładł
ziemiom odnawiał oblicza
wierze posłuszny
dziewiczej

kochał cię Wiatr
po krańce cię gnał
na trumnie ci siadł
Księgą zatrzepotał
duszę wrócił
do Hal

Rzym, marzec, 2010
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Moje credo

wierzę w horyzont
za którym jeszcze horyzont
i jeszcze

wierzę w wolność w niewoli
rzadki kwiat
wykarmiony tęsknotą
daleką
i w tęsknotę wierzę
upracowaną córę wolności

wierzę w pokorę trawy pod stopami
która deptana
nie cichnie
ale staje się ciszą

wierzę w sprawiedliwość starych drzew
sędziów wytrawnych
które patrzyły długo
i widziały
oczami własnych dziupli

wierzę w powroty dobrych fal
które ciepłem napłyną
choćby z dna niepamięci
by zostawić u brzegu
bursztynu sznur

wierzę w pojednanie ognia i wody
bo wierzę
w Miłość
Której imię Troiste
i Miłosierdzie bez granic
nad tobą i nade mną

W ZACISZu IZDEBKI98
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Stare dęby

stare dęby stare wino
przyjaźń stara
stare dobre czasy
starość w cenie
i ceny
podbija

tylko człowiek stary
przeprasza
że żyje
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Zofia Krzemkowska

Edmund Oses – Nauczyciel

Uśmiech dziecka jest jak początek promienistego dnia,
kiedy naraz wszystko staje się światłem, ciepłem i pełnią

R. Leonhardt

Edmund Oses przepracował w zawodzie
nauczycielskim 45 lat, w tym 36, od

1958 r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Owińskach.

Chodził do szkoły, pomagał w małym
gospodarstwie w Kaźmierzu koło Szamo-
tuł. W dniu absolutorium zmarł mu ojciec,

który jako żołnierz w 1939 roku został wzię-
ty do niewoli i wysłany do Niemiec na przy-

musowe roboty. W czasie przesłuchań wybito
mu jedno oko, a na drugie słabo widział. Stąd za-

interesowanie syna niewidomymi i niedowidzącymi. Powołanie
jest „esencją życia”. Mówi o swoim powołaniu nauczycielskim,
o tym że kocha dzieci, że traktuje je jak „swoje dzieci”. Jest wraż-
liwy na ich niedolę, zwłaszcza tych małych, bezbronnych. Często
w nocy podczas dyżuru słyszy wołanie: „Ja chcę do mamy”!

Znam te odczucia z własnej biografii. Spędziłam w Owińskach
– gdy powstawał Zakład dla Niewidomych Dzieci w latach 1946-
48 – dwa lata. Oderwana od matki, do której byłam szczególnie
przywiązana. Pierwsze rozstanie na dłużej z rodzinnym domem
było dla mnie dziecięcą tragedią. Wieś inaczej pachniała, bałam



się psa, kota. Miałam długie warkocze, ale nie potrafiłam ich sa-
ma zaplatać. Miałam 9 lat, robiła to za mnie mama. I to, co opi-
suje Oses, tylko nie przed bramą szkoły, ale na dworcu kolejowym
w Owińskach. Do tych mieszkających w Poznaniu przyjeżdżali go-
ście co tydzień, do mnie niestety nie. Oses pisze: – Przeżywałem,
wraz z dziećmi ich dramaty, gdy nikt do nich nie przyjechał. Nie-
dowidzący godzinami wpatrywali się w bramy, niewidomi nasłu-
chiwali głosu kroków bliskiej osoby. Podobnie było ze mną w dzie-
ciństwie. Znałam nadwarciańskie łąki i lasy, o których pisze Oses,
bo po nich biegałam w grupie wychowawczej. Tu zbierałam
szczaw do kuchni na zupę, pachnące konwalie, łubin, tu puszcza-
łam wianki w noc świętojańską i wybrana zostałam do recytacji
wiersza:

Ojczysta, święta mowo
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.

Tu, pod kierunkiem zasłużonego dla parafii ks. proboszcza –
Antoniego Piotrowskiego – zostałam przygotowana do I Komu-
nii, a potem do bierzmowania. Tu, w Owińskach, miałam swo-
ich nauczycieli: niewidomego prof. muzyki Leona Gronka, któ-
ry uczył mnie podstaw pisma brajla – szło to z oporem, ulubio-
nego przez wszystkich uczniów Dionizego Abramowicza i mojego
wychowawcę klasy Franciszka Sokołowskiego.

W ten miniony okres sprzed sześćdziesięciu lat przeniósł mnie
w swych książkach Edmund Oses. W latach 80-tych ubiegłego
wieku był dyrektorem Ośrodka w Owińskach. Stworzył, jak pi-
sze, pierwszą drużynę „nieprzetartego szlaku” wśród niewido-
mych. Aby lepiej poznać świat ciemności uczniów, poruszał się po
wytyczonych sobie trasach bez zapalonego światła. Jego drużyna
harcerska nosiła nazwę „Brajlacy”. Tak też zatytułował rozdział
swej książki: „Łzy niedowidzenia”, z którą chcę szerzej zapoznać.
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Pierwsze trzy miesiące pracy nauczycielskiej były dla niego
„torturą”. Bał się o bezpieczeństwo dzieci. Prowadził atrakcyjne
zabawy terenowe, np. w chowanego w lesie i na łące, skakanie
przez rowy z rozbiegu, zeskakiwanie do żwirowni, pokonywanie
strumyka po linie zawieszonej na drzewach po obu jego brzegach,
wchodzenie na drzewa, jazdę na łyżwach, zdobywanie zimą szczy-
tów górskich – najwyższy miał 1050 m. Jak pisze: – Zapadaliśmy
się w głęboki śnieg po szyję. Podziwiałem ich hart i niezwykłą wy-
trwałość. Dzieci mające na co dzień ograniczony ruch, żądne przy-
gód garnęły się do tych zajęć. uczył ich także tańca. umiejętność
jak znalazł w towarzystwie dorosłych.

Formy pracy z niewidomymi harcerzami opisał w książce:
„Bliżej nieba”, Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu w 1997 r.
s. 297. Zamieścił w niej na przykład opis nocy wigilijnej w lesie
z harcerzami. Młodzież z Owińsk pod jego kierownictwem, na za-
proszenie władz francuskich, zwiedzała miasta Alzacji, uczestni-
czyła w spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Strasburgu.

Przechodząc na emeryturę, dzielił się swoimi przeżyciami. Na-
pisał 11 książek. Są to m.in.: „Pokłon tej ziemi” – rok 2001; „Trzę-
sawisko” rok 2003. W 2004 roku wydał „Jajowate szczęście”, „Świt
w krużgankach Owińsk”, „W cieniu kaźmierskiego kościoła”, „Ko-
ziołeczki-fraszeczki”. Wszystkie wydane w Poznaniu.

Książka „Łzy niedowidzenia” dofinansowana przez urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
wydana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym
i Słabowidzącym „Być potrzebnym” absolwentom Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owiń-
skach k. Poznania (62-005) Plac Przemysława 9.

Książka zawiera następujące rozdziały: Od autora, Brailacy,
Dziecina, Nauka postrzegania, Łzy niedowidzenia, Opadające po-
wieki, Nadzieja, List do Maryśki, O tym należy pamiętać.

uczniem Osesa w latach 1960-64 był Marek Andrawszewski,
który mówi o nim – kochany nauczyciel, godny szacunku. To on
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wydrukował w brajlu nie dla celów komercyjnych kilka egzem-
plarzy tej książki. Jeden mam przed sobą. Zadaniem jej jest po-
dzielenie się doświadczeniem i wiedzą praktyczną w zakresie na-
uczania i postępowania z dziećmi niedowidzącymi uczącymi się
w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Jak wykazały kontakty ze szkołami poznańskimi, i nie tylko,
w których uczą się takie dzieci, trudności są duże. Książka jest ad-
resowana do nauczycieli, którzy często mają pierwszy kontakt
z dziećmi z problemami słabego wzroku – i stąd popełniane przez
nich błędy – oraz do rodziców, którzy też uczą się problemów, po-
trzeb i możliwości samych dzieci tych bardziej dorosłych. Książ-
ka zaopatrzona została w rysunki Maryśki, bohaterki opowieści,
i uczniów szkoły nr 68 w Poznaniu. Jej wartość polega na tym, że
jest oparta na autentycznych wydarzeniach. Maryśka pochodzi
z nauczycielskiej rodziny poznańskiej. Ojciec – nauczyciel aka-
demicki wyższej uczelni technicznej, matka uczy w szkole pod-
stawowej. Ma brata Mariana.

W diagnozie zdrowotnej wymieniono: – obwodowe zwyrod-
nienie siatkówki obu oczu, krótkowzroczność obu oczu, niezbor-
ność nadwzroczna obu oczu – astygmatyzm, fragmentaryczny de-
ficyt słuchu.

