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Jó zef Pla cha

Z Je zu sem w świę ta i na każ dy dzień

Nie któ rzy twier dzą, że w be tle jem skiej sta jen ce, gdzie na ro dził
się Je zus, nie by ło żad nych zwie rząt; że by ło to już opusz czo -

ne przez go spo da rzy po miesz cze nie, gdzie wpraw dzie znaj do wa ły
się jesz cze pew ne go spo dar skie ak ce so ria, ale nie by ły już uży wa -
ne przez ni ko go. Tam wła śnie schro ni li się Jó zef i Ma ry ja, któ ra uro -
dzi ła swo je go Sy na.

Być mo że nad miar wy obraź ni ludz kiej spra wił, że po ja wił się
tam rów nież wół i osioł. A na ze wnątrz ba ran ki, owce oraz pa ste -
rze. Z ca łą pew no ścią po ja wi li się wszy scy, któ rzy za pra gnę li od dać
hołd Je zu so wi – Bo gu wcie lo ne mu w ludz ką na tu rę w oso bie Nie -
mow lę cia zło żo ne go w żło bie. Po ja wi li się tak że pro ści pa ste rze, jak
rów nież nie któ rzy moż ni te go świa ta: trzej kró lo wie – a mo że i wię -
cej przed sta wi cie li ów cze snej sceny po li tycz nej – chy ląc czo ła przed
No wo na ro dzo nym.

Przy glą da jąc się pa stusz kom w pa ra fial nych szop kach bo żo na -
ro dze nio wych, wi dzi my, że są oni peł ni sku pie nia i mil cze nia –
wszak to tyl ko sta tycz ne fi gu ry, mi mo iż wie le z nich pró bu je się oży -
wiać i nada wać im róż ne for my ru chu.

Moż na przy pusz czać, że gdy ro dził się Je zus, pa ste rze pil nu ją -
cy na zmia nę swo ich owiec, nie ko niecz nie mil cze li. Są dząc po na -
szych ro dzi mych gó ra lach, skłon nych do gło śnych śpie wów i dziar -
skie go tań ca, być mo że i be tle jem scy pa ste rze oka zy wa li w po dob -
ny spo sób swo ją ra dość? Ten typ lu dzi na ogół na ca łym świe cie
i nie za leż nie od hi sto rycz nych uwa run ko wań, po dob nie ma ni fe stu -
je swój wesoły nastrój. Zresz tą w ko lę dach tak chęt nie śpie wa nych
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przez wszyst kich, ten duch spon ta nicz nej ra do ści i uwiel bie nia dla
No wo na ro dzo ne go jest też wy raź nie obec ny.

To że Ma ry ja „po wi ła swe go pier wo rod ne go Sy na, owi nę ła Go
w pie lusz ki i po ło ży ła w żło bie” jed no znacz nie wska zu je, że na ro -
dze nie na sze go Zba wi cie la mia ło miej sce w zwy czaj nej staj ni; choć
nie któ rzy twier dzą, że by ła to opusz czo na gro ta. Tak na wet dzi siaj
na zy wa ne jest to miej sce: Gro ta Na ro dze nia Je zu sa.

*    *    *

To, co sta ło się już po nad 2000 lat te mu w Be tle jem, oży wa wciąż
na no wo w gru dnio we świę ta na ca łym świe cie.

Tak że w La skach każ de go ro ku na no wo prze ży wa my ten hi sto -
rycz ny fakt do te go stop nia, że moż na na wet za ry zy ko wać stwier -
dze nie, że rów nież tu taj i te raz ro dzi się Je zus.

Na wet ko śció łek w La skach, z je go fran cisz kań skim wnę trzem,
przy po mi na be tle jem ską sta jen kę. Mo że tyl ko bra ku je zwie rząt, ale
już to zo sta ło po wie dzia ne, że chyba ich tam nie by ło.

Tak czy ina czej, naj waż niej sze, aby otwo rzyć na sze ser ce i stwo -
rzyć prze strzeń na za miesz ka nie Pa na Je zu sa.

Aby by ło to god ne miej sce na zło że nie Ma łe go Je zu sa, trze ba je
od po wied nio przy go to wać. Przede wszyst kim na le ży oczy ścić je z ja -
kich kol wiek wro gich my śli i uczuć oraz wy mo ścić życz li wo ścią
i przy jaź nią za rów no dla naj bliż szych, jak i tych, któ rzy być mo że
wy rzą dzi li nam ja kąś przy krość lub na wet zra ni li. A może należało -
by też kogoś przeprosić? Być może świadomie lub bezwiednie rów -
nież i my kogoś uraziliśmy? W ten spo sób przy go tu je my naj lep sze
po sła nie dla Je zu sa, któ ry do nas przy cho dzi.

Te go na le ża ło by so bie ży czyć za rów no na czas Świąt Bo że go Na -
ro dze nia, jak rów nież na ca ły nadchodzący rok 2013.

Niech Je zus za miesz ka w nas i mię dzy na mi na każ dy dzień.



Wła dy sław Go łąb

Na Bo że Na ro dze nie

Cóż masz, nie bo, nad zie mia ny?
Bóg po rzu cił szczę ście two je,
Wszedł mię dzy lud uko cha ny,
Dzie ląc z nim tru dy i zno je

(Fran ci szek Kar piń ski)

„Bóg się ro dzi” to jed na z naj pięk niej szych ko lęd pol skich. Ileż
w niej fi lo zo ficz nej głę bi. Jak że po ru sza ją ce są te an ty no mie

pierw szej zwrot ki: „Ogień krzep nie, blask ciem nie je, ma gra ni ce
Nie skoń czo ny”. 

Bóg uka zał się Moj że szo wi w ogniu go re ją ce go krza ka i na -
gle ten Ogień przy bie ra po stać ludz kie go Dzie ciąt ka i Ten, któ ry
jest Nie skoń czo ny, na bie ra ludz kie go cia ła, aby wraz z na mi cier -
pieć, jak Brat: „Nie ma ło cier piał, nie ma ło, że śmy by li win ni sa -
mi, a Sło wo cia łem się sta ło i miesz ka ło mię dzy na mi”.

Na wi dok ma łe go Dzie ciąt ka uro dzo ne go w gro cie sta jen nej
i po ło żo ne go w zwie rzę cym żło bie, po ru sza się każ de ser ce. Dla -
te go wie cze rza wi gi lij na, dzie le nie się opłat kiem, cho in ka, pa ster -
ka i ca ła opra wa świąt Bo że go Na ro dze nia głę bo ko za pa da ją w na -
sze ser ca. Jak że smut no, że wspo mnie nia te wy kre śla dziś z na szej
świa do mo ści na tar czy wa re kla ma, smak do bro by tu, pre zen tów
i płyt kich słów sza blo no wych ży czeń. A tym cza sem po eta wo ła:
„Cóż masz, nie bo, nad zie mia ny? Bóg po rzu cił szczę ście two je,
wszedł mię dzy lud uko cha ny, dzie ląc z nim tru dy i zno je.”
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Tak, Bóg zszedł na zie mię, aby ją zrów nać z nie bem, aby mi -
łość za go ści ła na sta łe w ludz kich ser cach.

Dzie ląc się z Pań stwem opłat kiem wi gi lij nym, ży czę, aby ta mi -
łość za go ści ła w nas i prze mie nia ła na co dzien ny chleb, któ rym
na kar mie ni zo sta ną wszy scy głod ni i spra gnie ni. Aby śmy po tra -
fi li z ser ca prze ba czać tym, któ rzy nas skrzyw dzi li lub uczy ni li
przy krość, aby śmy umie li po dać rę kę te mu, kto nie po tra fi pierw -
szy te go uczy nić. Wte dy bia ły opła tek w na szych rę kach prze mie -
ni się w Te go, któ ry przy szedł na świat, aby nas zba wić.

Ży czę Dro gim Pań stwu wie le ra do snych prze żyć zwią za nych
ze świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, ży czę zdro wia i po ko ju na ca ły
2013 rok. Ży czę spo ty ka nia na co dzien nych ścież kach lu dzi do -
brych, otwar tych na dru gie go czło wie ka i szczę śli we go omi ja nia
tych, któ rzy chcą nas kar mić nie na wi ścią. Jesz cze raz przy po mnij -
my so bie, że świę ta Bo że go Na ro dze nia to czas kie dy zie mia zbli -
ża się ku nie bu.

Ko niec ro ku sprzy ja pod su mo wa niom. Wszyst kie na sze pla -
ców ki za słu ży ły na sło wa po dzię ko wa nia. Dzię ku ję Sio strom Fran -
cisz kan kom Słu żeb ni com Krzy ża, księ żom, per so ne lo wi pe da go -
gicz ne mu i wy cho waw cze mu za wier ną służ bę i za trud pra cy
w pla ców kach szkol nych i in ter na tach. Dzię ku ję per so ne lo wi ad -
mi ni stra cyj ne mu, bez któ re go Dzie ło nie mo gło by funk cjo no wać,
dzię ku ję pra cow ni kom Szpi ta li ka i am bu la to rium, Dzia ło wi Ty -
flol lo gii, Dzia ło wi do Spraw Ab sol wen tów, Dzia ło wi Wy daw ni -
cze mu, Bi blio te ce i wszyst kim in nym. Dzię ku ję Dzia ło wi Da rów,
któ ry w okre sie na ra sta ją ce go kry zy su, od gry wa szcze gól nie waż -
ną ro lę. Dzię ku ję pla ców kom: w Żu ło wie, w Gdań sku -So bie sze -
wie, w Rab ce, w Nie po ło mi cach i War sza wie. Wszyst kie te pla ców -
ki prze ży wa ły trud ne chwi le zwią za ne z re mon ta mi i do sto so wy -
wa niem obiek tów do peł nio nej służ by, spra wa mi or ga ni za cyj ny mi
i ma te rial ny mi.

Cie szy mnie roz sze rze nie na uki na mło dzież po li ce al ną i dzie -
ci z głęb szy mi upo śle dze nia mi. Cie szy mnie dzia łal ność wcze snej
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in ter wen cji nio są cą sku tecz ną po moc ro dzi nom, w któ rych przy -
cho dzi na świat nie wi do me dziec ko. Pod no szą nas na du chu rocz -
ni ko we zjaz dy wy cho wan ków, któ rzy mó wią o tym, co im da ły La -
ski. To ogrom na ra dość, że to, co ro bi my, ma swój głę bo ki sens.

Z głę bi ser ca dzię ku je my wszyst kim Przy ja cio łom, któ rzy
wspie ra ją nas mo dli twą, ofia ra mi i do brym sło wem two rzą cym
swo isty życz li wy kli mat dla Dzie ła. Go rą co dzię ku ję za je den pro -
cent ofia ro wa ny nam w ra mach rocz nych spra woz dań skła da nych
or ga nom po dat ko wym.

Niech No wo na ro dzo ny Pan szczo drze wszyst kich na gro dzi za
to do bro, któ rym tak hoj nie nas da rzy cie.

La ski, dnia 3 grud nia 2012 r.



MIEJSCA ŚWIĘTE

bp Piotr Libera

Ta jem ni ca Na za re tu

Ewan ge li sta Łu kasz w ja sny, wy ra zi sty spo sób umiesz cza wy -
da rze nie Wcie le nia w cza sie i prze strze ni: „W szó stym mie -

sią cu po słał Bóg anio ła Ga brie la do mia sta w Ga li lei, zwa ne go Na -
za ret, do Dzie wi cy po ślu bio nej mę żo wi imie niem Jó zef z ro du Da -
wi da, a Dzie wi cy by ło na imię Ma ry ja” (1, 26-27). Mo że do brze,
że je ste śmy wła śnie tu, w ko ście le św. Jó ze fa, sto ją cym na miej -
scu, do któ re go Ob lu bie niec Naj święt szej Dzie wi cy „wziął Ją do
sie bie” i w któ rym w bla sku ci che go ży cia ro dzin ne go, po śród zwy -
kłych, co dzien nych prac, mo dlitw i obo wiąz ków Je zus wzra stał
i umac niał się „w mą dro ści i w ła sce u Bo ga i u lu dzi” (Łk 2,41).
Tu Zba wi ciel uświę cił ludz ką co dzien ność, stąd wy ru szył na pu -
blicz ną dzia łal ność...

Mó dl my się w tym miej scu ci che go, po kor ne go i czy ste go ży -
cia Je zu sa, Ma ryi i Je zu sa, aby śmy umie li za wsze od kry wać wiel -
kość na szej ka płań skiej służ by w ci chej, po kor nej i czy stej służ -
bie we wszyst kich „Na za re tach” na szej Ma zo wiec kiej Zie mi.

Wraz z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II, któ ry na wie dził to
mia sto 25 mar ca 2000 ro ku, „w tym »ro ku ła ski od Pa na« pro śmy
Ma ry ję, aby nas na uczy ła dro gi po kor ne go i ra do sne go po słu szeń -
stwa Ewan ge lii w służ bie na szym bra ciom i sio strom, bez czy nie -
nia wy jąt ków i bez uprze dzeń”.

Je go sło wa mi tak że bła gaj my za wszyst kie ro dzi ny na szej Die -
ce zji, na szych pa ra fii. Pro śmy „Świę tą Ro dzi nę, aby na tchnę ła
wszyst kich chrze ści jan do obro ny ro dzi ny prze ciw ko wie lo ra kim
za gro że niom, któ re go dzą w jej na tu rę, trwa łość i po słan nic two.
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Świę tej Ro dzi nie po wie rzaj my wy sił ki chrze ści jan i wszyst kich lu -
dzi do brej wo li pod ję te dla obro ny ży cia i po sza no wa nia god no -
ści każ dej isto ty ludz kiej”.

Tu, w Na za re cie, gdzie Je zus wzra stał i gdzie roz po czął swo -
ją pu blicz ną po słu gę, pro szę tak że o wiel ką od no wę wia ry na szej
mło dzie ży – „o głę bo ką od no wę wia ry: nie ja ko ogól nej po sta wy
ży cio wej, lecz ja ko świa do me go i od waż ne go wy zna wa nia wia ry:
»Et in car na tus est de Spi ri tu Sanc to ex Ma ria Vir gi ne, et ho mo fac -
tus est«” (Jan Pa weł II).