Maryśka uczęszczała do przedszkola. Była dzieckiem żywym,
ruchliwym, radosnym ambitnym. Chwalonym przez pracujące
tam panie, które jednak musiały hamować jej wyczyny w trosce
o zachowanie bezpieczeństwa dziecka. Pracowała z nią również
mama w domu, czytając głośno i prosząc o opisanie oglądanych
obrazków. Dało to pozytywne wyniki w przyszłości. Zaczęła
uczęszczać do 1 klasy szkoły integracyjnej. Tempo pracy dla niej
narzucone przez panią było za szybkie – nie nadążała. Miała trud-
ności z rozpoznaniem kształtu liter wskutek niedowidzenia. Po-
radnia skierowała ją do specjalisty Edmunda Osesa, który prowa-
dził z nią indywidualną rewalidację przez cztery lata: od kl. 2 do
6.
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Łatwo nawiązali ze sobą przyjazny, radosny kontakt, który
trwał do końca współpracy. Wychwytywał jej braki, pomagał w ich
likwidacji, były rozmowy, elementy zabawy, rymowanki, które tak
bardzo lubiła, było miganie: palcami, dłońmi i pięściami, by wy-
jaśnić zawiłości językowe, np. zmiękczenia liter, które na począt-
ku sprawiały jej trudności. – Moim zadaniem było nauczenie
dziecka korzystania ze wzroku w warunkach astygmatyzmu. Przy
okazji mierzyłem się z objawami dysgraficznymi i dyslektyczny-
mi. Maryśka nauczyła się czytać z podręczników szkolnych. Na
zawsze odrzuciliśmy lupy. Jej zwycięstwem jest dorównanie, a na-
wet prześcignięcie rówieśników. Do tej pory górowała nad nimi
sprawnością fizyczną, przewyższając nawet chłopców w piłce noż-
nej. W 5 klasie otrzymała od rodziców komputer, którym chęt-
nie się posługiwała, grała na nim.

Błędem niedowidzących, nie tylko dzieci, ale też dorosłych, jest
ukrywanie przed otoczeniem wady wzroku. Nie chcą się wyróż-
niać od rówieśników innym, gorszym wzrokiem. Na dłuższą me-
tę nie jest to możliwe. Wiele spraw utrudnia, czasem gdy chodzi
o zatrudnienie, zatajają przed szefem nawet poważne wady wzro-
ku. Wykrycie tego faktu ma przykre konsekwencje.

Cennym jest to, że Oses, mimo że już z sobą nie współpraco-
wali, nadal interesował się swoją uczennicą Maryśką. Jego pomoc
okazała się szczególnie potrzebna, gdy nastąpił u niej kryzys przy
zmianie szkoły – przejściu do nieznanego gimnazjum. Zaczęła na-
ukę później, po rozpoczęciu roku szkolnego z powodu pobytu
w szpitalu. Zawiodła długoletnia przyjaciółka Ania, która zamiast
pomocy w nadrobieniu zaległości odsunęła się od Marysi, zna-
lazła nowe grono koleżanek. Marysia nie umiała sprostać sytuacji,
błądziła, nie mogąc się odnaleźć w dużej szkole, trafić do gabine-
tu, a nawet pętli autobusowej na osiedlu. Powiadomiony przez
matkę o grożących załamaniem psychicznym kłopotach córki Ma-
rysi, Oses wkroczył, rozpoczynając od upokarzającej dla niego roz-



mowy ze szkolnym pedagogiem. Oczekiwał dialogu pedagogicz-
nego, a otrzymał rozbieżne wypowiedzi.

– Spojrzałem na Maryśkę, którą zapamiętałem jako dziecko
radosne, zawsze ruchliwe i uśmiechnięte. Ogarną mnie lęk na jej
widok. W zakamarkach szkolnego labiryntu podczas dużej prze-
rwy siedziała pod ścianą z łokciami opartymi na kolanach, twa-
rzą z oczami niedowidzenia skierowaną w podłogę. Pełna smut-
ku i pokornego załamania. Ta nieruchoma, spiżowa postać zatrzy-
mała mnie na chwilę. Stałem w miejscu wpatrzony w moją
Maryśkę, z którą przeżyłem tyle szczęśliwych dni, tak wiele rado-
ści. ujrzałem tragizm pięknych, dużych oczu, tragizm dziecięcej
niedoli. Maryśka nigdy nie narzekała. Zawsze pełna ambicji i chę-
ci walki o postęp każdej szkolnej oceny.

Oses nawiązał kontakt z polonistką Marysi, z szkolnym psy-
chologiem, który pozyskał dla niej pomoc zespołu klasowego.
Dziewczynki odprowadzały ją do autobusu po zakończonych lek-
cjach. Panie pierwszy raz zetknęły się z niedowidzącym dzieckiem.
Nie miały w tym zakresie żadnej wiedzy.

Problemem dla Marysi była nadmierna liczba zadawanych za-
dań, brak czasu na kartkówkach. W końcu zaadaptowała się w no-
wej szkole, zapisała do kółka teatralnego i na dodatkowe zajęcia
sportowe, by mieć ruch.

W liście do niej pisze: – Chciałem, byś ćwiczyła wzrok i spo-
strzegawczość, bo te umiejętności są w życiu bardzo potrzebne.

uczył też inne dzieci niedowidzące. Buntowniczy Kubuś Ję-
chorek powiedział mu: – Pan jest moim przyjacielem! uznał te sło-
wa jako najważniejszą nagrodę otrzymaną od dziecka.

Za najważniejsze odznaczenie na świecie uznał Order uśmie-
chu przyznawany przez dzieci. Otrzymując go, przyrzekł: „Naprze-
ciw wichrom i burzom nieść dzieciom radość”. „Radość jest po-
trzebą, siłą i wartością życia” (J. Keppler)

Podaje w książce inne przykłady współpracy z niedowidzący-
mi, na przykład z Agnieszką Sukiennik, Iwoną Dolatą, która stu-
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diuje dwa fakultety, Stanisławą Juszkiewicz, która ma w swoim do-
robku kilka książek i nagród za twórczość literacką. Są to dawne
uczennice Ośrodka w Owińskach. Szkoda, że nie dowiedzieliśmy
się o dalszych losach opisywanych osób. Dla czytelnika byłoby cie-
kawe, jak sobie poradziły z tyloma trudnościami i co w życiu osią-
gnęli.

Kontakt z absolwentem jest konieczny. Możność uzyskania
wsparcia od dawnej szkoły, w której spędziło się tyle lat, pomoc,
rada, jak rozwiązać problem są bardzo istotne dla byłych
uczniów, którzy przecież nam zawierzyli. Wzorcowo rozwiązał to
Ośrodek w Laskach, powołując specjalny dział ds. absolwentów,
do którego można się zwracać ze wszystkim.

Dla nauczycieli szczególnie przydatny może okazać się rozdział
O tym trzeba pamiętać.

Niedowidzący odrzucają wszystko to, co ich różni od innych
np. zeszyty z pogrubioną linią i kratką, lupy itp. Podręczniki
o zmniejszonym druku postrzegane są z ogromnym wysiłkiem
osłabionego wzroku. Im starsza klasa, trudniejsze zadania, tym
więcej pracują, po kilkanaście godzin. Apeluje do nauczycieli: roz-
mawiajcie z rodzicami i z uczniami. Proszę o zrozumienie dla nie-
dowidzących, o wydłużenie czasu na kartkówkach, albo zmniej-
szenie liczby zadań, tematów, ustne przepytanie ich odpowiedzi.
Ambitni nie będą narzekać, na nic się skarżyć, a kończą odrabia-
nie lekcji po północy. Nie zadawajcie pytań ponad możliwości ich
postrzegania. Stawiajcie uczniom niedowidzącym sprawiedliwe
oceny po dokładnym sprawdzeniu ich wiadomości. Pozwólcie im
pracować z wyprzedzeniem (chodzi o czytanie lektur szkolnych),
bo czytają wolniej, nie zdążą w wyznaczonym terminie. Dzieci
z deficytami wzroku często potrzebują odpowiedniego oświetle-
nia. Z dolegliwościami wiąże się niekiedy światłowstręt. Dziecku
przeszkadza światło padające na książkę, blat stolika, a nawet od-
blask tablicy od światła okiennego. Oczy niedowidzących męczą
się od czytania, zwłaszcza małych liter „zachodzą mgłą”. Niedo-
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widzenie to nie tylko okulary, ale też inne przykre objawy niezau-
ważalne dla nas normalnie widzących . Szczególnie trudne są
pierwsze tygodnie pobytu. Dzieci bardzo przeżywają niepewność
nowego „świata”, przepłacając to czasem zdrowiem. W nowej sy-
tuacji uczniowie przez niedowidzenie błądzą, ale nie z ich winy.

Książka barwnie napisana, może być ciekawą lekturą dla za-
interesowanych tematem. Powinna się znaleźć w szkolnej biblio-
tece i być rozpropagowana... Opisywane formy pracy z moją
uczennicą nie stanowią wskazówek metodycznych lecz są skró-
towym zapisem moich metod dla dziecka, bardzo trafne – pisze
Oses.

Rzadko piszemy o nauczycielach, a są wśród nas oddani dzie-
ciom, wiele dla nich robią, nie tylko to, co przewidują prowadzo-
ne przez nich zajęcia. Dużo więcej ponad to. Takim jest opisywa-
ny przykład Osesa. „Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.
Doświadczenie jest produktem rozumu” (Emanuel Kant).

Dobrze, że Edmund Oses zechciał się z nami podzielić swo-
im wieloletnim doświadczeniem wynikającym z pracy z dziećmi.
Dziękujemy za to i za serce okazane dzieciom, tak bardzo potrzeb-
ne każdemu. „Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość
cieszy” (F. T. Vischer).
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Zofia Krzemkowska

Zamilkł donośny głos
Wspomnienie o śp. księdzu Benonie Kaczmarku

1932–2011

Wspomnijmy tego bliskiego
którego z nami nie ma
który już odszedł w wieczność
Oddajmy mu pokłon
wspomnijmy jego dzieła

(Lena Dobaczewska-Skonieczka – Bydgoszcz)

23listopada 2011, w dniu św.
Papieża Klemensa, zmarł
nagle w Domu Księży

Emerytów w Gnieźnie, gdzie przeby-
wał od pięciu lat, prawy człowiek, za-
służony dla Kościoła kapłan, wielolet-
ni duszpasterz – przyjaciel niewido-
mych, katecheta, pedagog, ksiądz
kanonik Benon Kaczmarek; w 52. ro-

ku kapłaństwa, przeżywszy 79 lat.

Życie darem i zadaniem
Benon Kaczmarek urodził się 11 kwietnia 1932 roku w Trze-

ciewnicy – 3 km od Nakła n/Notecią. Tu uczęszczał do szkoły pod-
stawowej. Maturę zdał w Nakle w 1954 r.

Ojciec Alojzy był kierownikiem szkoły. Do matki, Władysła-
wy z domu Pawlak, był szczególnie przywiązany. Jej śmierć, mia-
ła wtedy ponad 90 lat, boleśnie przeżył. Gdy tylko mógł, chętnie
odwiedzał rodzinny dom. Zostawił starszą siostrę Małgorzatę –
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też na wózku inwalidzkim –
i młodszego brata Gedeona
z rodzinami. W miejscowej ka-
plicy wmurowany jest kamień
z góry Tabor przywieziony
przez Niego z Ziemi Świętej
i opisany. Odwiedzałam go
w rodzinnej wsi wraz z grupą
niewidomych.

Mieszkańcy Trzeciewnicy
wraz z Jego rodziną pożegnali
Księdza wieczornym różańcem
przy otwartej trumnie 25 listopada br. Mówią o nim tylko dobrze,
wiele mu zawdzięczają.

Pochowany został 26 listopada na małym cmentarzyku przy
szosie w Trzeciewnicy z tłumnym udziałem mieszkańców, przy-
jaciół i licznie przybyłych żałobników. Mszę św. koncelebrowało
pięćdziesięciu kapłanów. Z Bydgoszczy przybyło autokarem 50-
ciu niewidomych, byli też przedstawiciele miejscowego koła Pol-
skiego Związku Niewidomych w Nakle. Mowę przy grobie odczy-
tał brat zmarłego, Gedeon.

Ze względu na szczupłość pomieszczeń Msza św. pogrzebo-
wa sprawowana była w kościele pw Biskupa Stanisława Męczen-
nika w Nakle, w tym samym, w którym ksiądz Benon odprawiał
swoją Mszę św. Prymicyjną 12 czerwca 1960 roku. Liturgię przy-
gotowali bydgoscy niewidomi. Mszy pogrzebowej przewodniczył
przyjaciel zmarłego, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnień-
skiej ks. dr Bogdan Wojtuś.

Wzruszające kazanie o zmarłym wygłosił obecny duszpasterz
niewidomych, kontynuator dzieła ks. Benona, ks. Piotr Buczkow-

Benon Kaczmarek na wózku in-
walidzkim
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ski, który spisał wspomnienia zmarłego za jego życia. Stanowią
one dla mnie źródło informacji przy opracowaniu tego wspomnie-
nia. Powiedział m.in.: „Od 4 klasy do matury był moim kateche-
tą. umacniał mnie w powołaniu kapłańskim, wyjaśniał wszelkie
wątpliwości. Odwiedzałem go w Gnieźnie, często dzwoniłem, by
się poradzić, usłyszeć słowa wsparcia. Rozumieliśmy się”.

Zasłużony kapłan
Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1960 roku z rąk księ-

dza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zawołanie kapłańskie:
„Posłał mnie Pan, aby leczyć rany skruszonych serc”, to słowa, któ-
rym był wierny do śmierci. Każdy, kto tego potrzebował, był smut-
ny i przygnębiony, mógł liczyć na Jego duchowe wsparcie. W myśl
wskazań księdza kardynała Wyszyńskiego: „chrześcijańskie sło-
wo powinno być słoneczne i lecznicze”, takim właśnie słowem ob-
darzał Ruch Szensztacki, z którym współpracował, Wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym, niewidomych podczas rekolekcji
w Sobieszewie i Bydgoszczy. Te ostatnie prowadził będąc już na
wózku inwalidzkim. Ja także usłyszałam wiele takich potrzebnych
słów podczas prowadzonych przez Niego rekolekcji dla nauczy-
cieli, które głęboko przeżyłam. Wypowiadał je podczas katechez
dla niewidomych dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym Louisa Braille’a, gdzie w latach 1981-2002 był kateche-
tą. Przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej, do Bierzmowa-
nia i innych sakramentów. Niektóre jeszcze Go pamiętają. Przy-
gotowały piękną liturgię i dary ołtarza z symboliczną różą, jako
podziękowanie za dar życia zmarłego podczas Mszy św. o spokój
Jego duszy sprawowanej 30 listopada w kościele Apostołów Pio-
tra i Pawła, bo na terenie tej parafii znajduje się Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy.

Szczególną rolę odgrywały cotygodniowe katechezy dla do-
rosłych nowoociemniałych z całej Polski w Krajowym Centrum
Kształcenia Niewidomych (pod taką nazwą działał w tym czasie
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Ośrodek Rehabilitacji). Przy dużych trudnościach w zaakcepto-
waniu utraty wzroku był to ważny czynnik psychicznej rehabili-
tacji – „zaufać Bogu mimo wszystko, poddać się Jego woli”, któ-
ry pomagał w przyjęciu niezwykle trudnej nowej sytuacji.

Ksiądz Benon nigdy nie był proboszczem. Pracował w para-
fiach jako wikariusz we Wrześni, Pleszewie, Inowrocławiu i Byd-
goszczy.

Jego praca – nie tylko kapłańska – została doceniona. Otrzy-
mał złotą odznakę PZN, Medal Komisji Edukacji Narodowej –
szczególnie ceniony przez pedagogów oraz Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, który wręczył w imieniu Prezydenta RP
wojewoda kujawsko-pomorski Romuald Kosieniak już w Gnieź-
nie, w roku 2004. uczestniczyłam w tej dostojnej uroczystości.

„Panie Jezu dziękujemy Ci, że między nami był ksiądz Benon.
Twój sługa i wykonawca Boskich tajemnic” (fragment modlitwy
kapłańskiej).

Wśród niewidomych
Przez 30 lat był duszpasterzem bydgoskich niewidomych, po

księdzu Tadeuszu Różewiczu. Duszpasterstwo przenosiło się wraz
z nim. Początkowo było przy kaplicy Matki Boskiej Częstochow-
skiej przy ul. Fordońskiej 4 w Bydgoszczy, następnie przy kapli-
cy Sióstr Wieczystej Adoracji przy ul. Gdańskiej – tam pełnił po-
sługę kapłańska przez 13 lat. Od 11 kwietnia 1991 roku do dziś
duszpasterstwo istnieje i aktywnie działa przy ul. Powstańców
Wlkp. przy Kaplicy Rafała Archanioła na terenie Ośrodka Reha-
bilitacji i Szkolenia Niewidomych. Ksiądz Benon uczestniczył
w otwarciu Ośrodka 11 września 1981 roku, kiedy to poświęcił po-
szczególne pomieszczenia Ośrodka.

W okresie PRL współpracował ze Spółdzielnią Niewidomych
„Gryf ”, organizując na jej terenie opłatkowe spotkania, wizyty
duszpasterskie (kolędy) w pokojach hotelowych mieszkańców. Do

ZE WSPOMNIEń112



Zofia Krzemkowska – Zamilkł donośny głos 113

ostatnich chwil życia współpracował z Kujawsko-Pomorskim
Okręgiem PZN, z Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach,
prowadził korespondencję z pensjonariuszkami Domu dla Nie-
widomych Kobiet w Żułowie.

Jego przyjacielem był Krajowy Duszpasterz Niewidomych oj-
ciec Bruno Pawłowicz, który często spotykał się z bydgoskimi nie-
widomymi.

Ksiądz Benon błogosławił pary małżeńskie niewidomych,
chrzcił ich dzieci, odwiedzał nas w domach rodzinnych, mnie tak-
że. Szczególnie cenne były inicjowane przez Niego nocne pierw-
szopiątkowe czuwania u sióstr Wieczystej Adoracji oraz systema-
tyczne odwiedzanie chorych niewidomych w pierwsze piątki mie-
siąca. Potrafił skupić wokół ciebie i włączyć do współpracy
świeckich niewidomych.

Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane przez Nie-
go pielgrzymki dla niewidomych w okolice Bydgoszczy: do Sióstr

Spotkanie z niewidomymi



Karmelitanek w Tryszczynie, do Sióstr Pallotynek w Sucharach,
do Misjonarzy Oblatów w Markowicach, do Misjonarzy Świętej
Rodziny w Klasztornej Górce, do Księży Werbistów w Laskowi-
cach i te dalsze ogólnopolskie – na Jasną Górę, do Gniezna, gdzie
prowadził wraz z grupą niewidomych opracowane przez siebie
stacje drogi krzyżowej.

Wśród mieszkańców Domu w Gnieźnie
Dyrektor Domu przy ul. Chociszewskiego 25 listopada przy

otwartej trumnie podczas pożegnalnych żałobnych nieszporów
odprawianych w domowej kaplicy powiedział: „Był darem dla Do-
mu. Najczęściej odwiedzanym wśród 43 domowników. Był aktyw-
ny, pełen inicjatywy, tryskający energią, co korzystnie wpływało
na innych mieszkańców Domu. Musiał pokonywać szereg trud-
ności: poruszał się na wózku inwalidzkim, miał cukrzycę, ampu-
towaną nogę, nawet w codziennych czynnościach był zależny od
innych ludzi, doskonale rozumiał naszą zależność od innych. Wie-
lokrotnie w ciągu dnia nawiedzał kaplicę na terenie Domu. Gor-
liwie się w niej modlił. Często przewodniczył modlitwie innych
mieszkańców. Był wierny słowom św. Augustyna: Panie spraw,
abyśmy byli otwarci na przyjęcie woli Bożej, a potem żądaj, co Ci
się podoba”.