U PROGU NOWEGO ROKU

ks. Al fons J. Skow ro nek

Pięć przed dwu na stą

Sło wo „pięć przed dwu na stą” jest zwro tem, któ rym po słu gu ją
się lu dzie na ca łym świe cie. Po wie dze nie to kry je w so bie treść

na glą ce go upo mnie nia, a na wet prze stro gi. W każ dym ra zie „pięć
przed dwu na stą” jest po da niem cza su, ja kie go nikt nie mo że zlek -
ce wa żyć, prze cho dząc nad nim do po rząd ku. Al bo wiem w za po -
wie dzi tej tai się nie jed na waż ka szan sa i moż li wość.

Nad drzwia mi mo je go po ko ju wi si okrą gły ze gar, za wsze wi -
docz ny. Dzień po dniu wier nie wy peł nia on swe za da nie: Za si la -
ny ba te rią od mie rza czas, do kład nie co do se kun dy. Za tę nie prze -
rwa ną po słu gę ce nię go so bie. Mój ze gar. Nie kie dy jed nak za wła -
da mną po wiew pew ne go ża lu, gdy nań spo glą dam. Jak że czę sto
i chęt nie już bym go za trzy mał w je go ty ka niu. Jak pięk nie by ło -
by, gdy by cza sem móc go unie ru cho mić, kie dy mi ła wi zy ta przy -
ja cie la zbli ża się ku koń co wi, a ja chciał bym jesz cze trwać w pro -
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mie niu jej cen nej at mos fe ry. Jak czę sto i chęt nie cof nął bym mój
ścien ny cza so mierz o bli żej nie okre ślo ne mi nu ty, aże by bez myśl -
nie wy po wie dzia ne sło wo się od sta ło, aby spór lub na wet pod ję -
tą de cy zję unie waż nić z po sta no wie niem lep sze go za cho wa nia się
przy na stęp nych od wie dzi nach. Da rem ne ża le, próż ny trud. Mój
ze gar peł ni swą służ bę nie po wstrzy ma nie, czy li nie ustę pli wie przy -
po mi na mi o upły wa ją cym cza sie. 

Za po wiedź do kład ne go cza su jest rze czo wa i uczci wa. I to mi
się po do ba. Ma ona jed nak w so bie coś bez li to sne go. Al bo wiem
za po wiedź cza su nie ubła ga nie mnie tak że upo mi na: czas le ci! Czas
nie zwal nia bie gu! Nie po zwa la się za trzy mać lub na chwi lę przy -
sta nąć lub na wet tyl ko o kil ka mi nut się cof nąć. Da ny mo ment –
jesz cze przed chwi lą bę dą cy przy szło ścią – na le ży już do prze szło -
ści, któ ra ja ko ta ka wię cej nie wró ci. Mgnie nie oka – przed chwi -
lą jesz cze przy szłość – prze mi nę ło bły ska wicz nie. 

Czas. Ja mo gę czas wy prze dzić, w naj lep szym i do brym zna -
cze niu zgod nie z je go upły wem al bo też mo gę tkwić po za cza sem,
któ ry już mam za so bą. Z da ne go do mo jej dys po zy cji cza su mo -
gę sen sow nie ko rzy stać al bo bez myśl nie go trwo nić. Mo gę pod -
jąć wy si łek ku peł nie niu mo ich obo wiąz ków zgod nie z bi ciem ze -
ga ra al bo też mo je ter mi ny od ra czać i je za prze pasz czać. Mo gę też
nie kie dy się spóź nić– oczy wi ście nie na zbyt czę sto, a już ni gdy
w nie wła ści wym mo men cie. Ale wów czas prze wa gę na de mną
przej mu je nie mi ło sier ny czas. Je że li ze gar przy sło wio wo wska zu -
je na go dzi nę „pięć przed dwu na stą”, wte dy rze czy wi ście jest naj -
wyż szy czas! Wów czas bli skie sta je się nie bez pie czeń stwo spóź -
nie nia się na od jeż dża ją cy po ciąg i wte dy nie wiel ka już jest per -
spek ty wa na prze zwy cię że nie nie ko rzyst ne go roz wo ju wy pad ków.
Jest „pięć przed dwu na stą!” W tych pierw szych dniach ro ku 2013
czę sto mo że my wy sly szeć ową na po mi na ją cą i gro żą co -nie po ko -
ją cą za po wiedź do kład nej go dzi ny cza su. Sta bil ność wa lu ty Eu -
ro a tym sa mym sta bil ność ca łych eu ro pej skich państw i ich sys -
te mu go spo dar cze go zna la zły się w re al nym nie bez pie czeń stwie.
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Dla lu dzi dźwi ga ją cych brze mię od po wie dzial no ści jest to więc
naj wyż szy czas do po dej mo wa nia wła ści wych kro ków. Ale – co
jest owym wła ści wym kro kiem? Czas ucie ka… 

„Pięć mi nut przed dwu na stą”, po da je z za tro ska niem nie ma -
ła licz ba lu dzi kom pe tent nych, tak że w Ko ście le na sze go cza su.
Wska zu ją na za ni ka nie prak ty ko wa nej wia ry i na za ła my wa nie się
odzie dzi czo nych struk tur. Sta je my wo bec py ta nia, co rze czy wi -
ście ro bić i od cze go się dy stan so wać. A czas ucie ka… 

A tu ko niecz ność bez zwłocz ne go za te le fo no wa nia; pew na re -
dak cja cze ka na mój ar ty kuł; nie przy jem ny list mu si być na pi sa -
ny jesz cze dzi siaj i wrzu co ny do skrzyn ki; pew na de cy du ją ca roz -
mo wa nie mo że być odło żo na i przy pra wia mnie o bó le żo łąd ka;
ko niecz na wi zy ta u den ty sty mu si być za pla no wa na; jest so bo ta
i na pa pie rze nie ma jesz cze ani jed ne go sło wa mo je go ju trzej sze -
go ka za nia… Sy tu acje wy li czać moż na bez koń ca. Kto z nas nie
zna uczu cia, że czas mu umy ka. Jak że czę sto jest już „pięć przed
dwu na stą”!?

Utar te to po rze ka dło ma swe sta bil ne miej sce w ży ciu. Prze -
czu wam i mo gę so bie do brze to wy obra zić, że ogar nia mnie strach
lu dzi przed ciem no ścią i nie bez pie czeń stwem no cy. Czy upo mi -
na ją ce ha sło „pięć przed dwu na stą” nie by ło kie dyś na tręt nym wo -
ła niem ulicz nej noc nej stra ży, któ ra prze chod niom przy po mi na -
ła o zej ściu z uli cy i o spę dze niu no cy w za ci szu do mo wym? Przy
wy bi ciu w no cy go dzi ny dwu na stej, czy li o pół no cy, za czy na ła się
– we dług daw nych wie rzeń – „go dzi na du chów”. O tej wła śnie po -
rze zy ski wa ły prze wa gę si ły mrocz ne i nie bez piecz ne i za czy na -
ły swój śmier tel ny ta niec. Szczę śli wy czło wiek, któ ry o wła ści wej
po rze przed pół no cą zna lazł się w osło nie do mo wych pie le szy.
A jesz cze i dzi siaj, kie dy na ci skiem gu zi ka lam py czy ni my z no -
cy dzień, każ de mu z nas zna ne jest trwoż li we uczu cie, że póź ną
no cą stoi osa mot nio ny na pu stej uli cy.

Do skwie ra ją ce to uczu cie zna ne jest tak że w Bi blii. Owo upior -
ne po wie dze nie „pięć przed dwu na stą” – mi mo iż Pi smo Świę te
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ar ty ku łu je to ina czej. Świat Bi blii do brze jest obe zna ny z sy tu acją,
gdzie rze czą ar cy waż ną jest za ła twie nie po waż nej spra wy jesz cze
dzi siaj, za dnia, nim nad na mi za pad nie czar na noc. „Niech nad
wa szym gnie wem nie za cho dzi słoń ce!” (Ef 4, 26) – z ta kim za -
wo ła niem zwra ca się do swych słu cha czy i wbi ja im je do głów au -
tor Li stu do Efe zjan. Naj lep szą po rą do po jed na nia jest dzień dzi -
siej szy – żad ne ju tro, żad ne póź niej. Ta ką po sta wę przy swo ić po -
win ni śmy so bie już z sa mej mi ło ści do sie bie sa mych, aby przez
oszu stwo grze chu móc spę dzić noc w śnie spo koj nym i przy wra -
ca ją cym si łę. Dzi siaj, aby nikt z nas nie za sko ru pił się w oszu kań -
czym grze chu. „Za chę caj cie się wza jem nie każ de go dnia, pó ki
trwa to, co dziś się zwie, aże by ża den z was nie uległ za twar dzia -
ło ści przez oszu stwo grze chu” (Hbr 3, 13) – ty mi zde cy do wa ny -
mi sło wy au tor Li stu do He braj czy ków pra gnie uwa gę swych od -
bior ców skie ro wać na jed no, że: rze czą ży cio wo nie odzow ną jest
pie lę gno wa nie chrze ści jań skiej wspól no ty w głę bo kiej i trwa łej uf -
no ści po kła da nej w Bo gu. Tyl ko na tej dro dze mo że my się spraw -
dzać pod ci śnie niem za gro że nia i nie bez pie czeń stwa. Waż ną rze -
czą jest wza jem ne umac nia nie się w wie rze i na dziei, gdy wska -
zów ki ze ga ra zbli ża ją się do pią tej mi nu ty przed dwu na stą, kie dy
to znaj du je my się w or bi cie uchwyt ne go nie bez pie czeń stwa. I –
jak by nie by ło – po sta wa ta ka słu ży bar dziej na sze mu ży ciu niż
wy nio słe trwoż li we i bez sil ne za du fa nie w sa mym so bie w star -
ciu z oczy wi stym nie bez pie czeń stwem.

Zwrot „jesz cze DZI SIAJ” rzu ca spo ro świa tła na bez kom pro -
mi so we ha sło „pięć przed dwu na stą”! Dzi siaj jesz cze, na wet na pięć
mi nut przed schył kiem dnia, mam przed so bą spo sob ność i mo -
że je dy ną już szan sę do zmian w mo im ży ciu oraz w mych po sta -
wach i na wy kach. Przy naj mniej do wy ko na nia tu i dzi siaj pierw -
szych kro ków, abym się bar dziej oży wił, za ak cen to wał moc niej
mo ją da le ko wzrocz ność, wspa nia ło myśl ność i więk szą swo bo dę
w mych dzia ła niach. Jesz cze dzi siaj mo gę wejść na dro gę od kła -
da ne go na póź niej po jed na nia. Jesz cze dziś ist nie je moż li wość za -
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wie sze nia bro ni i wy go spo da ro wa nia ci szy w kon tro wer syj nym
spo rze, uspo ko je nia zwi chrzo nych my śli. Dziś jesz cze mo gę krze -
sać w so bie uczu cia wdzięcz no ści za dar owe go jed no ra zo we go
dnia i na se rio prze my śleć, jak w tym splo cie pro ble mów sam się
za cho wa łem. Dzi siaj o go dzi nie pięć przed dwu na stą rzu cę okiem
na mój ze gar i wsłu cham się w je go ryt micz ne ty ka nie, śląc przy
tym Bo gu uśmiech, ja ki od daw na je stem Mu wi nien: za Je go cier -
pli wą w sto sun ku do mnie wy ro zu mia łość. I za wciąż no we moż -
li wo ści, któ re ubo ga ca ją mo je ży cie, na wet na krót ko przed dwu -
na stą. 

Zwię złą tę re flek sję niech za mknie sło wo z li te rac kiej spu ści -
zny Sel my La gerlöf – wiel kiej pi sar ki szwedz kiej: Nie na le ży trwoż -
li wie py tać: Co jesz cze na mnie spad nie? – lecz mó wić: Z na pię ciem
ocze ku ję, ja kie to jesz cze pla ny ma Bóg w sto sun ku do mnie. 



85-LECIE URODZIN 
BIKUPA BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO

Ten rok dla księ dza bi sku pa Bro ni sła wa Dem bow skie go jest
szcze gól ny. Naj pierw w kwiet niu 25. rocz ni ca przy ję cia sa kry bi -
sku piej. Na to miast 2. paź dzier ni ka br. 85. rocz ni ca uro dzin. Z tej
oka zji te go dnia o godz. 17.30 w La skach zo sta ła od pra wio na
Msza świę ta kon ce le bro wa na przez do stoj ne go Ju bi la ta wraz
z rek to rem ko ścio ła św. Mar ci na w War sza wie: ks. An drze jem
Gał ką i rek to rem Ko ścio ła Mat ki Bo skiej Aniel skiej w La skach:
ks. Sła wo mi rem Szcze pa nia kiem.

Oprócz ży czeń zło żo nych przez pre ze sa na sze go To wa rzy stwa:
Wła dy sła wa Go łą ba oraz Prze ło żo nej Ge ne ral nej Sióstr Fran -
cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża: Mat ki An ny Ma rii Si kor skiej, zo sta -
ły też od czy ta ne li sty z oko licz no ścio wy mi gra tu la cja mi. Ży cze -
nia od Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go od czy tał Ta -
de usz Ma zo wiec ki, na to miast od Kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza
– ksiądz An drzej Gał ka. List gra tu la cyj ny prze sła li rów nież
przed sta wi cie le war szaw skie go Od dzia łu Klu bu In te li gen cji Ka -
to lic kiej.

Wszyst kie trzy tek sty pre zen tu je my po ni żej, za łą cza jąc
rów nież tekst Mo dli twy Po wszech nej od ma wia nej pod czas wspo -
mnia nej, ju bi le uszo wej Mszy świę tej. 

Po Mszy świę tej Go ście spo tka li się na wspól nym po sił ku
w Do mu Re ko lek cyj nym.

Re dak cja „La sek” tak że włą cza się w łań cuch ży czeń uro dzi -
no wych, pro sząc Bo ga o zdro wie i ob fi tość Je go Łask na dal sze
la ta po słu gi bi sku piej dla Dro gie go nam Ju bi la ta.

Re dak cja
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Sza now ny i Czci god ny Księ że Bi sku pie!

Zoka zji 85 uro dzin skła dam Księ dzu Bi sku po wi ser decz ne ży -
cze nia – oby dar od no wy w Du chu Świę tym, tak dla Księ dza

waż ny, to wa rzy szył Mu każ de go dnia. Ży czę, by Ksiądz Bi skup
wciąż czer pał ra dość ze swo jej dusz pa ster skiej dro gi, by nie zmien -
nie dzie lił się z na mi otwar tym ser cem, po boż ną ra dą i jak od dzie -
się cio le ci – uczył nas dziel no ści. 

W nie zwy kły spo sób po wią zał Ksiądz Bi skup w swo jej po słu -
dze głę bo ki pa trio tyzm ze Spo łecz ną Na uką Ko ścio ła i sil nym cha -
rak te rem – po zo sta jąc bli skim i czu łym na sła bość i cier pie nie
czło wie ka. 

Kie ru ję do Księ dza Bi sku pa naj lep sze my śli w po dzię ko wa niu
za wszyst ko, cze go Ksiądz na uczył mo je po ko le nie i po zo sta wił
ko lej nym. Za sztu kę eku me nicz nej przy jaź ni, za po strze ga nie Ko -
ścio ła ja ko prze strze ni wol no ści. Za Księ dza od waż ne de cy zje i za
po czu cie hu mo ru – w ka za niach i w re la cjach bez po śred nich. Za
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pacz ki prze sła ne in ter no wa nym przez Pry ma sow ski Ko mi tet Po -
mo cy, i za te, któ re do cie ra ły do na szych żon i dzie ci. Za krze pią -
ce roz mo wy z dzia ła cza mi opo zy cji, zwłasz cza ty mi, któ rych ogar -
niał nie po kój.

Otwo rzył Ksiądz Bi skup drzwi ko ścio ła Świę te go Mar ci na każ -
de mu, kto wal czył o god ność Po la ków, wol ność sło wa i Pol ski, ofia -
ru jąc prze strzeń współ dzia ła nia dla Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków
i Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej. War sza wa pa mię ta, o Księ dza od -
waż nej de cy zji ze zwa la ją cej na pod ję cie u Świę te go Mar ci na gło -
dów ki na znak so li dar no ści z wię zio ny mi po wy da rze niach ro ku
1976. W nie zwy kłej etycz nej tro sce Ksiądz Bi skup jed no czył śro -
do wi ska opo zy cyj ne, mi mo ata ków na ko ściół przy Piw nej. Ja ko
ksiądz, fi lo zof i oby wa tel nie za leż ne go spo łe czeń stwa za bie gał
Ksiądz Bi skup o praw dę. Mo dląc się za Sta ni sła wa Py ja sa, gdy pró -
bo wa no fał szo wać przy czy ny je go śmier ci, po ma gał Ksiądz
trwać po stro nie praw dy dez orien to wa nym przez pro pa gan dę. 

Pra gnę też wspo mnieć za an ga żo wa nie Księ dza Bi sku pa
w dia log i po jed na nie na ro dów i wy ra zić wiel kie uzna nie dla mo -
dli twy za Bo ha te rów Get ta, któ rą po dej mo wał Ksiądz w trud nych
dla Ko ścio ła la tach, wspól nie z Mar kiem Edel ma nem. Dłu ga jest
li sta do ko nań i ty tu łów Księ dza Bi sku pa, zna ny fakt uczest ni cze -
nia w se mi na riach pro fe so ra Ta tar kie wi cza i że glar skie pa sje. In -
na by ła by Pol ska dziś bez Okrą głe go Sto łu, przy któ rym i Ksiądz
Bi skup za sia dał. Wy cho wał Ksiądz wspa nia łe po ko le nie. 

Nie za po mnę mroź ne go dnia w Ja wo rzu, 5 stycz nia 1982 ro -
ku, gdy zo ba czy li śmy Księ dza Bi sku pa do cie ra ją ce go do nas in -
ter no wa nych z ka płań ską po słu gą. Trud no uwie rzyć, że po trzy -
dzie stu la tach, od kąd że gna li śmy Księ dza na scho dach, ko lę du -
jąc, bę dę ja ko Pre zy dent wol nej Pol ski kie ro wał do Księ dza
Bi sku pa list za pew nia ją cy Go o na szej ser decz nej wdzięcz no ści za
to, że Ksiądz Bi skup za wsze „szedł za tą praw dą, któ rą gło sił”.

Łą czę wy ra zy wiel kie go i szcze re go sza cun ku i wdzięcz no ści.
Bro ni sław Ko mo row ski







Mo dli twa Po wszech na

– W in ten cji pa pie ża Benedykta XVI, ka pła nów i bi sku pów –
a szcze gól nie obec ne go wśród nas Bi sku pa Bro ni sła wa Dem bow -
skie go, ob cho dzą ce go dzi siaj swój pięk ny ju bi le usz 85-le cia uro -
dzin – aby swo im przy kła dem ży cia Ewan ge lią, przy go to wy wa li
nas du cho wo do roz po czy na ją ce go się za kil ka dni Ro ku Wia ry…
Ciebie prosimy…

– Mó dl my się, aby śro do wi sko La sek – za rów no dla tych, któ -
rzy tu taj pra cu ją, jak i dla tych, któ rzy przy jeż dża ją do nas z ze -
wnątrz – by ło oka zją do ze tknię cia się z Ko ścio łem na wskroś
otwar tym na wszyst kich, któ rzy uczci wie po szu ku ją Praw dy…
Ciebie prosimy…

– Dzię ku je my Ci Bo że za zba wien ne „ko ło ra tun ko we” w po -
sta ci Two je go nie ogra ni czo ne go Mi ło sier dzia; jed no cze śnie pro -
si my, abyś wciąż umac niał nas, zma ga ją cych się z róż ny mi sła bo -
ścia mi, w nie usta ją cym dą że niu do świę to ści… Ciebie prosimy…

– W dniu Ju bi le uszu Biskupa Bro ni sła wa, nie ja ko prze dłu ża -
jąc myśl za war tą w Je go bi sku pim lo go: „Ve ri tas et Ca ri tas”, mó -
dl my się, aby te jak że waż ne war to ści, sta ły się rów nież bli skie na -
sze mu śro do wi sku… Ciebie prosimy…

– Mat ka Czac ka swe go cza su na pi sa ła: „…wszy scy ma ją do -
brą wo lę, by do brze słu żyć Bo gu, dla te go nie po win ni śmy lę kać
się praw dy”. Pro śmy więc za Nią o otwar tość na Praw dę – tak jak
po ka zał nam to Je zus w prze czy ta nym dzi siaj frag men cie Ewan -
ge lii – sta wia jąc za przy kład, otwar tość i pro sto tę ma łe go dziec -
ka… Ciebie prosimy…

– „Mi łość, któ ra przede wszyst kim ma na ce lu do bro dusz
wszyst kich i do bro każ dej du szy z osob na”. Po wta rza jąc tę myśl
za Mat ką Czac ką, pro si my Cię Bo że, aby ta myśl nie ustan nie to -
wa rzy szy ła nam na co dzień… Ciebie prosimy…
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– Jed no cze śnie spraw, aby Praw dy szu kać i żyć nią za wsze
i wszę dzie, ale ni gdy i ni gdzie, w ode rwa niu od Mi ło ści… Ciebie
prosimy…

– Za na szych bli skich Zmar łych: a zwłasz cza śp. Pio tra i Fran -
cisz kę Cho raś, oraz Zmar łych z ro dzi ny Księ dza Bpa Bro ni sła wa,
aby – ra zem ze swo imi anio ła mi, któ rzy to wa rzy szy li im w ży ciu
do cze snym – ra do wa li się już w nie bie w Praw dzie i Mi ło ści
Wiecz nej… Ciebie prosimy…

– Za nas tu taj zgro ma dzo nych, aby śmy po każ dej Eu cha ry stii
– tak że i tej dzi siej szej – wy szli z tej ka pli cy życz li wiej na sta wie -
ni do sie bie, wy peł nia jąc w ten spo sób – przy po mo cy swo ich
anio łów stró żów – pod sta wo wy na kaz Ewan ge lii, a tym sa mym
da li wy raz kon kret nej re ali za cji te sta men tu Mat ki Czac kiej, oraz
naj głęb sze go pra gnie nia na sze go dzi siej sze go, do stoj ne go i ko cha -
ne go Ju bi la ta… Ciebie prosimy…



o. Ma rek Pień kow ski OP

Ko ściół ubo gi, wspól no to wy, słu żeb ny i otwar ty 
we dług ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza, 

ks. Ta de usza Fe do ro wi cza 
i pro fe so ra Ste fa na Swie żaw skie go*

To ty tuł trzy dnio wej se sji re ko lek cyj no -dys ku syj nej, któ ra mia -
ła miej sce w dniach 5-7 paź dzier ni ka 2012 r. w Do mu Re ko -

lek cyj nym w La skach War szaw skich. Se sja zo sta ła zor ga ni zo wa -
na przez Ośro dek Eku me nicz ny im. Ja na XXIII „Jo an ni cum”
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża w War sza wie (s. Ma ria
Kry sty na Rot ten berg FSK) przy współ udzia le Do mi ni kań skiej
Fun da cji im. św. Jac ka Od ro wą ża „Po nad gra ni ca mi” (o. To masz
Do stat ni OP). W se sji udział wzię ło oko ło 70 osób (głów nie z War -
sza wy, Lu bli na i Kra ko wa), w tym eme ry to wa ny bi skup wło cław -
ski Bro ni sław Dem bow ski. Obec ni by li przed sta wi cie le Ko ścio -
łów zrze szo nych w Pol skiej Ra dzie Eku me nicz nej. Re pre zen to wa -
ni by li świec cy pra cow ni cy Za kła du dla Nie wi do mych oraz sio stry
Fran cisz kan ki – sło wem ci, któ rzy sta no wią dzi siaj wspól no tę La -
sek.

W cza sie spo tka nia pró bo wa li śmy wspól nie roz wa żać te mat
ży cia Ko ścio ła i je go za dań, roz pa try wa nych w kon tek ście 50. rocz -
ni cy roz po czę cia So bo ru Wa ty kań skie go II oraz per spek ty wy roz -
po czy na ją ce go się Ro ku Wia ry. Punk tem wyj ścia by ło wspo mnie -
nie ży cia i dzie ła trzech wy bit nych, moż na wręcz rzec – sym bo -
licz nych po sta ci. Wy dat nie przy czy ni li się oni do te go, że dla wie lu

* W opra co wa niu wy ko rzy sta no ma te ria ły KAI.

SESJA W LASKACH O KOŚCIELE
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osób La ski, ze swym he ro icz nym „mi mo wszyst ko” w bar dzo trud -
nych cza sach, sta ły się swe go ro dza ju „du cho wą oj czy zną”. „Księ -
ża Kor ni ło wicz i Fe do ro wicz oraz prof. Swie żaw ski zna ko mi cie
czu li du cha Va ti ca num II i cią gle mo że my się od nich uczyć So -
bo ru, choć pierw szy z nich zmarł na dłu go przed roz po czę ciem
ob rad. Oni są dla nas pre tek stem do roz mo wy o Ko ście le ubo gim,
wspól no to wym, słu żeb nym i otwar tym, bo na ta kim Ko ście le bar -
dzo im za le ża ło” – po wie dział na wstę pie o. To masz Do stat ni OP.

Słu ga Bo ży ks. Wła dy sław Kor ni ło wicz (1884–1946), współ -
twór ca dzie ła La sek, cha ry zma tycz ny dusz pa sterz in te li gen cji,
owoc nie po mógł wie lu lu dziom w szu ka niu Bo ga. Na dłu go przed
So bo rem przy go to wy wał świec kich do ak tyw ne go i od po wie dzial -
ne go udzia łu w ży ciu Ko ścio ła, to wa rzy sząc im w szu ka niu praw -
dy. W swo im dusz pa ster stwie kładł na cisk na to, że praw dy nikt
nie znaj dzie sam w so bie; mu si jej po szu ki wać we wspól no cie.
Wspo mnia no, że „nie znał sło wa «ob cy» – gdyż dla nie go nic co
ludz kie, nie by ło ob ce”. Po tra fił słu żyć po mo cą lu dziom w ich wła -
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snych po szu ki wa niach i do cho dze niu do praw dy, po tra fił bu dzić
w nich na dzie ję.

Ks. Ta de usz Fe do ro wicz (1907–2002), czło wiek fran cisz kań -
skie go du cha, bu do wał po ro zu mie nie i dia log. Łą czył, a nie dzie -
lił; sta rał się za wsze sta wać po nad po dzia ła mi. Gdy nie kie dy oce -
nia no ka pła nów bądź ja ko „po stę po wych”, bądź też ja ko „kon ser -
wa tyw nych”, ksiądz Ta de usz, dla wie lu zna ny ja ko „Oj ciec” lub
„Wuj”, wy raź nie nie mie ścił się w żad nej z tych ka te go rii; był po
pro stu po nad ni mi. Za ra zem żył „teo lo gią praw dy, do bra i pięk -
na”. W szcze gól no ści przy po mnia no, że za wsze szu kał – cza sem
wręcz jak by ze „szkłem po więk sza ją cym” – do bra w dru gim czło -
wie ku. W ten i na wie le in nych spo so bów świad czył o „Bo gu,
w któ rym nie ma idei zła”.

Pro fe sor Ste fan Swie żaw ski (1907–2004) po zo stał w po -
wszech nej pa mię ci ja ko na uczy ciel mą dro ści, czło wiek mo dli twy
i kon tem pla cji, fi lo zof i hi sto ryk fi lo zo fii. Fi lo zo fię poj mo wał nie
tyl ko ja ko na ukę, ale rów nież, a mo że przede wszyst kim, ja ko przy -
ro dzo ną mą drość i „przy jaźń z mą dro ścią”; był świa do my, że bez
niej nie zro zu mie my sło wa Bo że go czy ta ne go w Bi blii. Swo im za -
an ga żo wa niem wy ra żał sprze ciw wo bec za gu bie nia du cha i my -
śli chrze ści jań skiej we współ cze snym świe cie, w tym tak że za gu -
bie nia po trze by ży cia li tur gią Ko ścio ła. Świa do my wy zwań na -
szych cza sów, wie le wy sił ku po świę cał na ucza niu mło dych, od
któ rych z ko lei sam tak że pra gnął uczyć się.