Dzięki wolontariuszom, którzy przychodzili nie tylko z Gnie-
zna, ale nawet dojeżdżali z Poznania, Inowrocławia, nawiedzał na
wózku katedrę gnieźnieńską, prowadził z dziećmi świąteczne ko-
lędowanie na gnieźnieńskim rynku, pomagał w dyżurach spo-
wiedniczych parafiom gnieźnieńskim. W 2011 roku pojechał sa-
mochodem do Lichenia i na Jasną Górę, gdzie koncelebrował
Msze święte, przewodniczył drodze krzyżowej na Wałach Jasno-
górskich z pielgrzymującą młodzieżą. Było to swoiste – jeszcze za
życia – pożegnanie z Maryją i dziękczynienie za otrzymane łaski,
a było ich niemało. O tym wszystkim dowiedziałam się od księ-
dza Benona podczas niedzielnej wizyty z grupą przyjaciół
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w Gnieźnie, w Jego Domu. Było to 20 listopada. Przywitał nas
w holu, przed swoim pokojem. Wszystko Go interesowało: spra-
wy prywatne, nasze codzienne życie, a zwłaszcza bieżąca działal-
ność Duszpasterstwa Niewidomych. Nikt z nas nie przypuszczał
wówczas, że jest to pożegnalna wizyta. Jeszcze zadzwonił 22 listo-
pada – na kilkanaście godzin przed śmiercią. Ostatnie wypowie-
dziane do mnie słowa brzmiały: „Dziękuję za przekazane infor-
macje”. Dużo czytał, rozmyślał, słuchał innych, oglądał, chciał się
tym dzielić z innymi ludźmi.

Miał donośny głos – jak dzwon. Szkoda, że już go nie usłyszy-
my, że zamilkł. Będzie nam go brakowało.

Cierpienie jest łaską
Tak brzmiał tytuł jego wykładu wygłoszonego w 2009 roku

w Gostyniu na Świętej Górze u Ojców Filipinów podczas Ogól-
nopolskiej Pielgrzymki Niewidomych1. Wzruszył dwa tysiące nie-
widomych pielgrzymów. Podjęty temat był autentycznym, bo wy-
głaszający go kapłan siedział na wózku inwalidzkim. Owacjom dla
prelegenta nie było końca.

Bóg latami doświadczał Go cierpieniem. Dlatego drugi czło-
wiek przygnębiony nieuleczalną chorobą, niepełnosprawny czy
stary był mu bliski.

„Wielkość człowieka mierzy się miarą zjednoczenia z Bogiem,
mierzy się jego umiejętnością i gorliwością w wykonywaniu pla-
nów Bożych” (bł. biskup Michał Kozal).

Co mu zawdzięczam?
Człowiek nie umiera, gdy pozostaje w ludzkiej pamięci.
Wdzięczność to pamięć serca. Nasza współpraca trwała od lat

70. ubiegłego wieku. Obejmowała wiele płaszczyzn, także pracę
zawodową. To On wciągnął mnie do liturgii mszalnej, często dyk-
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tował teksty czytań telefonicznie. Wspólnie pielgrzymowaliśmy
do Rzymu i Ziemi Świętej. Relacje z tych pielgrzymek ukazały się
na łamach „Pochodni”. Napisał je mec. Władysław Gołąb. Zawarł
w nich wiele pozytywnych opinii o poczynaniach pielgrzymko-
wych księdza Kaczmarka. Warto do nich zajrzeć. uczestniczyłam
w jego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa w Klasztornej Górce i Byd-
goszczy – wśród niewidomych. Potraktowałam to jako wyróżnie-
nie. Odwiedzał mnie w rodzinnym w domu, sprawował w nim Eu-
charystię podczas mojej choroby, przewodniczył pogrzebom ma-
my i brata. Odwiedzałam Go w bydgoskim szpitalu w czasie świąt
i w gnieźnieńskim Domu Księży Emerytów. W różnych pismach
prezentowałam Jego dokonania. Podczas świąt śpiewaliśmy tele-
fonicznie kolędy. Rozmowy telefoniczne w księdzem Benonem by-
ły dla mnie zawsze duchowym wsparciem, wyjaśnieniem wątpli-
wości.

Msze święte o życie wieczne dla zmarłego Księdza sprawowa-
ne były, m.in.: na Jasnej Górze podczas rekolekcji adwentowych
księży biskupów, w Kazachstanie, w kościele św. Marcina przy ul.
Piwnej w Warszawie, w Sobieszewie, w Sanktuarium na Piaskach
w Bydgoszczy w kaplicy Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej,
u Sióstr Wieczystej Adoracji.

Dnia 11 grudnia podczas Wspólnoty Niewidomych (Eucha-
rystia sprawowana jest w każdą drugą niedzielę miesiąca), po
Mszy był wieczór wspomnień o zmarłym; Jak zapamiętają niewi-
domi swego kapłana przyjaciela?

Czas mija, pamięć pozostaje…
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ks. Benon Kaczmarek

Cierpienie jest łaską
Przez Krzyż do Nieba!

Dla większości z Państwa jestem
nieznany – ponieważ jestem od

dziesięciu lat oderwany od wspólnoty
niewidomych z powodu choroby. Ale
jak tylko mogę i jest ku temu okazja, to
kilka razy w roku spotykam się z umi-
łowaną wspólnotą, która sercu memu
bliska i po rodzinie najbardziej
wdzięczna.

Na obrazku prymicyjnym w 1960 roku wypisałem słowa: „Po-
słał mnie Pan, abym leczył rany skruszonych serc”. Od początku
mego kapłaństwa szukałem niewidomych, aby im służyć. Od
ośmiu lat wózek inwalidzki jest moim nieodzownym towarzy-
szem, a w tym roku w kwietniu amputowano mi prawą nogę. Je-
stem więc jednym z Was – mam wzrok, ale kalectwo poważne.
Dlatego dziś u stóp Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej
pragnę dać świadectwo może trudne, ale prawdziwe.

Kiedy Krajowy Duszpasterz Niewidomych postawił mi pyta-
nie, jaki będzie tytuł mego wystąpienia – odpowiedziałem: „Cier-
pienie jest łaską”. Ciekawy temat, ale trudny – usłyszałem z ust
Księdza Andrzeja. Przed dziesięciu laty nie podjąłbym takiego te-
matu.

Rok 2002 – uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – koń-
czą się moje rekolekcje kapłańskie w parafii św. Wincentego a Pau-
lo w Bydgoszczy. Postanowienie rekolekcyjne: „W życiu kapłań-
skim pełnić tylko Wolę Twoją Panie”. Kochający nas Ojciec już 28



września 2002 roku postanowił sprawdzić, na ile zrealizuję mo-
je zobowiązanie. Właśnie 28 września, będąc kapelanem Sióstr
Klarysek od Wieczystej Adoracji w Bydgoszczy ul. Gdańska 56,
podszedłem do ołtarza sprawować Ofiarę Mszy Świętej, a już od
ołtarza mnie wyniesiono. Rodzi się bunt – dlaczego ja? Początek
roku szkolnego, katecheza dla młodzieży i dzieci niewidomych
przy ul. Krasińskiego 10, tyle planów do zrealizowania. Dziś wsty-
dzę się tego pytania i z całym przekonaniem mówię: „Cierpienie
jest łaską”.

Jeżeli cierpienie z Chrystusem staje się mieszkaniem Ducha
Bożego, w którym On mieszka, niewątpliwie daje On nam siłę do
wytrwania. Bądź apostołem, siewcą nadziei – mówię sobie.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Do tego jesteśmy po-
wołani. Chrystus również za nas cierpiał i zostawił nam wzór, aby-
śmy szli za Nim Jego drogą. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo
kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swoje życie
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.” Czy można się zbawić
bez Krzyża, bez zapierania się siebie, bez umierania dla siebie. Dla
człowieka wierzącego na pewno nie. Jezus dokonał zbawienia wła-
śnie przez Krzyż. Dewizą Matki Róży Czackiej, twórcy wielkie-
go Dzieła Lasek, było: „Przez Krzyż do Nieba”.

Przed kilkoma dniami w Bydgoszczy w Ośrodku Rehabilita-
cji pod przewodnictwem mgr Zofii Krzemkowskiej zorganizowa-
no wieczornicę wspomnień w 100 rocznicę urodzin
śp. Dyrektora Józefa Buczkowskiego. W młodości traci wzrok.
Można by powiedzieć: urwało się życie. Przeciwnie, dopiero się
zaczęło. Ile dobra uczynił dla człowieka spod znaku białej laski,
aby przygotować go do życia w rodzinie, społeczeństwie. Człowiek
z żelaza. Ile zaparcia, ile ofiary z powodu kalectwa utraty wzro-
ku i do tego prześladowanie dlatego, że był człowiekiem wierzą-
cym. Trzeba nam powiedzieć prawdę: nie byłoby takich sukcesów
śp. Józefa Buczkowskiego, gdyby nie kalectwo utraty wzroku. Nie
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byłoby prawdopodobnie Lasek, gdyby nie kalectwo Matki Róży
Czackiej. Czy byłoby to wspaniałe dzieło duszpasterstwa niewi-
domych, którego dzisiaj rąbek przeżywamy?

Nasuwa się konkretne pytanie: czy nasze cierpienie jest zgod-
ne z Wolą Bożą? Jeszcze trudniejsze do zrozumienia są słowa z li-
stu do Hebrajczyków: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie
upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, te-
go karze, chłoszcze zaś tego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie
w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bo-
wiem syn, którego by Ojciec nie karał?”. Wyraźnie tekst mówi
nam, że Bóg jako nasz dobry Ojciec, karci nas. Wszelkie nieszczę-
ścia, jakie nas doświadczają, nie maja swego źródła w Bogu. Bóg
jest Miłością, jest pełnym dobrem, nie może chcieć nieszczęścia,
zła bólu, cierpienia. Cierpienie – nie należy do natury Boga. Nie
wolno tego cierpienia, które jest udziałem naszym, traktować JA-
KO KARY ZA GRZECHY. Myślenie starotestamentalne zawiera-
ło takie przekonanie. Księga Hioba obala ten niepoprawny spo-
sób myślenia. Bóg nie jest mścicielem. To człowiek się buntuje,
zraniony grzechem pierworodnym. Ojciec Niebieski cierpi, ale mi-
łuje i kocha. Wierzę, sam doświadczyłem. Bóg nie zsyła nieszczę-
ścia – ale wszelkie przykrości i doświadczenia, na które Bóg ze-
zwala, z pokorą przyjęte stają się źródłem łaski, mocy Bożej ra-
dości. Dziś daję świadectwo, ale aby przyjąć i zgodzić się na ten
dar Boży, trzeba było czasu.