Za naj waż niej sze wy da rze nie XX  wie ku uwa żał So bór Wa ty -
kań ski II, w któ rym bar dzo ak tyw nie uczest ni czył ja ko świec ki au -
dy tor. Zdał so bie wów czas spra wę z pil nej po trze by dia lo gu w Ko -
ście le, swe go ro dza ju „we wnątrz ka to lic kie go eku me ni zmu”.

Bę dąc pod wra że niem re ali zmu św. To ma sza z Akwi nu,
(a w szcze gól no ści kwe stii au to no mii przy czyn wtór nych), oraz
je go otwar to ści na dia log z wszel ką in ną my ślą fi lo zo ficz ną i teo -
lo gicz ną, wy trwa le pro pa go wał po trze bę „od czy ty wa nia na no -
wo świę te go To ma sza”. Czy nił to w cza sach, gdy „tra dy cjo na li ści”
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uwa ża li To ma szo wą fi lo zo fię za sys tem już cał ko wi cie „za mknię -
ty”, a „no wo żyt ni cy” za prze brzmia ły.

Wszy scy ci trzej wiel cy „na uczy cie le mą dro ści” uczy li re ali -
zmu, wol ne go od ide olo gii, a za ra zem od por ne go na po ku sy ir -
ra cjo na li zmu (wśród gro na uczniów ks. Wła dy sława Kor ni ło wi -
cza, tzw. „kół ka”, po wszech nie mó wio no o po trze bie swe go ro dzaju
„dy sz la w gło wie”). Wszy scy trzej ob ja wia li szcze gól ną wraż li wość
na bo gac two ta jem ni cy za rów no Bo ga jak i czło wie ka.

Krót kie re fe ra ty wpro wa dza ją ce w dys ku sje wy gło si li ko lej no:
– s. Ra do sła wa Pod gór ska FSK – „Syl wet ka du cho wa ks. Wła -

dy sła wa Kor ni ło wi cza”,
– ks. prof. An drzej Szo stek MIC – „Ka płań stwo, jak je wi dzę”,
– Ma ciej Ja ku bow ski – „Roz sie wał po kój, umac niał na dzie ję, słu -

żył te mu, co łą czy, po nad tym, co dzie li – ks. Ta de usz Fe do -
ro wicz”,

– ks. bp prof. Bro ni sław Dem bow ski – „Dia log w Ko ście le”,
– To masz Kró lak – „Kon tem pla cja i zdra dzo ny świat. Roz mo -

wy z Pro fe so rem Swie żaw skim”,
– ks. prof. Al fred Wierz bic ki – „Pro fe sor Swie żaw ski, fi lo zof,

czło wiek kon tem pla cji”.
Po nad to uczest ni cy spo tka nia obej rze li trzy krót kie fil my au -

tor stwa Paw ła Wol da na – re la cje z roz mów z prof. Swie żaw skim
o So bo rze Wa ty kań skim II oraz o ro li i miej scu fi lo zo fii w ży ciu
czło wie ka. Co dzien nie łą czy li się w mo dli twie we Mszy świę tej
oraz w Li tur gii Go dzin (jutrz nia oraz nie szpo ry). By ło też spo ro
cza su na roz mo wy in dy wi du al ne lub w ma łych gru pach.

Spo tka nie do dat ko wo wzbo ga ci li swą obec no ścią i uczest nic -
twem w dys ku sjach dwaj go ście z Pra gi – p. Ja ro slav Šubrt [re dak -
tor dwu ty go dni ka „Per spek ti vy” (do da tek do „Ka to lic ke go Ty de -
ni ka”), tłu macz z ję zy ka pol skie go, w tym – wie lu waż nych ksią -
żek np.: Bro ni sław Ge re mek, Li tość i szu bie ni ca; Ma ria Czap ska,
Eu ro pa w ro dzi nie] oraz p. Mar tin Be drich [hi sto ryk li te ra tu ry, re -
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dak tor wy daw nic twa Cze skiej Aka de mii Na uk Aka de mia oraz do -
mi ni kań skie go cza so pi sma Sa lve]. Opo wie dzie li nam o wie lu waż -
nych i in te re su ją cych spra wach, za rów no o prze śla do wa niu chrze -
ści jan w ko mu ni stycz nej Cze cho sło wa cji jak i o współ cze snych
pro ble mach Ko ścio ła w Cze chach. 

Czas obec ny to czas prze cho dze nia od Ko ścio ła po try denc kie -
go (z je go wy raź nym na sta wie niem na prze trwa nie struk tur,
umoż li wia ją cych zwy czaj ną po słu gę dusz pa ster ską) do Ko ścio ła
po wa ty kań skie go, świa do me go ko niecz no ści pod ję cia wy sił ku no -
wej ewan ge li za cji. Zo sta li śmy we zwa ni, aby na no wo wy ru szyć
z Ga li lei i gło sić ca łe mu świa tu Do brą No wi nę o zba wie niu ofia -
ro wa nym nam w Chry stu sie Je zu sie.

Sanc ta Ec c le sia pec ca to rum sem per re for man da, Ko ściół jest
świę ty, ale za ra zem zło żo ny z grzesz ni ków i dla te go nie ustan nie
wi nien po dej mo wać od no wę: to we zwa nie moż na by przy jąć za
prze wod nią myśl na sze go skrom ne go spo tka nia w La skach. Za -
ra zem, w ślad za pa pie żem bł. Ja nem Paw łem II mu si my uznać,
że ozna cza to tak że Ec c le sia ve niam pe ten da, a więc ko niecz ność
wy zna nia grze chów Ko ścio ła i prze pro sze nia za nie. Na wet, je śli
ta kie oczysz cze nie jest bo le sne.

Dwa klu czo we mo men ty owe go pro ce su to naj pierw So bór
Wa ty kań ski II, a na stęp nie Wiel ki Ju bi le usz 2000 r. O ile głów nym
za da niem So bo rów pierw sze go ty siąc le cia by ło zde fi nio wa nie na -
szej chrze ści jań skiej wia ry, o ty le w dru gim ty siąc le ciu za da niem
sta ła się re for ma Ko ścio ła (w tym: aż trzy so bo ry w XV wie ku!).
W szcze gól no ści, so bo ry za rów no Try denc ki jak i Wa ty kań ski II
by ły so bo ra mi re for my; to też nie kie dy spo ty ka ne dziś prze ciw sta -
wia nie tych So bo rów nie ma więk sze go sen su. „Prze tra wie nie” So -
bo ru Try denc kie go za ję ło Ko ścio ło wi pra wie trzy stu le cia, z So -
bo rem Wa ty kań skim II za pew ne bę dzie po dob nie. Ko ściół mu -
si pew ne spra wy prze ro bić w no wy spo sób (choć by np. kwe stia
mał żeń stwa ja ko dro gi do świę to ści) i wy ma ga to za rów no ja kie -
goś okre su cza su jak i rze tel ne go wy sił ku.
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Tak jak no we prą dy w Ko ście le (zwłasz cza we Fran cji: za rów -
no myśl teo lo gicz na, jak i no we spo so by ży cia w no we go ty pu
wspól no tach) w ja kiejś mie rze przy go to wa ły So bór Wa ty kań ski
II, tak póź niej sze pon ty fi ka ty ko lej nych pa pie ży przy nio sły je go
in ter pre ta cję (trze ba tu zwłasz cza wy mie nić: no wy Ka te chizm Ko -
ścio ła Ka to lic kie go, no wy Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go czy wresz -
cie od no wa li tur gii). Za ra zem ca ły pro ces re cep cji So bo ru do ko -
nu je się w wa run kach znacz ne go „przy spie sze nia” prze mian kul -
tu ro wych oraz swo istej „me dio kra cji”, przy czym współ cze sne
me dia nie jed no krot nie wy pa cza ją ob raz Ko ścio ła.

Ko ściół ubo gi

Tra dy cyj nie ubó stwo wią za no z ilo ścią po sia da nych (lub nie)
dóbr ma te rial nych; tym ra zem nie mal w ogó le nie po ru szo no tej
spra wy. W kon tek ście ubó stwa mó wi li śmy przede wszyst kim
o po ku sach „Ko ścio ła suk ce su”, ro zu mia ne go nie tyl ko ja ko suk -
ces ma te rial ny, ale przede wszyst kim po li tycz no -pro pa gan do wy.
Ten ostat ni jest po ku są szcze gól nie groź ną dla hie rar chii ko ściel -
nej!

Po prze mia nach 1989 ro ku po ja wi ły się tu i ów dzie dą że nia do
„re win dy ka cji” ze stro ny Ko ścio ła, co gor sza – po łą czo ne ze swo -
istą „se ku la ry za cją” du cho wień stwa: nie któ rzy księ ża wi dać uzna -
li, że „na le ży im się ro la przy wód cza” i w kon se kwen cji wzię li się
za spra wy, któ re do nich nie na le żą. Cza sem wy da je się, że jest to
aku rat od wrot nie niż np. w Eu ro pie Za chod niej; tam z ko lei moż -
na spo tkać swe go ro dza ju „kle ry ka li za cję świec kich”, gdy świec -
cy chcą ro bić to, co na le ży do księ ży (choć po trzeb ne jest więk -
sze za an ga żo wa nie świec kich, zwłasz cza tam, gdzie fak tycz nie bra -
ku je księ ży).

Dia log z zse ku la ry zo wa nym świa tem oka zu je się trud ny (np.
jak pod cho dzić do mod nej dziś kwe stii tzw. „związ ków part ner -
skich”?); po nad to, je śli bo imy się kry ty ki, po ja wia się po ku sa „cho -
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wa nia się za ochron ną tar czę prze pi sów praw nych”, bę dą ce nie -
rzad ko uciecz ką od wol no ści i od po wie dzial no ści.

Ma rzy nam się „wol ny Ko ściół w wol nym pań stwie”, ale po -
trze ba do te go po ko ry (przy po mnia no: po kor ny to „ten, któ ry pra -
gnie źró dła”). W ra zie na po ty ka nia prze ciw no ści nie na le ży ro -
bić z sie bie ofia ry; ra czej pa mię tać, że wszel kie nie za leż ne od nas
prze szko dy ma ją być oka zją do otrzy ma nia i przy ję cia ła ski. Trze -
ba też za wsze być świa do mym te go, że obro na Ko ścio ła oraz obro -
na je go du cho wień stwa to dwie róż ne spra wy: w pierw szym wy -
pad ku cho dzi o do bro po wszech ne, w dru gim – o do bro okre ślo -
nej gru py.

Ko ściół wspól no to wy

Prof. Ste fan Swie żaw ski uwa żał, że Ko ściół „wspól no to wy” to
ta ki, któ ry nie jest nad mier nie skle ry ka li zo wa ny. Po ja wia się więc
py ta nie, w ja ki spo sób prze ło żyć to na „or tho pra xis” ży cia wspól -
not ko ściel nych? Wspo mnia no sym bo licz ną do nio słość po wo ła -
nia gru py świec kich au dy to rów do uczest nic twa w So bo rze Wa -
ty kań skim II. Ten fakt miał tak że przy po mnieć zna cze nie „ka płań -
stwa wier nych” i ich po wo ła nie do dzia ła nia, za rów no w świe cie
jak i w sa mym Ko ście le.

Po waż na część tej dys ku sji po świę co na zo sta ła sa me mu pro -
ble mo wi dia lo gu, za rów no we wnątrz Ko ścio ła jak i w je go ze -
wnętrz nych re la cjach do ota cza ją ce go świa ta. Nie da się bu do -
wać żad nej wspól no ty bez na ucze nia się trud nej sztu ki dia lo gu.

Wstęp nie okre śli li śmy dia log ja ko roz mo wę, w któ rej każ dy
z uczest ni ków zaj mu je w oma wia nej spra wie wła sne od ręb ne sta -
no wi sko. Wa run kiem po wo dze nia dia lo gu jest owoc ne po szu ki -
wa nie te go, co łą czy (ale bez prze mil cza nia te go, co róż ni!), a to
z ko lei mu si za kła dać wza jem ny sza cu nek i obu stron ną do brą wo -
lę. Do pie ro wte dy moż na dojść do wza jem ne go zro zu mie nia.
Przy po mnia no wy po wiedź ks. To ma sza Ha li ka: „Dia log to umie -
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jęt ność spoj rze nia na dru gie go je go wła sny mi ocza mi” (a tak że,
co nie kie dy jesz cze trud niej sze: spoj rzeć na sie bie ocza mi dru gie -
go czło wie ka). Zwró co no też uwa gę na róż ni ce mię dzy dia lo giem
na rzecz bu do wa nia sa mej wspól no ty, a dia lo giem ko niecz nym
w wy pad ku po trze by wspól ne go roz wią za nia ja kichś kon kret nych
za dań. W każ dym wy pad ku cho dzi o to, aby po zwo lić in nym pra -
co wać ra zem ze mną na rzecz wspól ne go do bra.

Pierw szym wa run kiem owoc ne go uczest nic twa w dia lo gu jest
po ko ra: świa do mość, że nie wszyst ko wiem naj le piej, że mo gę się
cze goś na uczyć od in nych. Że nie cho dzi tu o for so wa nie wła sne -
go zda nia, ale ra czej o wspól ne po szu ki wa nie praw dy, do bra i pięk -
na, w któ rym jed ni dru gim mo gą i po win ni po ma gać. To z ko lei
wy ma ga za rów no wza jem ne go za ufa nia (czy li za ło że nia do brej
wo li po stro nie roz mów ców) jak i umie jęt no ści (nie kie dy cier pli -
we go) słu cha nia sie bie na wza jem. Nie na le ży kry ty ko wać tych,
któ rych nie słu cha my; nie wol no ni ko go osą dzać z gó ry ja ko gor -
sze go. Nie na le ży też w pro ce sie dia lo gu ani sta wiać zbyt ide ali -
stycz nych wy ma gań wo bec part ne rów, ani zbyt nio li czyć na na -
tych mia sto we efek ty: po trze ba cier pli wo ści (tu przy kła dem jest
choć by dia log eku me nicz ny, nie mó wiąc już o mię dzy re li gij -
nym…). Bar dzo przy dat ne też by wa zwy kłe po czu cie hu mo ru.