Duszpasterstwo ukochanym niewidomym, przeszło 30 lat, Sio-
strom Klaryskom od Wieczystej Adoracji, wszystko się zawaliło,
ale Jezus przez posługę Sióstr Klarysek dał mi odpowiedź. Teraz
przychodzi czas na duszpasterstwo cierpienia i modlitwy. To trosz-
kę mnie kosztowało, ale dziś jestem pełen radości. Wspieram
Duszpasterza Krajowego, duszpasterzy diecezjalnych moją mo-
dlitwą i cierpieniem, niekiedy łzą, ale łzą radości. Cierpienie jest
łaską. Przez Krzyż do Nieba.

Gostynin 12.09.2009 rok
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Helena Dobaczewska-Skonieczka

POWOŁANIE

ubóstwo błogosławione
ciche i pokorne

prostota w życiu to skarb
tak uczyłeś nas

wymodliłeś ogniska domowe
pobożnych ludzi

pokazałeś jak kochać ptaków
dzieci i starców

przepojony bólem witałeś
każdy dzień z uśmiechem

tak zgromadziłeś
skarby wśród ludzi

pokłady wdzięczności i szacunku
dla Twego powołania

które tworzy rzeczy małe
ale jakże wielkie

pokazałeś nam swoim życiem
MIŁOŚĆ – dziękujemy
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Dnia 8 grudniawRabce, po dziewiętna-
stu latach posługi duszpasterskiej wDomu
św. Tereski, zmarł śp. ks. JanWais. Przeżył
74 lata, w kapłaństwie 50. Urodził się 12
października we wsi Klimówka na Podkar-
paciu. Pracę w Domu św. Tereski podjął
w 1992 roku.

Msza święta pogrzebowa odbyła się
w kościele parafialnym podwezwaniem św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce. Koncelebrze kilkudziesię-
ciu kapłanów przewodniczył ks. bp. Jan Szkodoń, który odczy-
tał list od księdza Kardynała Stanisława Dziwisza i przekazał
słowa łączności wmodlitwie od Księdza Kardynała Franciszka
Macharskiego. Przybyły liczne delegacje z parafii, w których śp.
ksiądz Jan pracował: ze Szczyrku, Krzeszowa, Krakowa-Bieża-
nowa, a także delegacja sióstr i dzieci z Lasek i Warszawy.

PoMszy świętej kondukt przeszedł na miejscowy cmentarz,
gdzie pochowano Zmarłego w grobowcu Rodziny Szczuka.

ks. prof. Edward Staniek

Homilia w czasie Mszy pogrzebowej
śp. Księdza Jana Waisa

12 grudnia 2011r – Rabka Zdrój

Odczytany fragment z Ewangelii Świętej mówi nam o Chlebie
Życia, jaki Chrystus podaje wierzącym w Niego przez ka-

płańskie ręce. W tych rękach, przez słowa wypowiadane ustami
kapłana, Syn Boga i Syn Człowieczy wciela się w chleb i wino. Tych
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rąk Chrystus używa do rozdawania siebie: „Bierzcie i jedzcie”. Po-
nad pięćdziesiąt lat Chrystus posługiwał się rękami śp. ks. Jana i już
za to można dziękować Bogu i jemu. Bo nakarmił tysiące, dzie-
siątki tysięcy, a może nawet więcej, a przecież to była tylko jed-
na jego kapłańska posługa.

Zgromadziliśmy się, aby dziękować Bogu za kapłana o wiel-
kim sercu. Znałem Go ponad pięćdziesiąt lat i zaliczam do naj-
większych ludzi, jakich spotkałem w życiu. To człowiek o jednej
twarzy. Jego serce rosło na glebie rodzinnej, która wydawała wiel-
kich kapłanów. Ksiądz Kardynał wspomniał w swoim słowie ks.
Kazimierza Waisa. To był brat babci naszego księdza Jana. On
współpracował w Przemyślu ze św. Sebastianem Pelczarem. Na-
stępnie przeszedł do Lwowa – w latach 1911-1914 był profesorem,
dziekanem wydziału teologicznego uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie, przez siedem lat był rektorem seminarium du-
chownego we Lwowie. To był bardzo bliski współpracownik ko-
lejnego świętego – Józefa Bilczewskicgo, a św. Józef Bilczewski bar-
dzo dobrze znał się na ludziach i wiedział, z kim współpracuje,

Drugi kapłan, to brat ojca śp. księdza Jana – również Jan Wa-
is – prałat papieski i proboszcz parafii Krościenko Wyżne kolo
Krosna, bardzo lubiany i szanowany przez naszego śp. Księdza Ja-
na. Oni z jednej rodziny w trzech pokoleniach cieszą się dziś spo-
tkaniem w Domu Ojca. Jest jeszcze jeden kapłan z tej rodziny –
ks. profesor Józef Wołczański, najbliższy kuzyn śp. ks. Jana. uczest-
niczy on w tym pogrzebie, stojąc przy ołtarzu. ufam, że skieru-
je do nas swoje słowo. Wystarczy spojrzeć na tak duchowo boga-
te środowisko rodzinne Zmarłego, aby zrozumieć bogactwo Je-
go serca. W kilku słowach pragnę je ukazać, dotykając tego, co
promieniowało z Jego postawy.

Świętej pamięci Ksiądz Jan był wyjątkowo opanowany. Kiedyś
malowano pomieszczenia jego plebanii, była kolacja, zapłacił ma-
larzom i wyszedł z jadalni. Po kilku sekundach wrócił do niej, mó-
wiąc: „muszę zapłacić jeszcze jednemu malarzowi”, pytają – „ko-
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mu”? On zaprosił, by zobaczyli. Malec liczący trzy lata w czasie
kolacji wziął pędzel i farbę, która stała na podłodze, i wymalował
wszystkie ściany w tych pomieszczeniach, robiąc na nich pasek
na wysokości swej ręki. Ksiądz Jan nawet głosu nie podniósł, nie
pozwolił krzyczeć na dziecko. To tylko mały przykład jego niezwy-
kłego opanowania.

Kochał każdego człowieka, nigdy nie miał względu na osobę.
Bardzo blisko jego sercu był poszkodowany po wypadku – a miał
z nim czołowe zderzenie. Przybył do szpitala, gdzie ratowano dru-
giego kierowcę i czekał pod drzwiami, aby wiedzieć, jaka jest opi-
nia lekarzy, którzy go ratowali. Gdy lekarz wyszedł i uspokoił go,
że nie ma zagrożenia życia, a równocześnie zapytał: dlaczego
ksiądz stoi w kałuży krwi? Wprowadził go do sali, skąd wyniesio-
no go z nogami w gipsie z uszkodzonymi kolanami. Ktoś powie:
w szoku po wypadku nie czuł ran na swoich nogach. Ale dla nie-
go los ofiary wypadku był ważniejszy niż jego uszkodzone kolana.

umiał cierpieć. Ten wypadek rozpoczął jego długą drogę krzy-
żową. Kilka dni po nim powiedział mi: mam już połowę krzyża
– nogi nieruchome. Nigdy na żadne cierpienia nie narzekał, przyj-
mował swoje i miał serce otwarte dla każdego poszkodowanego.
Kochał dzieci, które są w zakładzie dla niewidomych, pod koniec
wakacji czekał na ich przybycie do szkoły, mówił: „Lubię jak wy-
jeżdżają na wakacje, ale po dwóch tygodniach już tęsknię za ni-
mi”.

Był kapłanem głębokiej wiary i modlitwy. Kochał codzienną
adorację i różaniec. Nie dziwię się, że Matka Boża Niepokalana
przeciągała jego cierpienie na ziemi i zabrała go do siebie właśnie
8 grudnia.

Z kapłańskiej posługi najbardziej lubił konfesjonał. Słynął z te-
go już jako neoprezbiter w Szczyrku. Byłem tam jego następcą
i mówili mi, że ksiądz Jan był w konfesjonale punktualnie o 6 ra-
no. Kochał kapłańską posługę, wiedząc, że indywidualne spotka-
nie z tym, kto się nawraca, jest najważniejsze. W każdym gronie
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kapłańskim był ceniony i szanowany, a kto z nim współpracował,
mówił: Jan jest niezawodny.

Był przygotowany do śmierci. Nie zapomnę naszej ostatniej
rozmowy. W ubiegłą środę mówię mu: opuściłeś szpital i wróci-
łeś do domu. W szpitalu szuka się zdrowia, w domu się umiera.
Powiedział „tak, tak”, powiedział mi „przepraszam”, a ja nigdy
przez niego nie zostałem dotknięty. To jedno jego słowo, jedno
z ostatnich, jakie słyszałem, zostanie mi w uszach aż do końca ży-
cia.