Trze ba nam cier pli wie uczyć się trud nej sztu ki współ pra cy.
Wiel ką po mo cą jest sta ra nie, aby żyć du chem li tur gii, aby tam od -
naj dy wać ra dość wspól nej Ko mu nii w Eu cha ry stii. Przy po mnia -
no ety mo lo gię sło wa „kom pan” (czy li to wa rzysz) po cho dzą ce go
od ła ciń skie go pa nis = chleb: to wa rzysz, to ten, z któ rym ra zem
spo ży wam chleb.

Ko ściół słu żeb ny

A więc Ko ściół, któ ry nie chce być wład czy. W tym kon tek -
ście pod no szo no przede wszyst kim kwe stię wła ści wej for ma cji
księ ży.



32 SESJA W LASKACH O KOŚCIELE

Ks. prof. An drzej Szo stek przy po mniał dwa tra dy cyj ne okre -
śle nia ka pła na: 
– „Pon ti fex”, czy li „bu dow ni czy mo stów”: ten, któ ry umie łą czyć

dwa brze gi, za rów no w re la cji czło wie ka do Bo ga jak i w re -
la cjach mię dzy ludz kich. Do te go trze ba chcieć naj pierw po -
znać dru gie go czło wie ka (zwłasz cza te go, któ ry jest po za Ko -
ścio łem) i po ko chać go. Bez te go nie moż na zbu do wać żad -
ne go mo stu.

– „Sa cer dos”, „świę ty dar”: to okre śle nie wska zu je na mo dli twę
i ofia rę ja ko je dy ną dro gę od ku pie nia i uświę ce nia.
Tyl ko ka płan, któ ry ma świa do mość, że sam nie mo że do koń -

ca zgłę bić ta jem ni cy Bo ga i dru gie go czło wie ka, ale głę bo ko pra -
gnie, aby nią żyć, mo że in nym mó wić o Bo gu. „Nic nie jest tak po -
trzeb ne ka pła no wi jak za fa scy no wa nie Bo giem”. Świę tość to spra -
wa od po wie dzi ludz kiej wo li na za ofia ro wa ną ła skę. Ka pła na
po win na ce cho wać pa sja otwar cia na czło wie ka, wy ni ka ją ca z po -
trze by je go ser ca. Księ ża są po sła ni do lu dzi, nie są tyl ko urzęd -
ni ka mi in sty tu cji.

Bar dzo wie lu księ ży w Pol sce to ewan ge licz ni „bło go sła wie -
ni ci si”, jed nak nie ozna cza to, że nie po trze ba nam ra chun ku su -
mie nia – do wo dził by ły Rek tor KUL. Jest wie lu świę tych księ ży,
ale jest też jesz cze wie le do po pra wie nia. Dziś moż na do strzec dwa
nie bez pie czeń stwa za gra ża ją ce księ żom: za gu bie nie du cha mo dli -
twy oraz za an ga żo wa nie po li tycz ne.

Każ dy ka płan po wi nien mieć świa do mość, że li tur gia jest
czyn no ścią świę tą. „Kie dy tej świa do mo ści nie ma, za czy na ją się
li czyć spra wy ziem skie i wpro wa dza się do Mszy świę tej po li ty -
kę. Roz po li ty ko wa nie księ ży jest jed nym z na szych cięż kich grze -
chów. Bie rze się z bra ku fa scy na cji Bo giem.” – oce nił ks. prof. Szo -
stek. Przy po mniał ha sło KUL -u: „Deo et Pa triae”, pod kre śla jąc,
że nie wol no zmie niać ko lej no ści tych po jęć!!

Bar dzo waż ną spra wą jest za tem wła ści wa for ma cja ka pła nów:
lu dzi wol nych, świa do mych, oso bi ście „za fa scy no wa nych Chry -
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stu sem”, od po wie dzial nych za wspól no tę, go to wych do słu że nia
Bo gu i lu dziom, wier nych wo bec Ko ścio ła i je go tra dy cji. Ta kich,
któ rzy po tra fią słu chać lu dzi. Jak to ro bić, sko ro w se mi na riach
trud no jest wy two rzyć wy cho waw czą at mos fe rę do mu ro dzin ne -
go, nie kie dy na dal prze wa ża at mos fe ra „ko szar”, z nie odzow nym
„ka pra lem” w tle? 

Ko lej na groź na po ku sa w ży ciu księ dza to po ku sa „do ra bia -
nia się”, pod no sze nia sta nu ma jąt ko we go swo je go wła sne go i swo -
jej ro dzi ny.

W cza sach, gdy w po szu ki wa niu no wych dróg Ko ścio ła wie -
le mó wi się o wy ma ga niach wo bec ka pła nów a tak że o ich sła bo -
ściach, bar dzo do brą nu tę wpro wa dzi ła wspól na roz mo wa pod ha -
słem „ka płan w mo im ży ciu”. Sze reg osób da ło bar dzo pięk ne
świa dec twa, uka zu ją ce ro lę księ ży w ich ży ciu, w ich doj rze wa niu
du cho wym. W do bie roz po wszech nio nej kry ty ki wspól not ko -
ściel nych i ich dusz pa ste rzy, owe szcze re, bar dzo po zy tyw ne świa -
dec twa wpro wa dzi ły nad zwy czaj cen ny ele ment rów no wa gi.

W szcze gól no ści usły sze li śmy, jak wie le do bre go mo że uczy -
nić ksiądz, któ ry przyj mu je na sie bie ro lę nie ty le men to ra w swo -
im śro do wi sku, ile ra czej to wa rzy sza, któ ry po ma ga jąc w po szu -
ki wa niu praw dy po dej mu je trud ną dro gę po kor ne go „czu wa nia
uczest ni czą ce go”.

Ko ściół otwar ty

Mó wiąc swe go cza su o otwar to ści Ko ścio ła, prof. Ste fan Swie -
żaw ski miał na my śli przede wszyst kim je go go to wość do dia lo -
gu za rów no eku me nicz ne go jak i mię dzy re li gij ne go. Obec nie
wspo mnia no, że ta ki dia log to wy ma ga nie, aby Ko ściół był nie tyl -
ko otwar ty, ale wręcz pro fe tycz ny – czy li:
– kon tem pla cyj ny (pod sta wą re li gij no ści ma być oso bi sta za ży -

łość z Chry stu sem),
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– ro zum ny, a więc od por ny na roz po wszech nio ny w świe cie ir -
ra cjo na lizm (wspo mnia no tu prze mó wie nie pa pie ża Be ne dyk -
ta XVI w Bun de sta gu).
Ko ścio ła otwar te go nie moż na re du ko wać do „pu bli cy sty ki”; po -

trze ba nam głę bo kiej ana li zy współ cze snej kul tu ry, któ ra czę sto jest
a chrze ści jań ska, a nie kie dy wręcz an ty chrze ści jań ska. Pil nie tak że
po trzeb ne jest peł ne zro zu mie nia i wol ne od agre sji świa dec two wo -
bec tej kul tu ry i go to wość do dia lo gu wszę dzie tam, gdzie jest on
moż li wy; ale i o „non po ssu mus” tam, gdzie jest to ko niecz ne. Trze -
ba więc uczyć się – a wła ści wie otwie rać się na ła skę – ka to li cy zmu
pro fe tycz ne go i cha ry zma tycz ne go, sy tu ują ce go się mię dzy „otwar -
tym” a „kon ser wa tyw nym” (w po zy tyw nym sen sie te go sło wa). 

Re pre zen tan tem ta kiej „dro gi środ ka” jest pa pież Be ne dykt
XVI, któ ry roz po czy na jąc Rok Wia ry prze strze gał za rów no przed
no stal gicz nym zwro tem ku prze szło ści jak i przed go ni twą za przy -
szło ścią (w swo istej kon ku ren cji z kul tu rą współ cze sną). Dro ga
chrze ści jań skiej na dziei bie gnie po środ ku.

Nie moż na za tem bać się swo bo dy my śle nia, ale trze ba wy -
trwa le po szu ki wać praw dy. Szcze gól na od po wie dzial ność spo czy -
wa tu na tra dy cyj nych in sty tu cjach po wo ła nych do służ by praw -
dzie, czy li na uni wer sy te tach i klasz to rach. W ca łym ży ciu trze -
ba uczyć się kie ro wać su mie niem: trze ba być wol nym.

Ob ser wo wa na nie kie dy w Ko ście le tę sk no ta za ka no na mi, za
dro bia zgo wy mi roz strzy gnię cia mi praw ny mi, mo że skry wać lęk
przed wol no ścią, przed kry tycz nym my śle niem. Mu si my być świa -
do mi, że są kwe stie, w któ rych Ko ściół nie ma go to wych od po -
wie dzi w ty pie pra wa ka no nicz ne go; przy roz strzy ga niu trud nych
kwe stii mo ral nych czę sto nie za stą pio na jest ro la su mie nia.
W szcze gól no ści war to o tym pa mię tać tam, gdzie na Wscho dzie
Eu ro py ob ser wu je my swe go ro dza ju tę sk no tę za ka to li cy zmem.
War to też dbać o prze strze ga nie wła ści wych pro ce dur: np. w Pol -
sce wi dzi my, że re li gia w szko le, choć po trzeb na, zo sta ła wpro wa -
dzo na w spo sób, któ ry nie kie dy ro dzi nie po trzeb ne kon flik ty.
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Na dal wie le po zo sta je do zro bie nia. Zda niem ks. prof. An drze -
ja Szost ka, dość czę sta wśród księ ży jest po sta wa szu ka nia wro -
gów, za miast do strze ga nia w lu dziach te go co do bre i bu du ją ce.
Np. kie dy jesz cze przed So bo rem go ścił na KUL -u prof. Ta de usz
Ko tar biń ski, zde kla ro wa ny ate ista, nikt się te mu nie dzi wił; na -
to miast gdy przed kil ku la ty rek tor tej uczel ni za pro sił z wy kła -
dem An drze ja Ole chow skie go, nie któ rzy mie li mu to wy raź nie za
złe. Po dob nie, ks. prof. Al fred Wierz bic ki ubo le wał, że na KUL -
-u czę ściej czy ta ją dzi siaj dzie ła Fe lik sa Ko necz ne go niż świę te -
go To ma sza… Czyż by to już ko niec zna nej swe go cza su „szko ły
lu bel skiej”? 

Ks. prof. Szo stek wy ra ził opi nię, że złe trak to wa nie księ ży,
zwłasz cza w me diach, mo że mieć tak że do brą stro nę. Cho dzi o to,
aby przej ście przez swe go ro dza ju „czy ściec” do pro wa dzi ło do od -
ro dze nia du cho we go.

Być mo że, na dal ma my w Pol sce do czy nie nia z tym, co jesz -
cze wy raź niej wi dać w są sia du ją cych z na mi kra jach Eu ro py Środ -
ko wo -Wschod niej. Po 1989 ro ku Ko ścio ły od zy ska ły tam wol ność
dzia ła nia, jed nak pro ble my Ko ścio ła po wszech ne go (w szcze gól -
no ści na ucza nie So bo ru) nie uzy ska ły na leż nej ran gi w ich pro -
gra mach ży cia i dzia ła nia. Za miast te go, pró bo wa no ra czej wra -
cać do sta re go, spraw dzo ne go, do brze zna ne go mo de lu: do za pa -
mię ta nych sy tu acji oraz spo so bu poj mo wa nia wspól no ty
i mi sji Ko ścio ła ta kich, ja kie „obo wią zy wa ły” przed ro kiem
1939, a więc przed utra tą nie pod le gło ści.

Ks. prof. Al fred Wierz bic ki, by ły rek tor se mi na rium, zwró cił
uwa gę na no we zja wi sko w na szym ko ście le: okre ślił je ja ko nie -
bez piecz ną „epi de mię no stal gii po try denc kiej”, któ ra – w je go opi -
nii – blo ku je gor li wość dusz pa ster ską. 

W tym kon tek ście przy po mnia no, z ja ką wiel ką ra do ścią ks.
Alek san der Fe do ro wicz, cha ry zma tycz ny pro boszcz z Iza be li na,
po wi tał Kon sty tu cję o Li tur gii „Sa cro sanc tum Con ci lium”. Wspo -
mnia no tak że, iż ks. kard. Ste fan Wy szyń ski jesz cze w 1952 r.
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(a więc na dłu go przed So bo rem!!) po zwo lił księ dzu Alek san dro -
wi od pra wiać Mszę świę tą twa rzą do lu dzi. Ks. Alek san der roz -
mo dlił, od no wił ca łą swą pa ra fię; dzię ki je go otwar to ści wspól -
no ta pa ra fial na zmie ni ła się nie do po zna nia.

Ks. prof. Wierz bic ki po sta wił wo bec te go ko lej ne py ta nie: czy
tę sk no ta za li tur gią try denc ką nie jest de fac to tę sk no tą za po try -
denc ką ekle zjo lo gią? Trze ba pa mię tać, że zmia na ekle zjo lo gii po -
cią ga za so bą zmia ny w li tur gii (przy kład: de kla ra cja No stra Aeta -
te za owo co wa ła zmia ną for mu ły mo dli twy za Ży dów w Wiel ki Pią -
tek).

Ko ściół po strze ga dzi siaj sam sie bie ja ko po wo ła ny do pod -
ję cia mi sji no wej ewan ge li za cji. Czte ry wy mie nio ne wy żej ce chy
wy da ją się być ko niecz ny mi wa run ka mi owoc no ści tej mi sji. Jeste -
śmy świa do mi, że nie mo że my za mknąć się w jed nym mo de lu Ko -
ścio ła. Tak licz ne be aty fi ka cje i ka no ni za cje, pod ję te zwłasz cza
przez bł. Ja na Paw ła II, uka zu ją, jak wie le mo że być róż no rod nych
dróg do świę to ści, zwłasz cza dla osób świec kich. Bar dzo przy dat -
na mo że tu być współ cze sna in tu icja „dzie dziń ca lu dów” ( – to
chy ba brzmi znacz nie le piej niż „dzie dzi niec po gan”…)

Tam, gdzie w Ko ście le na dal ży wa jest wi zja kle ry kal na i na -
cjo na li stycz na, gdzie for ma cja du chow nych i świec kich jest po -
wierz chow na, an ty in te lek tu al na, tam gro zi za sad ni cze sprze nie -
wie rze nie się du cho wi So bo ru. Dla te go tak bar dzo po trze bu je my
for ma cji mą dro ścio wej, kon tem pla cyj nej. Przy po mnia no na ko -
niec, że tam, gdzie brak kon tem pla cji, brak tak że ra do ści!

W Ko ście le za wsze ist niał – i wie rzy my, że na dal ist nie je – swe -
go ro dza ju „czy sty nurt”, cza sem na wet bar dziej wi docz ny w cza -
sach złych, w cza sach kry zy su. Waż ne, aby go od naj dy wać i po -
ma gać so bie na wza jem, tak, aby śmy umie li po mna żać war to ści
pły ną ce z tra dy cji, a w szcze gól no ści – to, co prze ka za li nam pa -
tro nu ją cy na sze mu spo tka niu trzej wspo mnia ni „mi strzo wie ży -
cia chrze ści jań skie go”.



Ta de usz Na umiuk

na pod sta wie re la cji uczest ni ków piel grzym ki:
– Księ dza dra An drze ja Gał ki
– Wie sła wy Bro żek
– Mag da le ny Wą grow skiej
– Ka zi mie rza Le mań czy ka
Zdję cia: Wie sła wa Bro żek

Piel grzym ka osób nie wi do mych 
do Matki Bożej z Gu ada lu pe

WIZYTA W MEKSYKU

Matka Boża z Guadalupe
dla osób niewidomych
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1. Or ga ni za cja i uczest ni cy
W okre sie od 28 wrze śnia do 10 paź dzier ni ka 2011 r. zo sta ła

zor ga ni zo wa na przez Kra jo we Dusz pa ster stwo Nie wi do mych piel -
grzym ka do Cu dow ne go wi ze run ku Mat ki Bo żej z Gu a da lu pe,
znaj du ją ce go się w ba zy li ce w sto li cy Mek sy ku. Uczest ni ka mi tej
piel grzym ki by ły oso by nie wi do me wraz ze swo imi prze wod ni -
ka mi oraz oso by sła bo wi dzą ce. 

Kie row nic two piel grzym ki spra wo wał ksiądz An drzej Gał ka,
Kra jo wy Dusz pa sterz Nie wi do mych, Rek tor ko ścio ła Św. Mar ci -
na przy ul. Piw nej 9/11 w War sza wie. Piel grzym kę zor ga ni zo wa -
no przy wsparciu finansowym „Środ ko wo ame ry kań skie go Biu -
ra Tu ry stycz ne go »Ja gu ar To urs Agen cja de Via jes«”.

Po słu gę dusz pa ster ską w cza sie piel grzym ki spra wo wa ło pię -
ciu księ ży: ks. Rek tor An drzej Gał ka z War sza wy, ks. Piotr Sła wo -
mir Bucz kow ski z Byd gosz czy, ks. An drzej Kłód ka, ks. Jan Szub -
ka, ks. Wa len ty Szy mań ski oraz trzy sio stry ze zgro ma dze nia Sióstr
Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża: s. No emi, s. Ga brie la i s. Ju li ta.

Do mia sta Mek syk piel grzy mi do tar li w zor ga ni zo wa nej gru -
pie sa mo lo tem rej so wym z prze siad ką w Pa ry żu, w dniu 28 wrze -
śnia 2011 r. Cie ka wym do świad cze niem był fakt, iż do ba prze lo -
tu do Mek sy ku trwa ła po nad 30 go dzin, zaś sam lot z Pa ry ża do
Mek sy ku oko ło 12 go dzin.

W cza sie po by tu w Mek sy ku uczest ni cy otrzy my wa li dzien -
nie trzy po sił ki, zaś w ra mach trzy dnio we go po by tu wy po czyn -
ko we go w ku ror cie Aca pul co nad Oce anem Spo koj nym ko rzy sta -
no z po sił ków i na po jów w sys te mie All In c lu si ve.

Trans port od by wał się kli ma ty zo wa nym wy god nym au to ka -
rem. By ła też za pew nio na opie ka miej sco we go prze wod ni ka znają -
cego ję zy k pol ski w cza sie ca łe go po by tu gru py na te re nie Mek -
sy ku. Stan dard i ob słu ga ho te lo wa by ły rów nież na do brym po -
zio mie.

O na wie dzo nych sank tu ariach w Gu ada lu pe oraz na ca łym
wzgó rzu ob ja wień Te pey ac, a tak że o sa mym Cu dow nym Wi ze -



run ku Ma don ny mie li śmy wcze śniej spo rą wie dzę, głów nie za
spra wą Kra jo we go Dusz pa ster stwa Nie wi do mych, któ re do star -
czy ło wszyst kim uczest ni kom od po wied nią li te ra tu rę, a w tym
bar dzo cen ne, spe cjal nie na tę oka zję przy go to wa ne przez Sio strę
Ga brie lę te ma tycz ne opra co wa nie. Mie li śmy też wła sne książ ki
i prze wod ni ki. Wie dzę tę wzbo ga ci li już na miej scu pi lot oraz na -
si dusz pa ste rze i sio stry za kon ne.

2. Obiek ty na wie dza ne i oglą da ne w sto li cy Mek sy ku
Na sze piel grzy mo wa nie roz po czę li śmy od sto li cy Mek sy ku,

któ ra ofi cjal nie li czy po nad 20 mln miesz kań ców. Jed nak spe cja -
li ści sza cu ją, że wraz z dzi ką za bu do wą – któ ra ca ły czas jest re -
ali zo wa na – oraz slum sa mi, licz ba lud no ści mo że tu znacz nie prze -
kro czyć 30 mln osób. By ło by to więc, pod wzglę dem za lud nie nia
naj więk sze mia sto na świe cie.

Ka te dra Me tro po li tal na
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Naj pierw zwie dzi li śmy cen trum mia sta Mek syk, czy li plac
głów ny (Pla za de la Con sti tu cion), zwa ny rów nież Zo ca lo, gdzie
obej rze li śmy wnę trza mo nu men tal ne go Pa ła cu Na ro do we go
ozdo bio ne go ogrom ny mi, ko lo ro wy mi fre ska mi ścien ny mi słyn -
ne go Die go Ri ve ry, przed sta wia ją cy mi waż niej sze wy da rze nia
z dzie jów Mek sy ku. Ich do bór był w pew nym sen sie ten den cyj -
ny, ja ko że au tor był po glą dów skraj nie le wi co wych. Dla te go część
umiesz czo nych tu dzieł sta no wią pra ce wy ra ża ją ce apo te ozę ko -
mu ni zmu i przed sta wia ją ce wszyst kich przy wód ców ko mu ni stycz -
nych z blo ku mo skiew skie go. 

Na stęp nie na wie dzi li śmy Ka te drę Me tro po li tal ną, bę dą cą naj -
więk szą świą ty nią obu Ame ryk. Jest to wspa nia ła bu dow la, któ -
ra jed nak – po dob nie jak więk szość wznie sio nych w sto li cy mo -
nu men tal nych obiek tów – z ra cji pod mo kłe go grun tu stop nio wo
się za pa da. Szko da, gdyż świą ty nia ozdo bio na jest ty sią ca mi roz -
maitych de ta li ozdobionych z wiel kim kunsz tem i pie ty zmem przy
za sto so wa niu w prze cią gu trzech wie ków bu do wy wie lu sty lów ar -
chi tek to nicz nych, od re ne san su po przez ba rok i chur ri gu eryzm,
aż po kla sy cyzm. We wnę trzu ka te dry znaj du je się pięć wiel kich
oł ta rzy i wie le mniej szych, a tak że szes na ście ka plic bocz nych
z bez cen ny mi skar ba mi w po sta ci zbio rów ma lar stwa, rzeź by oraz
mi ster nie wy ko na nych, za byt ko wych sprzę tów ko ściel nych. Tuż
obok ka te dry znaj du je się pięk ny po mnik Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II, z Ma don ną na pier si, w pe le ry nie z sym bo licz nych klu czy,
pod kre śla ją cych pia sto wa nie god no ści Świę te go Pio tra. Zresz tą
śla dów po na szym Wiel kim Ro da ku jest w Mek sy ku bar dzo wie -
le, o czym jesz cze bę dzie mowa.

Obej rze li śmy też po krót ce pro wa dzo ne na ca łym Zo ca lo pra -
ce wy ko pa li sko we, po nie waż na tym miej scu roz lo ko wa na by ła
pre ko lum bij ska sto li ca Az te ków – Te noch ti tlan, po ło żo na na
poprze ci na nym ka na ła mi i po łą czo nym gro bla mi pod mo kłym
grun cie. 

Na stęp nie uda li śmy się na Plac Trzech Kul tur (Pla za de las Tres



Cul tu ras), któ ry jest po zo sta ło ścią po cen trum ob rzę do wym daw -
ne go mia sta bliź nia cze go sto li cy Te noch ti tla nu – Tla te lol co, a na -
zwę swą wziął od róż no rod nych na gro ma dzo nych tu bu dow li ar -
chi tek tu ry pre ko lum bij skiej, ko lo nial nej i współ cze snej. Naj bar -
dziej in te re su ją cym na szych piel grzy mów obiek tem są do brze
za cho wa ne ru iny za byt ko we go po fran cisz kań skie go ko ścio ła Świę -
te go Ja ku ba (Tem plo de San tia go), w któ rym praw do po dob nie zo -
stał ochrzczo ny wraz z żo ną, póź niej szy wi zjo ner ob ja wień Mat -
ki Bo żej z Gu ada lu pe na wzgó rzu Te pey ac obec nie świę ty Ju an
Die go, któ ry no sił wcze śniej in diań skie imię Mó wią cy Orzeł.
W cza sach az tec kich Tla te lol co by ło naj waż niej szym cen trum
han dlo wym, z wła sną „Tem plo May or” po dob ną do tej, któ ra
wznie sio na by ła na cześć naj waż niej szych bóstw w 1487 r. w Te -
noch ti tla nie i na któ rej wy świę ce nie zło żo no bo gom w ofie rze jed -
no ra zo wo 20 tys. jeń ców. 

Plac Kon sty tu cji
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O Pla cu Trzech Kul tur by ło gło śno w paź dzier ni ku 1968 r., kie -
dy le wi cu ją cy wów czas re żim, prze śla du ją cy ko ściół ka to lic ki, wy -
słał woj sko z roz ka zem uży cia bro ni prze ciw pro te stu ją cym stu -
den tom, w wy ni ku cze go set ki osób stra ci ły ży cie.

Po zwie dze niu Pla cu Trzech Kul tur, z wiel kim za cie ka wie niem
i z pą sa mi na twa rzy, uda li śmy się do ba zy li ki Gu ada lu pe i na
Wzgó rze Te pey ac, a więc do miejsc bę dą cych za sad ni czym ce lem
na szej piel grzym ki. Za po zna li śmy się z ca łym kom plek sem zlo -
ka li zo wa nych tam świą tyń, fi gur i po mni ków, po świę co nych w ca -
ło ści ob ja wie niom, ja kie mia ły tu miej sce pra wie przed 480 la ty
(gru dzień 1531 – paź dzier nik 2011). 

Pomnik Ojca
Świętego Jana
Pawła II przed
katedrą
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Na wzgó rzu roz lo ko wa ne są ko ścio ły i ka pli ce upa mięt nia ją -
ce wy da rze nia z 9–12 grud nia 1531 r. oraz róż ne fi gur ki i sta tu -
et ki, w tym od la ne z brą zu i umiesz czo ne na sto ku wzgó rza Te -
pey ac po sta ci Mat ki Bo skiej i Ju ana Die go wśród róż, a opo dal klę -
czą ce go bi sku pa Zu mar ra gę przed Ju anem Die go, a wła ści wie
przed utwo rzo nym na płasz czu Mó wią ce go Or ła wi ze run kiem
Ma don ny oraz wy sy pu ją cy mi się z roz wi ja nej til my ka sty lij ski mi
ró ża mi, nie zna ny mi wów czas w Mek sy ku. Wśród wznie sio nych
na Wzgó rzu Te pey ac ko ścio łów i ka plic, wy róż nia się świą ty nia
Źró dła, na zy wa na rów nież Ka pli cą Stud ni, zbu do wa na na pa miąt -
kę wska zy wa nia na proś bę bi sku pa przez Ju ana Die go miej sca ob -
ja wień. Wi zjo ner nie bar dzo był pe wien czy miej sce to wska że do -
kład nie i wów czas przed Ju anem, bi sku pem oraz in ny mi oso ba -
mi wy try snę ło źró dło wska zu ją ce w ten cu dow ny spo sób
wła ści we miej sce. 

Na wiel kim pla cu przed oby dwo ma ba zy li ka mi zbu do wa na
jest ma syw na be to no wa dzwon ni ca ze sty li zo wa nym ża glem ze
stat ku, któ ry w ostat niej chwi li zo stał ura to wa ny z groź nej na wał -
ni cy mor skiej za wsta wien nic twem Mat ki Bo żej z Gu ada lu pe. Ten
be to no wy ża giel za stą pił wcze śniej szy – drew nia ny, któ ry był au -
ten tycz nym masz tem ża glo wym z ura to wa ne go okrę tu. 

W cza sie po by tu w Mek sy ku kil ka krot nie na wie dza li śmy sank -
tu arium i Cu dow ny Wi ze ru nek N M P z Gu ada lu pe i kil ka krot -
nie uczest ni czy li śmy w ce le bro wa nych przez na szych dusz pa ste -
rzy Eu cha ry stiach, przed Cu dow nym Ob ra zem. By ły to wznio słe
chwi le oraz wiel kie prze ży cia, któ rych ni gdy nie za po mni my. Po
po wro cie do Mek sy ku po wy po czyn ku w Aca pul co, w dro dze na
lot ni sko wstą pi li śmy tu jesz cze raz, aby uczestniczyć we Mszy
świę tej, po że gnać się z na szą Mat ką i pro sić o jej bło go sła wień -
stwo. 

W cza sie kil ka krot ne go na wie dza nia sank tu arium i uczest ni -
cze nia w Eu cha ry stiach, za każ dym ra zem przy cho dzi li śmy do
miej sca za głów nym oł ta rzem, gdzie za in sta lo wa ne są ru cho me



Świątynie na Wzgórzu Objawienia Tepeyac
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po zio me plat for my, po któ rych po ru sza ją się wier ni, aby przez
chwi lę być bli sko Cu dow ne go Wi ze run ku.