Leżał na łóżku jak na Krzyżu, to był jego ołtarz, na którym
składał kapłańską ofiarę, bo nawet oddech był dla niego trudny.
Gdziekolwiek był, zawsze budował domy, tak też traktował dom
na ulicy Słonecznej. Interesował się życiem każdego domowni-
ka i tak jak jest w domu, najwyżej cenił codzienny trud sióstr, na-
uczycieli, wychowawców, pracujących na portierni, lekarek, pie-

Pogrzeb śp. ks. Jana



lęgniarek, dbających o kwiaty, gotujących w kuchni, kierowcy.
Ogarniał wszystkich swoim ojcowskim sercem i mocną ręką, na
którą zawsze można było liczyć. Promieniował pokojem i prze-
lewał ten pokój w serca łudzi, których spotykał.

uczestniczymy w wielkim dziękczynieniu.
Boże nasz Ojcze, przez ręce Matki Najświętszej dziękujemy Ci

za kapłana tak wielkiej wiary, jakim był śp. Ksiądz Jan. On nam
objawiał ponad pięćdziesiąt lat ojcowską twarz pełną mądrości,
uśmiechu i miłości.

Spraw Panie, aby w Kościele, który jest Twoim domem, takich
pasterzy nigdy nie brakło. Amen.

Ks. Edward Staniek – Homilia... 125
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S. Rut Wosiek

śp. Siostra floriana
od Serca Jezusowego

Bronisława Szczupak
(15.11.1939–4.03.2012)

Siostra Floriana – Bronisława Szczupak
urodziła się 15 listopada 1939 roku we wsi
Bzite, pow. Krasnystaw. Sakrament Chrztu św.
otrzymała 27 grudnia 1939 roku, w kościele
parafialnym pod wezw. św. Franciszka Ksawe-
rego w Krasnymstawie, tam też już po wojnie,
przyjęła I Komunię św. oraz sakrament
Bierzmowania.

Jej rodzice: Jan i Marianna z Darmochwałów, mieli ubogie go-
spodarstwo rolne. Z ich pięciorga dzieci dwie córeczki zmarły we
wczesnym dzieciństwie. Młodsza trójka: sześcioletnia siostra, czte-
roletni brat i dwuletnia Bronisława – została we wczesnym dzieciń-
stwie osierocona. W 1941 roku ich ojciec został uwięziony w obo-
zie koncentracyjnym na Majdanku, skąd w Wigilię – 24 grudnia
1941 przyszła wiadomość o jego śmierci. Dzieci od wczesnych lat
pomagały, w miarę swoich możliwości, w gospodarstwie i w polu.
Chodziły też do miejscowej szkoły w Bzitem, gdzie Bronisława
ukończyła siódmą klasę w czerwcu 1955 roku. Przy dużej odległo-
ści do kościoła, w pierwszych latach szkolnych miała jeszcze naukę
religii w szkole, przede wszystkim jednak o religijne wychowanie
dzieci bardzo dbała ich matka, która uczyła ich modlitwy, śpiewa-
ła z nimi litanie w maju i czerwcu, odmawiała różaniec w paździer-
niku, Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale w Wielkim Poście, przy do-
mowych pracach śpiewała codziennie Godzinki.

Bronisława, starała się kilkakrotnie podejmować też udział
w Mszach św. i Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca, wspomi-



nała, jak: „trzeba było na piechotę iść dziewięć kilometrów, w zi-
mie czy też w lecie, ale tak sobie postanowiłam tego nie opu-
ścić…Wszystkie te pobożne zwyczaje brałam sobie do serca i my-
ślałam o służbie w powołaniu”.

W Krasnymstawie widywała czasem siostry z pobliskiego Żu-
łowa, chodzące z niewidomymi. Dowiedziała się więcej o Laskach
i o tym, że wstąpiły tam już wcześniej, starsze od niej dwie dziew-
czyny z jej wsi. Jedną z nich była s. Ludwika Krupa. Postanowi-
ła pojechać i zobaczyć. „Kiedy powiedziałam Mamie, że chciała-
bym pójść do zakonu, Mamusia posmutniała, ale za chwilę jakby
się ucieszyła i powiedziała: dziecko, czy ty wytrwasz w tym zgro-
madzeniu? Masz tylko siedemnaście lat. Jeszcze poczekaj..”- wspo-
minała po latach tamten czas decyzji. Ostatecznie przyjechała do
Lasek na dwutygodniową próbę, a po niej – 2 kwietnia 1957 ro-
ku została przyjęta do aspiratu i 24 czerwca – do postulatu.

Wraz z pozostałymi postulantkami była przeniesiona do świe-
żo odzyskanego przez Zgromadzenie Klasztoru na Piwnej
w Warszawie, gdzie uczestniczyły w sprzątaniu kościoła i klasz-
toru. „Przed nowicjatem – wspomina – od Mateńki otrzymałam
błogosławieństwo i krzyżyk na czole (to był rok 1958) i już więcej
Matki nie widziałam żyjącej, dopiero potem, już po śmierci
w trumnie.”

Do nowicjatu została przyjęta 10 lutego 1959 roku. Mistrzy-
nią Nowicjatu w Klasztorze na Piwnej była s. Bonawentura Stat-
kowska.

Pierwszą Profesję złożyła 11 lutego 1961 roku i przez kilka
miesięcy została w Warszawie jako zakrystianka w kościele św.
Marcina. Potem rozpoczęła swoją wieloletnią „wędrówkę” po róż-
nych domach – pracowała głównie w kuchniach i magazynach
żywnościowych.

1 kwietnia 2011 roku została przeniesiona do Domu św. Ra-
fała w Laskach na dalsze leczenie stwierdzonej choroby nowotwo-
rowej szpiku kostnego.

s. Rut Wosiek – śp. Siostra Floriana 127
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19 listopada 2011 roku obchodziła wraz z Siostrami Konstan-
tyną i Jozafatą JuBILEuSZ 50- LECIA PROFESJI ZAKONNEJ –
nie mogła już uczestniczyć we wspólnej Mszy świętej z odnowie-
niem ślubów, które odnowiła na ręce Matki Anny Marii w swo-
im pokoju, ani we wspólnym spotkaniu ze wspomnieniami Sióstr
Jubilatek w Domu św. Franciszka, gdzie jej wspomnienie odczy-
tała s. Mieczysława, Przełożona Domu św. Rafała.

W zakończeniu swego wspomnienia, którego fragmenty by-
ły już wyżej kilkakrotnie cytowane, napisała: „Czasami trudno mi
się pogodzić z tym, że tak odeszłam od codziennych zajęć. Ale trze-
ba się wyrobić w czasie i na godzinę, a ciągle brakowało mi czasu
i sił, nie nadążałam wszystkiego zrobić, a starałam się robić dokład-
nie. Lubiłam tę robotę, tylko trudno mi było się pochylać, bolał krę-
gosłup i coraz gorzej się czułam.

Obecnie staram się bezgranicznie zaufać Bogu w tej chorobie
i całkowicie poddać się Jego woli, pomimo napotykanych trudno-
ści i codziennego krzyża. On wie, co na dany dzień dla mojej du-
szy jest dobre. Teraz jaśniej widzę, że Pan zaprasza mnie do zjed-
noczenia ze sobą w cierpieniu. Widzę moją drogę do świętości ja-
ko ofiarę poświęcającą się dla drugich. Moim pragnieniem jest – jak
Bóg pozwoli – w dalszym życiu codziennie spełniać wolę Bożą
w prostych aktach pokory, cierpliwości, wyrzeczenia i ofiary….

Takie zdanie napisałam kiedyś sobie: Pociągnij mnie do siebie,
Panie, bo bez Ciebie nie dojdę do Ciebie.”

Pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło po południu w sobotę 3
marca. Siostry towarzyszyły Jej modlitwą. Po wieczornym nabo-
żeństwie przyszedł też Ks. Rektor Grzegorz Ostrowski. Siostra
przyjęła Sakrament Chorych, ks. Grzegorz towarzyszył jeszcze
dłuższy czas wspólnej modlitwie przy Jej łóżku, przychodziły się
też pożegnać i na chwilę modlitwy Siostry z innych Domów.
W godzinach nocnych, oprócz dyżurnej pielęgniarki p. Justyny,
czuwały też na zmianę siostry, a od godz. 3 – towarzyszyły Sio-



strze modlitwą: s.Mieczysława, Przełożona Domu, s.Agnes,
s.Karola, s.Maria Rosa, s.Roncalla i s.Paula .

Po trudnych godzinach sobotniej wieczornej Drogi Krzyżo-
wej – Siostra odeszła do Pana w ciszy i pokoju niedzielnego po-
ranka – Drugiej Niedzieli Wielkiego Postu – przed godziną 4 00.

Pogrzeb odbył się we wtorek 6 marca o godz.14 00 w kapli-
cy Matki Bożej Anielskiej i na Cmentarzu zakładowym w Laskach.
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ROK 2011

03.12. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
W Słupsku na Ratuszu odbyła się uroczysta Gala, pod-
czas której wręczono nagrody osobom biorącym
udział w VII edycji konkursu plastycznego i literackie-
go „Zobacz mój świat”. Witek Orzech, nasz dawny wy-
chowanek, został jednym z czterech laureatów. Przed-
stawił on pracę: statek Mary Celeste zrobiony z zapa-
łek.

09.12 W wieku 69 lat w Klinice Kardiologicznej im. Jana Paw-
ła II w Krakowie zmarł śp. Piotr Ściga, Ojciec s. Jany
Marii, która na wiadomość o śmierci Ojca przyjecha-
ła z Rwandy i uczestniczyła w uroczystościach pogrze-
bowych w dniu 17 grudnia w kościele katedralnym
w Bielsku-Białej. Siostra tak wspomina: „30 paździer-
nika Tato oficjalnie zakończył 52 letnią służbę w Para-
fii oraz 15 letnią współpracę z miejscowym Klubem In-
teligencji Katolickiej, jako kierownik Ośrodka Społecz-
nego Józefów. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył
ks. bp Senior Janusz Zimniak, który przez 50 lat współ-
pracował z Tatą i przyjaźnił się z naszą rodziną. Słowo
Boże wygłosił i poprowadził kondukt na cmentarz ks.
bp Piotr Greger – Biskup Pomocniczy diecezji bielsko-
-żywieckiej. Mszę św. koncelebrowało 25 kapłanów
z ks. Prałatem Zbigniewem Powadą, proboszczem ka-
tedry, z którym Tato współpracował prawie 30 lat.
Obecne były siostry zakonne z trzech zgromadzeń: Sio-
stry Służebniczki NMP. Siostry de Notre Dame oraz
Franciszkanki Służebnice Krzyża z Lasek, Warszawy
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i Rabki wraz z Matką Anną Marią. Tatę żegnały pocz-
ty sztandarowe, przedstawiciele wspólnot parafialnych,
chór i inne środowiska związane ze wspólnotą katedral-
ną. Przyjechała też liczna rodzina.”