Mię dzy oby dwo ma ba zy li ka mi wznie sio ny jest ko lej ny mo nu -
men tal ny, a za ra zem pięk ny po mnik pa pie ża Ja na Paw ła II, przed
któ rym jest za wsze rze sza lu dzi. No wa ba zy li ka zbu do wa na
w kształ cie ro tun dy mo że po mie ścić na wet 10 tys. pąt ni ków. Z ko -
lei wiel ki plac przed ba zy li ka mi – kil ka set ty się cy. Nie moż na się
te mu dzi wić, je że li się uzmy sło wi, że tu taj bez prze rwy gro ma dzą
się ogrom ne rze sze piel grzy mów zor ga ni zo wa nych w wiel kie gru -
py, re pre zen tu ją ce nie jed no krot nie ca łe die ce zje, wraz z or sza ka -
mi ka pła nów i bi sku pów. Kró lo wą Mek sy ku o każ dej po rze dnia
i no cy na wie dza wiel ka ciż ba pąt ni ków z ca łe go świa ta, wy stę pu -
ją cych czę sto w re gio nal nych stro jach, z mu zy ką, śpie wa mi i tań -
ca mi, In dian i Me ty sów. Mek syk, to prze cież w ogrom nej więk -
szo ści (90%) na ród wie rzą cy i bę dą cy – jak to stwier dził Jan Pa -
weł II – NA DZIE JĄ KO ŚCIO ŁA.

Ge ne za i prze bieg ob ja wień na Wzgó rzu Te pey ac
Sank tu arium w Gu ada lu pe jest naj licz niej na wie dza nym miej -

scem kultu na świe cie. W ob ja wie niach na wzgó rzu Te pey ac jest
wie le ta jem nic i nie sa mo wi to ści, to też war to by ło by w tym miej -
scu cho ciaż w skró cie przed sta wić ich oko licz no ści, przy czy ny, ge -
ne zę, prze bieg i skut ki. Nie da się jed nak te go zro bić bez na wią -
za nia do hi sto rii Mek sy ku z okre su pre ko lum bij skie go oraz z cza -
sów kon kwi sty. 

Przod ko wie In dian mek sy kań skich na kon ty nent ame ry kań -
ski przy by li praw do po dob nie przed 20 tys. lat, wę dru jąc z Azji
przez Be rin gia dę (obec na Cie śni na Be rin ga), któ ra by ła wów czas
lą do wym po mo stem mię dzy Azją i Ala ską. Stam tąd w cią gu ko -
lej nych ty się cy lat po tom ko wie tych lu dów przy by li na te re ny dzi -
siej sze go Mek sy ku. By ły to dłu go trwa łe wę drów ki, jakie odbywały
róż ne ple miona, w tym Ol me ko wie, Tol te ko wie, Za po te ko wie,
Ma jo wie i wresz cie Az te ko wie ina czej zwa ni Me xi cas. 
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W róż nych okre sach hi sto rii ple mio na te two rzy ły w wie lu czę -
ściach Mek sy ku or ga ni zmy pań stwo we, czę sto w po sta ci miast –
państw, któ re upa da ły, a na ich gru zach lub nie za leż nie or ga ni -
zo wa ły się ko lej ne by ty pań stwo we. 

Nie jed no krot nie eg zy sto wa ły obok sie bie róż ne ple mio na lub
pań stwa, współ pra cu ją ce ze so bą lub wal czą ce prze ciw so bie. Jed -
ną z cie kaw szych by ła kul tu ra Ma jów, któ ra za sły nę ła znacz ny mi
osią gnię cia mi na uko wy mi m.in. w za kre sie astro no mii, ka len da -
rza, wzno sze nia wspa nia łych bu dow li oraz w in nych dzie dzi nach.
W pew nym okre sie cy wi li za cja Ma jów współ ist nia ła rów no cze -
śnie z or ga ni za cją pań stwa Az te ków. Ty le, że o ile Az te ko wie
z pod le gły mi im ple mio na mi sa te lic ki mi zaj mo wa li te ry to rium
dzi siej sze go mia sta Mek syk oraz oko lic, Ma jo wie roz lo ko wa ni by -
li we wschod niej czę ści Mek sy ku, w tym na Ju ka ta nie i w Gwa -
te ma li. Ple mio na in diań skie pro wa dzi ły ze so bą woj ny, któ re po -
wo do wa ły upa dek jed nych zaś wzrost po tę gi dru gich. 

Nas ja ko piel grzy mów za in te re so wa nych ob ja wie nia mi w Gu -
ada lu pe in te re su je głów nie jed na ce cha wszyst kich, a przy naj mniej
więk szo ści, ple mion in diań skich w hi sto rii ich roz wo ju, a zwłasz -
cza w okre sie tuż przed wiel ki mi od kry cia mi geo gra ficz ny mi. Ce -
chą tą by ła po dob na ple ja da bóstw po gań skich, któ rym In dia nie
mu sie li skła dać ofia ry z lu dzi. Ze skła da niem tych ofiar, głów nie
w po sta ci go rą cych jesz cze i bi ją cych serc wy ry wa nych nie szczę -
śni kom, wią za ły się prak ty ki ka ni ba li zmu. 

Do Mek sy ku w 1519 r. do tarł bar dzo od waż ny, wy kształ co ny,
dziel ny i mą dry kon kwi sta dor z Hisz pa nii Her nan Cor tes, ze swo -
ją dru ży ną li czą cą po nad 1000 osób wy po sa żo ną w broń pal ną
i bia łą, do brze wy szko lo ną oraz chęt ną do ucy wi li zo wa nia In dian. 

Wi dząc te ma ka brycz ne prak ty ki, Hisz pa nie usi ło wa li prze -
ko nać In dian, że nie mu szą skła dać ofiar z lu dzi, gdyż każ de go
czło wie ka od ku pił Chry stus, po no sząc śmierć na krzy żu. W tym
ce lu król hisz pań ski po wo łał bi skup stwo w Mek sy ku oraz wy słał
przed sta wi cie li za ko nów fran cisz kań skich, do mi ni kań skich,



a tak że au gu stiań skich. Za kon ni cy z tych zgro ma dzeń bu do wa -
li ko ścio ły i ka pli ce oraz szko ły i przy go to wy wa li In dian do chrztu.
W cią gu dzie się ciu lat w wy ni ku tej bar dzo owoc nej pra cy ko ściół
ka to lic ki po zy skał bli sko mi lion wy znaw ców Chry stu sa. 

Wy stą pi ło jed nak wie le czyn ni ków, któ re utrud nia ły bądź ni -
we czy ły re ali za cję tej pięk nej idei. Głów ną przy czy ną by ła pa zer -
ność przy by szów z Hisz pa nii i ca łej Eu ro py, któ rzy za mie rza li w tej
tak zwa nej No wej Hisz pa nii zbić kro cio we for tu ny. In dian po zba -
wio no zie mi, ro dzin i wszel kie go mie nia, chcąc za mie nić ich
w nie wol ni ków za trud nio nych w la ty fun diach pań skich. Trwa ła
też nie chlub na świa to wa dys pu ta, czy In dia nin jest peł no praw ną
oso bą ludz ką po sia da ją cą du szę, je że li po tra fi je den dru gie go do -
słow nie zja dać. 

In dia nie za czę li się bun to wać i nie chcie li wie rzyć w mi łość
bliź nie go w ta kim ob łud nym hisz pań skim wy da niu. 

W związ ku z tym mię dzy In dia na mi i Hisz pa na mi do cho dzi -
ło do krwa wych roz praw, aż w koń cu Cor tes przy po mo cy in diań -
skie go ple mie nia Tla xca la 28 kwiet nia 1521 r. przy stą pił do ob -
lę że nia sto li cy Az te ków Te noch ti tla nu. Tla xca la nie zwią za li się
z Hisz pa na mi z nie na wi ści do Az te ków, któ rzy za bie ra li si łą ich
mło dzież na ofia ry skła da ne swo im uro jo nym boż kom. Po zba wio -
ny żyw no ści i wo dy Te noch ti tlan padł do pie ro 13 sierp nia 1521 r.,
a dzie ła znisz cze nia te go mia sta – wid ma do peł ni li mści wi Tlax -
ca la nie, któ rzy ni ko go z ob lę żo nych nie po zo sta wi li przy ży ciu.

Hisz pa nie nie by li w sta nie po wstrzy mać ich od ze msty. Hisz -
pa nów by ło kil ku set zaś Tla xca lan – kil ka dzie siąt ty się cy. 

I wte dy wła śnie, w dniach 9–12 grud nia 1531r., mia ły miej sce
ob ja wie nia NMP Gu ada lu pe na wzgó rzu Te pey ac w Mek sy ku.
Głów nym ce lem ob ja wień by ło – jak moż na się do my ślać – po jed -
na nie mię dzy zwa śnio ny mi In dia na mi i Hisz pa na mi, przy ję cie In -
dian na ło no ko ścio ła, zmia na sto sun ku Hisz pa nów do In dian oraz
po wstrzy ma nie sza le ją cych w Eu ro pie skut ków re for ma cji. 
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Ob ja wie nia w Gu ada lu pe oka za ły się naj bar dziej brze mien -
ne w skut ki i naj bar dziej prze ko nu ją ce oraz ja sne dla każ de go czło -
wie ka, któ ry się z ni mi za po znał, spo śród wszyst kich uzna nych
przez ko ściół ob ja wień Naj święt szej Ma ryi Pan ny. 

Wi ze ru nek Ma don ny, sta no wią cy au ten tycz ny por tret Ma ryi,
za wie ra w sym bo licz nym wy ra zie wie le prze słań ad re so wa nych
do In dian, do Hisz pa nów i do wszyst kich lu dzi za rów no ży ją cych
w tam tych cza sach, jak i wszyst kich na stęp nych po ko leń. Ma don -
na z Gu ada lu pe prze ma wia do lu dzi nie tyl ko sło wa mi wi zjo ne -
ra, jak to ma miej sce w przy pad ku więk szo ści ob ja wień, lecz sze -
re giem na ma cal nych i udo ku men to wa nych fak tów, któ re moż na
by ło zo ba czyć i od czuć za rów no w cza sie ob ja wień, tj. przed wie -
ka mi – jak i dzi siaj – po pię ciu wie kach od te go mo men tu. 

Przede wszyst kim Mat ka Bo ża ob ja wi ła się w po sta ci mło dej
Me ty ski, czy li oso by bli skiej In dia nom i Hisz pa nom, a tak że
w spo sób na tu ral ny zbli ża ją cy obie na cje.

Po dob ne re per ku sje wy wo łał fakt wy bo ru na wi zjo ne ra prze -
cięt ne go i skrom ne go In dia ni na Ju ana Die go (Mó wią ce go Or ła).

W por tre cie uży ta zo sta ła wie lo ra ka sym bo li ka za wie ra ją ca od -
ręb ne prze sła nia dla In dian i od ręb ne dla Hisz pa nów. Obie te na -
cje nad zwy czaj traf nie od czy ta ły prze sła nia i nie zwłocz nie się do
nich za sto so wa ły. 

Ge ne ral nie rzecz bio rąc, ob ja wie nia spo wo do wa ły po zy tyw -
ne re ak cje z obu stron, w kie run ku wza jem ne go po sza no wa nia
i dą że nia do zgo dy. 

Po za sym bo li ką zro zu mia łą w tam tych cza sach przez In dian
i Hisz pa nów, por tret Ma don ny z Te pey ac za wie ra wie le fak tów,
czy tel nych tak że dzi siaj.

War to wie dzieć, że:
• tka ni na z ja kiej wy ko na no til mę Ju ana Die go, na któ rej po wstał

Wi ze ru nek Mat ki Bo żej zo sta ła utka na z włó kien aga wy i zszy -
ta ni cią ba weł nia ną. Z re gu ły ubiór ta ki roz pa da się po kil ku -
na stu la tach. Sza ta Ma don ny ist nie je wy sta wio na na wi dok



publicz ny już bli sko 5 wie ków (480 lat) i nie stra ci ła wy glą du,
fak tu ry ani świe żo ści, mi mo że przez 116 lat by ła przez wier -
nych ca ło wa na, do ty ka na, gła ska na, pa lo no przed nią świe ce,
zno si ła róż ne szko dli we opa ry;

• po wie lu la tach usta lo no, że barw ni ki na wi ze run ku nie są po -
cho dze nia ro ślin ne go, zwie rzę ce go ani mi ne ral ne go – lecz syn -
te tycz ne go. Zdu mie nie wzbu dza fakt, gdy oka zu je się, że barw -
ni ki syn te tycz ne od kry to po upły wie 340 lat od ob ja wie nia;

• two rzą ce por tret ni ci ro bią wra że nie ubar wio nych przed pro -
ce sem tka nia;

• bar wy na wi ze run ku mie nią się róż ny mi od cie nia mi, za leż nie
od od le gło ści i ką ta ob ser wa cji w spo sób, ja ki spo ty ka się u nie -
któ rych pta ków i owa dów (mo ty li, żu ków itp.),

• wy stę pu ją ce na sza cie Ma ryi gwiaz dy w licz bie 49 po sia da ją
ta ki sam układ, ja ki był nad wzgó rzem Te pey ac 12 grud nia nad
ra nem 1531 r. w ostat nim mo men cie ob ja wień. Zdu mie wa -

Cu dow ny ob raz Mat ki
Bo żej
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ją ce jest po nad to, że układ tych gwiazd jest przed sta wio ny tak,
jak by był wi dzia ny nie od stro ny zie mi, lecz od stro ny nie ba,
czy li nie ja ko oczy ma Opatrz no ści,

• pew ne sym bo le uwi docz nio ne na ubio rze Ma don ny w po sta -
ci dzie wię ciu kwia tów – hie ro gli fów, zo sta ły tak roz miesz czo -
ne, że je śli til mę przy ło ży się do ma py tych re jo nów w ska li 
1:1 000 000, wów czas ele men ty te ści śle po kry wa ją się z naj -
wyż szy mi szczy ta mi i wul ka na mi roz lo ko wa ny mi na te re nie
az tec kie go pań stwa,

• w ostat nich la tach dzię ki no wo cze snej apa ra tu rze uda ło się po -
więk szyć oczy Mat ki Bo żej do 2,5 tys. ra zy. Ba da cze po pa dli
w zdu mie nie, gdyż w oczach od kry to po do bi zny osób zgro -
ma dzo nych u bi sku pa Zu mar ra gi w ostat nim dniu ob ja wie -
nia. Ża den wy bit ny ma larz nie mógł by na ma lo wać tych po -
sta ci, gdyż źre ni ce Ma don ny ma ją za le d wie 7 mm śred ni cy,

• na znak au ten tycz no ści ob ja wień Mat ka Bo ża prze sła ła przez
wi zjo ne ra bi sku po wi na rę cze pięk nych i świe żych róż ka sty -
lij skich, któ re w Mek sy ku nie by ły wów czas zna ne,

• bi skup Ju an Zu mar ra ga do brze od czy tał prze sła ne mu zna ki
(wi ze ru nek na til mie i ró że) i w dwa ty go dnie wy bu do wał Ma -
don nie ka pli cę w miej scu ob ja wień. Wy świę ce nie ka pli cy In -
dia nie czci li za ba wą. Za błą ka na strza ła z łu ku nie szczę śli wie
prze szy ła jed ne mu z nich szy ję, w wy ni ku cze go bie dak padł
mar twy. Jed nak że ze bra ni upro si li u Mat ki cud uzdro wie nia.
Na szyi po zo sta ły je dy nie za bliź nio ne zna ki. 
Przez mi nio ne wie ki ba da nia wi ze run ku Ma don ny prze pro -

wa dza li róż ni na ukow cy, w tym ate iści, a na wet wręcz cy ni cy wy -
śmie wa ją cy re li gię. W mia rę po stę pu prac ba daw czych wie lu
z nich zy ska ło żar li wą wia rę. Z re gu ły wy ra ża li opi nię, że ma ją do
czy nie nia ze zja wi ska mi nad przy ro dzo ny mi. 