9–12.12 W Domu Rekolekcyjnym w Laskach rekolekcje adwen-
towe dla osób głuchoniewidomych poprowadził ks. To-
masz Łukasik. Podczas rekolekcji s. Rafaela opowie-
działa o pracy z niewidomymi na placówce w Kibeho
(Rwanda).

10.12 W Izabelinie odbył się pogrzeb zmarłego 6 grudnia śp.
doktora Lucjana Pędraka, znanego wielu mieszkańcom
Zakładu kierownika Ośrodka Zdrowia, do którego na-
leżały kiedyś Laski.

15.12 W Laskach w wieku 88 lat zmarła śp. Kazimiera Adam-
ska, wdowa po tragicznie zmarłym przed ponad czter-
dziestu laty pracowniku Zakładu śp. Kazimierzu.
Mszy świętej pogrzebowej, która odbyła się 20 grudnia
przewodniczył ks. Józef Buchajewicz, homilię wygło-
sił ks. Kazimierz Olszewski, a kondukt poprowadził ks.
Grzegorz Ostrowski.

16.12 W filii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży
Czackiej w Rabce odbyło się spotkanie opłatkowe
z udziałem przełożonej generalnej, Matki Anny Marii,
prezesa Zarządu Towarzystwa Władysława Gołąba oraz
dyrektora Ośrodka w Laskach Piotra Grocholskiego.
W spotkaniu uczestniczyła również pani burmistrz
miasta Rabka, miejscowi księża i zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem „Jasełka
współczesne czyli – Droga do króla”, napisane przed kil-
ku laty przez s. Ancillę, obecnego lekarza zakładowe-
go. Były to nowoczesne jasełka, w których królem był
Pan Jezus. Przedstawiciele różnych grup nieśli do Nie-
go swoje dary, które jednak po drodze tracili. Do
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wszystkich zrozpaczonych przychodziła Matka Boża
i przywracała im nadzieję, że mimo to król ich wszyst-
kich przyjmie takimi, jakimi są. Po tym uroczym, do-
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skonale odegranym przedstawieniu, głos zabierali ko-
lejno: przedstawiciele z Lasek, ksiądz proboszcz i pa-
ni burmistrz. Na zakończenie łamano się opłatkiem
i kolędowaniem po wspólnej wieczerzy. Tę prawdziwą
Wigilię i święta Bożego Narodzenia dzieci z Rabki prze-
żyły później we własnych domach wśród najbliższej ro-
dziny, a dzieci, które nie mają własnych rodzin – w do-
mach wychowawców.
W godzinach przedpołudniowych dyr. Piotr Grochol-
ski razem z Matką Anną Marią i prezesem Władysła-
wem Gołąbem zwizytował szkołę i internat, a także
sprawdził stan obiektu po przeprowadzonej moderni-
zacji. Trzeba stwierdzić, że Ośrodek w Rabce wygląda
dziś pięknie, a wszystkie prace modernizacyjne wyko-
nano bardzo dobrze. Gorące podziękowania za ponie-
siony trud i troskę o tę placówkę należą się nie tylko
projektantom i ekipie wykonawczej, ale także siostrom
i personelowi świeckiemu.

17.12 W kościele św. Marcina adwentowy dzień skupienia
przeżywali niewidomi, ich przyjaciele i przewodnicy.
Rekolekcje poprowadził ks. Piotr Pawlukiewicz.
Tego dnia na Zamku Królewskim w Warszawie odby-
ło się spotkanie z okazji XXX-lecia powołania Pryma-
sowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom. Odznaczenie przyznane Ko-
mitetowi odebrał ks. bp Bronisław Dembowski. Medal
i dyplom przekazano do Sekretariatu Zgromadzenia.
O godz. 17.30 została odprawiona Msza św., której
przewodniczył ks. bp Dembowski, a słowa pozdrowień
przekazał ks. kardynał Kazimierz Nycz.

18.12 Już po raz drugi członkowie warszawskiego Klubu In-
teligencji Katolickiej przygotowali paczki świąteczne
dla osób niewidomych związanych z Duszpasterstwem
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Niewidomych. Wszyscy: obdarowani i obdarowujący
przeżyli wielką radość.

19.12 W sali Domu Dziewcząt w Laskach miało miejsce do-
roczne spotkanie opłatkowe, podczas którego życzenia
przekazał Kardynał Kazimierz Nycz. Spotkanie miało
charakter adwentowy: czytania i śpiew nawiązywały do
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czasu oczekiwania. Ten pięknie przygotowany przez
starszych chłopców refleksyjny program zakończył wy-
stęp taneczny „aniołów”, dziewczynek z grupy V, w ryt-
mie poloneza z odśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi”
Franciszka Karpińskiego. Następnie złożono życzenia
Kardynałowi, który powiedział do nas słowo podzię-
kowania i również złożył wszystkim życzenia, a na za-
kończenie udzielił błogosławieństwa. uczestnicy spo-
tkania mogli osobiście przełamać się opłatkiem z Księ-
dzem Kardynałem.
Tego dnia, w godzinach popołudniowych w Domu
Chłopców odbył się opłatek internatowy. Chłopcy
przedstawili widowisko oparte na „Opowieści wigilij-
nej” Karola Dickensa, przeniesionej w czasy nam
współczesne z audiodyskrypcją. Całość została świet-
nie przygotowana i wykonana przez wychowanków
z grupy IV i V pod kierunkiem wychowawców. Podzię-
kowanie za głębokie przeżycia oraz życzenia wigilijne
złożyli: Matka Anna Maria, prezes Władysław Gołąb
i dyrektor Piotr Grocholski. Po opłatku gospodarze za-
prosili gości na wspólną wieczerzę.
W tym samym dniu w Rabce odbył się koncert kolęd.
Następnie dzieci wzięły udział w „Przeglądzie kolęd
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i pastorałek” organizowanym corocznie przez Śląskie
Centrum Rehabilitacyjno – uzdrowiskowe w Rabce.
Dzieci zaśpiewały dwie kolędy: „Złota Jerozolima”
i „Mizerna cicha”.

21.12 W szkole podstawowej i gimnazjum tradycją jest
wspólne kolędowanie przed rozjazdem dzieci i mło-
dzieży na święta. W tym roku kl. III gimnazjum w ra-
mach zajęć artystycznych pod kierunkiem p. Czesława
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Kurka i p. Stanisława Badeńskiego przygotowała pro-
gram „Moja pastorałka”. Większość tekstów ułożyli sa-
mi uczniowie.
Na spotkaniu byli obecni uczniowie, nauczyciele, pre-
zes Władysław Gołąb i dyr. Piotr Grocholski.

21.12 W gminie Izabelin miało miejsce spotkanie opłatkowe
z udziałem władz gminy, pracowników i zaproszonych
gości. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi repre-
zentował prezes Zarządu Władysław Gołąb. Podobne
spotkanie odbyło się w dniu 22 grudnia w Kampino-
skim Parku Narodowym. Tu również Zakład reprezen-
tował prezes Władysław Gołąb. Współpraca Towarzy-
stwa zarówno z gminą Izabelin, jak i Kampinoskim
Parkiem Narodowym układa się bardzo dobrze.

25.12 W kościele św. Marcina w Warszawie ks. kardynał Ka-
zimierz Nycz przewodniczył Mszy św. koncelebrowa-
nej z okazji 50-lecia ślubu Państwa Małgorzaty i Kon-
rada Kucza-Kuczyńskich, przyjaciół Lasek. Profesor
Kucza-Kuczyński jest architektem, tak jak jego syn Jan,
projektant m.in. budynku Archiwum, uczestnik „wę-
drówek” Ojca Tadeusza Fedorowicza.
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ROK 2012

05.01 W szkole św. Maksymiliana w Laskach odbyły się Ja-
sełka, czyli, jak zapowiadano w zaproszeniu, „wspólne
kolędowanie” – tradycyjne Jasełka w nowym ujęciu,
o głębokim podkładzie duchowym. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że wykonawcami była młodzież
z poważnymi problemami głosowymi. Przygotowanie
przedstawienia trwało kilka miesięcy, ale wynik był re-
welacyjny. Trudno było u wykonawców doszukać się
problemów z zakresu logopedii. Zarówno pamięciowo,
jak i interpretacyjnie wykonanie było bez zarzutu.
W spotkaniu wzięli udział: Matka Anna Maria, prezes
Władysław Gołąb z Małżonką oraz kierownicy szkół
i internatów. Dnia 25 stycznia Jasełka powtórzono dla
pracowników Dzieła.

06.01 W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Warsza-
wy przeszedł Orszak Trzech Króli. Rozpoczęła go
o godz. 12.00 modlitwa na Anioł Pański. Pod przewod-
nictwem kardynała Kazimierza Nycza barwny orszak
podążył spod Kolumny Zygmunta na Placu Zamko-
wym do Placu Piłsudskiego. uczestnikami i tym razem
były dzieci z Lasek, z najmłodszych grup Domu Dziew-
cząt i Domu Chłopców z wychowawcami, a także sio-
stry nowicjuszki.

07.01 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbył się ślub dwoj-
ga naszych pracowników: p. Ewy Peryt, instruktorki
orientacji przestrzennej, i p. Andrzeja Prawicy, wycho-
wawcy. Mszy św. przewodniczył i związek błogosławił
ks. Edward Engelbrecht. W koncelebrze uczestniczy-
li: ks. Grzegorz Ostrowski oraz ks. Marceli Prawica, mi-
sjonarz z Zambii, stryj Andrzeja.



INNE WYDARZENIA140

18–25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem
Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Sio-
stry z klasztoru warszawskiego wiernie uczestniczyły
w nabożeństwach w kościołach zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. Rada podjęła decyzję, aby ko-
lekta podczas tych nabożeństw przeznaczona była na
pomoc dzieciom niewidomym w Rwandzie, gdzie pra-
cują s. Rafaela i s. Jana Maria (FSK). W bratnich kościo-
łach o pracy naszych sióstr w Afryce opowiadała s. Ra-
dosława.

19.01 W czwartek w Nieszporach i Mszy świętej O Jedność
Chrześcijan w kościele św. Marcina w Warszawie, kon-
celebrowanej, której przewodniczył ks. abp. kardynał
Kazimierz Nycz, wzięło udział wielu duchownych róż-
nych wyznań: zwierzchnicy Kościoła Ewangelicko- Au-
gsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelic-
ko-Metodystycznego, Mariawitów Prawosławnego,
Polskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego.

Obecni byli: bp Bronisław
Dembowski, emerytowany bi-
skup włocławski oraz bp Ma-
rek Stolarczyk, biskup po-
mocniczy diecezji warszaw-
sko-praskiej. W tym roku
przypadała 50. rocznica
pierwszej Mszy św. O Jedność,
z pamiętnym kazaniem księ-
dza Aleksandra Fedorowicza,
który po słowach: „Bracia,
niech nie wygasa nigdy ten
płomień miłości ewangelicz-
nej, który został dziś zapalony
przez Ducha Świętego w na-
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szych sercach”, ze wzruszenia nie mógł dokończyć ho-
milii. Było to 10 stycznia 1962 roku.
Wydarzenie to wspominał ks. bp. Bronisław Dembow-
ski, ówczesny Rektor kościoła św. Marcina, który pod-
kreślił doniosłość tego, co wydarzyło się w roku 1962.

Kazanie podczas jubileuszowej Mszy św. wygłosił du-
chowny prawosławny – ks. Doroteusz Sawicki. Powie-



145INNE WYDARZENIA

dział m.in.: „Ekumenizm to wciąż zadanie dla nowych
pokoleń. Ziarno kiełkuje. Jeszcze wiele dni zapewne
upłynie, zanim będzie można upiec z niego chleb i po-
łożyć na wspólnym stole.” „Nasz wysiłek trwa zaledwie
50 lat. Jesteśmy na początku drogi. Nie oczekuje się plo-
nów nazajutrz po siewie. Tym bardziej nie oczekuje się
plonów bez siewu.” Ksiądz rektor Andrzej Gałka na za-
kończenie powiedział: „Od tamtego czasu stało się du-
żo dobrego. Dzisiaj jesteśmy bliżej siebie”.



21.01 W Domu św. Stanisława odbyła się tradycyjna Stud-
niówka dla tegorocznych maturzystów i tych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, którzy opuszczają w tym
roku nasz Ośrodek.

26.01 W wieku 87 lat zmarła w rodzinnych Pełtach śp. An-
na Świder – Mama s. Reginy. Na pogrzeb w dniu 28
stycznia pojechała do Myszyńca delegacja sióstr
z Matką, a także p. Jadwiga Pieśko z kuchni centralnej,
której wieloletnią kierowniczką jest s. Regina. Przyje-
chało też z uSA dwóch braci siostry Reginy. W imie-
niu rodziny pożegnała Babcię siostrzenica s. Reginy,
która dziękowała swoim rodzicom za opiekę, jaką oto-
czyli śp. Annę, dziękowała też Księżom za ich otwar-
tość i pomoc.

27.01 W Bełchatowie w wieku 62 lat zmarł nagle śp. Grzegorz
Kulawiński – Ojciec s. Moniki. Pogrzeb, na który po-
jechała liczna delegacja z Lasek i z Warszawy, odbył się
31 stycznia w Gomunicach. Mszę św. pod przewodnic-
twem miejscowego Proboszcza koncelebrowali czterej
księża, w tym: ks. Grzegorz Ostrowski i ks. Andrzej
Gałka. Podczas uroczystości grała orkiestra górnicza
z kopalni w Bełchatowie, gdzie pracował śp. Grzegorz.
Na pogrzeb przyjechał brat s. Moniki – Przemek, któ-
ry studiuje w Rzymie.

28.01 W wieku 85 lat w szpitalu w Krakowie zmarła śp. Mo-
nika Maciejczyk – Mama s. Adeli. Na wiadomość
o ciężkim stanie Mamy s. Adela przyleciała z Delhi, o jej
śmierci dowiedziała się po wylądowaniu w Warszawie.
Pogrzeb odbył się 2 lutego w Inwałdzie.

15.02 W szpitaliku zakładowym, w wieku 86 lat zmarła śp.
Edwarda Rozalia Greń – Pani Edzia. W Laskach żyła
i pracowała od 1959 roku. Najpierw w Warsztatach,
w dziewiarni, potem na furcie w Domu Dziewcząt. Na-
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leżała do najstarszych członkiń – związanego z Laska-
mi i Sługą Bożym Ojcem Władysławem Korniłowi-
czem – Bractwa Przemienienia Pańskiego, którego
współzałożycielką była p. Halina Dernałowicz. Pogrzeb,
pod przewodnictwem ks. biskupa Bronisława Dem-
bowskiego, odbył się 18 lutego w kaplicy Matki Bożej
Anielskiej w Laskach.

19.02 „Zapamiętane sprzed lat” – Chór Leśne Ptaki z przy-
czyn obiektywnych w bardzo okrojonym składzie wy-
stąpił w Domu Dziewcząt. W zaproszeniu organizato-
rzy napisali:
„Leśne Ptaki się sfruwają i na zlot swój zapraszają.
Będą drozdy, czajki, kosy,
będą wszystkie cztery głosy.
Może też coś zaćwierkają –
To, co jeszcze pamiętają?
Będzie barwnie i świątecznie
Przyjdźcie tu do nas koniecznie!!!”
Przepiękny koncert wzruszył słuchaczy. Mogliśmy
przypomnieć sobie wiele ich występów sprzed lat. Na
zakończenie s. Blanka – kierownik chóru – podzięko-
wała wykonawcom, tym obecnym i tym, którzy nie
mogli przybyć, za wszystkie lata ciężkiej pracy, za ra-
dość wspólnego tworzenia, za niezwykłą muzyczną
przygodę, jaka stała się udziałem zespołu. Obecny na
koncercie prezes Władysław Gołąb również gorąco po-
dziękował za wiele lat reprezentowania środowiska La-
sek, kiedy to chór był naszą swoistą wizytówką w kra-
ju i zagranicą, a także zachęcał do dalszej współpracy
z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi, może już
na innym polu.

21.02 W Izabelinie zmarł w wieku 93 lat śp. Walerian Piotro-
wicz – wieloletni, od 1945 roku, współpracownik La-



sek – brat śp. ks. Stanisława Piotrowicza. Pogrzeb od-
był się 23 lutego w kościele parafialnym w Izabelinie.

23.02 W Klubie Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta w War-
szawie odbyło się spotkanie poświęcone Jerzemu Za-
wieyskiemu, współtwórcy i pierwszemu Prezesowi Klu-
bu, którego 55-lecie powstania obchodziliśmy w ubie-
głym roku. Do dyskusji panelowej wokół „Dzienników”
Zawieyskiego, gdzie znalazły się również świadectwa na
temat roli środowiska Lasek w omawianych tam wyda-
rzeniach i w życiu J. Zawieyskiego, zostali zaproszeni
panowie: Tadeusz Mazowiecki, Zygmunt Skórzyński
i Andrzej Friszke. Obecni byli także: ks. Andrzej Gał-
ka – rektor kościoła św. Marcina, s. Maria Krystyna,
s. Faustyna, s. Gabriela, s. Rut i p. Szymon Sławiński.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przeka-
zanych przez: Justynę i Władysława Gołąbów, Annę Paweł-
czak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wosiek.

Zdjęcia do numeru przekazali: s. Rut Wosiek, ks. Piotr Buczkow-
ski, D. Kowalik, H. Stachera, K. Kaznowska, M. Stokłosa,
E. Szczepkowska
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata: 2009/2010/2011/2012

L. Amber (Australia), A. Axentowicz, M. Bawolska, ks. J. Bednarek,
I. i A. Bełchowie, M. Bielińska, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej,
S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, P. Buczkowski, B. Burt-
ka, A. Czerepińska-Hołówka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmielewska,
K. Chlebek, K. Czajkowska, o. S. Ćwierz, M. Dębska, W. Dobrogowski,
D. Dołęga, ks. A. Drosdz, M. Drzewińska, ks. M. Dwornicki, T. Duda,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin, H. Filipczyk, J. Gar-
gula, M. Gawrońska, S. Gąsior, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołę-
biewski, A. Goliatowski, M. Gromadzka, Ch. Hakuba (Austria), D. Ha-
nusek, K. Hellman, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski , M. Ja-
worek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, A. Jaroszek, H. Jurczenko,
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-



żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, M. Wrzosek, K. Wroń-
ska, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, K. Zejda, S. Zięba, J. Zięckowska,
ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński , K. Żyznowska, A. Żuławska-umeda

Serdeczne Bóg zapłać
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

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

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

Redakcja
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