A nam, piel grzy mom ze śro do wi ska pol skich nie wi do mych,
da ne by ło otrzeć się o te wspa nia łe zja wi ska nie do ści gnio ne i jak
wy ro ki Bo skie nie zba da ne. Obec nie nikt nie mo że stwier dzić, ja -
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kie jesz cze dal sze ta jem ni ce i prze sła nia za wie ra wi ze ru nek Kró -
lo wej Mek sy ku, Ma don ny z Gu ada lu pe.

W cza sie kil ku dnio we go po by tu w sto li cy Mek sy ku ze zdu -
 mnie niem po zna wa li śmy i kon tem plo wa li śmy przed sta wio ne wy -
żej, nie sa mo wi te ta jem ni ce. 

Pły wa ją ce ogro dy w Xo chi mil co i Mia sto gdzie lu dzie 
sta ją się Bo ga mi
Jak już by ła o tym mo wa, sto li ca Az te ków Te noch ti tlan po ło -

żo na by ła na pod mo kłym, po cię tym ka na ła mi i po łą czo nym gro -
bla mi te re nie. Więk szość te go te ry to rium zo sta ła daw no osu szona,
jed nak że w pew nym re jo nie o na zwie Xo chi mil co, po zo sta wio -
no na pa miąt kę i dla wy obraź ni po tom nych, daw ne roz wią za nia
to po gra ficz ne. Za cho wa no więc część ka na łów, gro bli i pły wa ją -
cych ogro dów. W jed nym z ko lej nych dni wycieczki od by li śmy
na spe cjal nych ko lo ro wych ło dziach go dzin ny rejs z lun chem
i przy gryw ka mi. Mie li śmy też oka zję wy słu chać pię ciu pio se nek
miej sco we go folk lo ru los ma ri chis. 

In ne go dnia od by li śmy wy ciecz kę do wspa nia łe go pre ko lum -
bij skie go mia sta Teo ti hu acan, a po dro dze zwie dzi li śmy warsz tat
bar dzo cie ka wych wy ro bów z ob sy dia nu i róż nych in nych mi ne -
ra łów oraz spo ży wa li śmy obiad przy pi ra mi dach sta no wią cych
wspa nia łe po zo sta ło ści Me zo ame ry ki. Teo ti hu acan to pra sta re, do -
brze za cho wa ne pre ko lum bij skie mia sto ze wspa nia łym ze spo łem
ar chi tek to nicz nym, a m. in. ze sta ry mi do brze za cho wa ny mi mo -
nu men tal ny mi pi ra mi da mi Słoń ca i Księ ży ca, pa ła cem Qet zal pa -
pa lo tla, bo ga Pta ka i Mo ty la, świą ty nią Pie rza ste go Wę ża, Dro gą
Umar łych i Cy ta de lą. Przed wie ka mi mia sto to by ło wiel kim
i pręż nym ośrod kiem, lecz nie bar dzo wia do mo dla cze go oko ło
650 ro ku n. e. zo sta ło opusz czo ne przez miesz kań ców. Jest na to
kil ka hi po tez ale nie wia do mo, któ ra jest praw dzi wa. We dług po -
wta rza nych le gend – opu ści li je, bo prze isto czy li się w bo gów. Do
Teo ti hu acan je dzie się przez wspo mnia ny wy żej plac Trzech Kul -
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tur, z ru ina mi ko ścio ła Świę te go Ja ku ba ze słyn ną chrzciel ni cą wi -
zjo ne ra Ju ana Die go.

Jak już by ła o tym mo wa sta łym i naj waż niej szym punk tem
pro gra mu był każ de go dnia dłu gi po byt, naj czę ściej z Mszą Świę -
tą w Sank tu arium Mat ki Bo żej Gu ada lu pe.

W Kor dy lie rze Wul ka nicz nej i Sier ra Ma dre Po łu dnio wej
Pią te go dnia po by tu przy szedł czas na opusz cze nie sto li cy

i uda nie się – zgod nie z pro gra mem – w in ne re jo ny Mek sy ku. 
Z sa me go ra na wy je cha li śmy w kie run ku Te nan go del Aire,

gdzie uczest ni czy li śmy w Eu cha ry stii i od by li śmy cie ka we spo tka -
nie z miej sco wy mi za kon ni ka mi ze Zgro ma dze nia Oj ców Pal lo -
ty nów, któ rzy wzbo ga ci li nas no wą daw ką wie dzy o Mek sy ku.

W re zul ta cie współ pra cy mię dzy epi sko pa tem Pol ski i Mek -
sy ku pod ję to wie le wspól nych ini cja tyw. Jesz cze przed woj ną na
te re nie Mek sy ku po wsta ło sank tu arium Mat ki Bo skiej Czę sto -
chow skiej, zaś po woj nie ko ściół w La skach k/War sza wy jest po -
świę co ny Kró lo wej Mek sy ku NMP z Gu ada lu pe.

Na wnio sek stro ny mek sy kań skiej pol scy Pal lo ty ni pod ję li ini -
cja ty wę roz wi nię cia na te re nie Mek sy ku kul tu Mi ło sier dzia Bo -
że go. W 1993 r. kar dy nał Pry mas Jó zef Glemp po ło żył i po świę -
cił ka mień wę giel ny pod bu do wę sank tu arium Mi ło sier dzia Bo -
że go w mie ście Te nan go del Aire po ło żo nym na obrze żach sto li cy
w od le gło ści 32 km od cen trum, na te re nie pa ra fii San Ju an Bau -
ti sta. 

Mia sto to znaj du je się u pod nó ża dwóch wul ka nów Po po ca -
te petl i Iz tac ci hu atl, o któ rych w oko li cy krą ży pięk na le gen da,
zgod nie z któ rą pe wien sław ny ry cerz Dy mią ca Gó ra (Po po ca te -
petl), po tocz nie zna ny Po po, za ko chał się bez pa mięt nie w pięk -
nej az tec kiej księż nicz ce imie niem Śpią ca Pa ni (Iz tac ci hu atl), po -
pu lar nie zwa nej Iz ta. Aby po zy skać jej rę kę, mu siał to czyć wal ki
z wie lo ma pre ten den ta mi za bie ga ją cy mi rów nież o jej przy chyl -
ność. Gdy szy ko wał się do sto cze nia bo daj że ostat niej wal ki z jed -



nym z naj groź niej szych prze ciw ni ków, nie obli czal nym i cie szą cym
się złą sła wą zbi rem, zroz pa czo na i wy lęk nio na per spek ty wą tej
wal ki księż nicz ka zwąt pi ła, czy jej uko cha ny, czło wiek wiel kiej de -
li kat no ści bę dzie w sta nie po ko nać ta kie go twar dzie la i sza ła wi -
łę. Z ża lu, że go stra ci i wpad nie w rę ce te go znie na wi dzo ne go sa -
tra py – pę kło jej ser ce. Do wie dziaw szy się o tym zre zy gno wa ny
Po po za mie nił sie bie i mar twą Iz tę w dwa przy le ga ją ce do sie bie
szczy ty wul ka nów. Za rys wul ka nu Iz ta przy po mi na kon tur le żą -
cej dziew czy ny. W ten spo sób oby dwie ko cha ją ce się isto ty przez
ty siąc le cia za cho wa ły wza jem ną wier ność i to nie tyl ko do zgonną. 

Po wy bu do wa niu sank tu arium p.w. Mi ło sier dzia Bo że go Oj -
co wie Pa llo ty ni roz po czę li swo ją dzia łal ność we wspo mnia nym
mie ście Te nan go del Aire. W świą ty ni znaj du ją się re li kwie Sio -
stry Fau sty ny. W cza sie spo tka nia Oj co wie po dzie li li się z na mi
wra że nia mi i efek ta mi swo jej dzia łal no ści. Uczest ni czy li śmy tak -
że w Eu cha ry stii. 

Uro dzi we, roz ło ży ste drze wo na Mon te Al ban
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Bo isko do ry tu al nej pił ki pe lot ki

Kan de la bro we kak tu sy
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Stam tąd wy ru szy li śmy w gó ry Sier ra Ma dre Po łu dnio wa, do
mia sta Oaxa ca i naj star sze go mia sta Me zo ame ry ki, z do brze za -
cho wa ny mi za byt ka mi pre hi sto rycz ny mi, po ło żo ne go na splan -
to wa nym szczy cie gó ry Mon te Al ban. 

W dal szej dro dze do Oaxa ki za trzy ma li śmy się, aby po dzi wiać
i uwiecz nić na zdję ciach wspa nia łe, tzw. kan de la bro we kak tu sy,
ro sną ce w to wa rzy stwie pięk nych, ko lo ro wo kwit ną cych krze wów.

Po dro dze za trzy ma li śmy się jed nak w mie ście Ca ca xtla, zwa -
nym – „miej scem gdzie deszcz umie ra w zie mi”, któ re w okre sie
pre ko lum bij skim by ło sto li cą przy by łych znad Za to ki Mek sy kań -
skiej Ol me ków (tych od wiel kich ba zal to wych głów ludz kich), któ -
rzy tu miesz ka li od VII do X wie ku n. e. W 1974 r. w mie ście tym
od kry to naj le piej w Mek sy ku za cho wa ne ma lo wi dła ścien ne wy -
ko na ne praw do po dob nie przez Ma jów przed sta wia ją ce za cie kłe
zma ga nia mię dzy wal czą cy mi ze so bą wo jow ni ka mi Ja gu ara
i Orła. 

Pi ra mi da Słoń ca na Teo ti hu acan



Po zwie dze niu Oaxa ca, a m.in. na wie dze niu miej sco wej ka -
te dry z pięk nym zło co nym wnę trzem ba ro ko wym, zwie dze niu in -
nych za byt ków oraz noc le gu, ra no wy je cha li śmy na Mon te Al ban.
Tam zwie dzi li śmy bu dow le jed ne go z naj star szych miast pre ko -
lum bij skiej Ame ry ki, sta ro żyt nej sto li cy Za po te ków.

Obej rze li śmy kom pleks ar che olo gicz ny, z bo iskiem do ry tu -
al nej gry w pił kę (Ju ego de Pe lo ta) oraz słyn ne re lie fy wy ko na ne
na pły tach skal nych, a przed sta wia ją ce praw do po dob nie tan ce -
rzy (Dan zen te). Nie któ rzy na ukow cy po dej rze wa ją, że nie są to
tan ce rze, lecz jeń cy prze zna cze ni bo gom na ofia ry. Zo ba czy li śmy
też tam tej sze ob ser wa to rium oraz mu zeum i sze reg in nych pi ra -
mid. 

Do li na Tla co lu la i Mia sto Anio łów
Stam tąd wy ru szy li śmy da lej do li ną Tla co lu la, gdzie od wie dzi -

li śmy miej sco wo ści Mi tla, Tu le oraz Teo ti tlan, oglą da jąc róż ne na -
gro ma dzo ne obiek ty. 

Mi tla by ła pań stwem-mia stem Za po te ków, któ re po upad ku
Mon te Al ban na bra ło du że go zna cze nia i li czy ło po nad 10 tys.
miesz kań ców. Póź niej mia sto zdo by ły ple mio na Mi ste ków, któ -
rzy wsła wi li się wiel kim kunsz tem w dzie dzi nie ar chi tek tu ry oraz
de ko ra cji po wsta ją cych wspa nia łych bu dow li, z któ rych za cho wa -
ła się tyl ko część. Wie le bu dow li – zwłasz cza świą tyń – znisz czy -
li Hisz pa nie, wy ko rzy stu jąc po zy ska ne w ten spo sób ma te ria ły do
bu do wy ko ścio ła – Igle sia de San Pa blo – któ ry, dzi siaj gó ru je nad
mia stem i któ ry na wie dzi li śmy. Rzu ci li śmy też okiem na in ne za -
byt ki. 

W mia stecz ku Tu le obej rze li śmy nie zwy kły okaz, w po sta ci li -
czą ce go po nad 2 tys. lat, a więc – być mo że – pa mię ta ją ce go cza -
sy Je zu sa, naj więk sze go drze wa oby dwu Ame ryk o na zwie – cy -
pry śnik. Okaz ten ma ob wód pnia 58 m, śred ni cę 14 m, wy so kość
42 m. ku ba tu rę 820 m3, zaś wa gę 640 ton. Cy pry śnik ten ro śnie
obok nie wiel kie go uro cze go ko ścio ła, któ ry w po rów na niu z tym
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ko lo sem wy glą da jak mi nia tur ka. Nie da le ko znaj du je się pięk ny
skwe rek o krze wach wy mo de lo wa nych na po do bi zny zwie rząt
i pta ków. 

Na stęp nie uda li śmy się w kie run ku pół noc nym do mia stecz -
ka Teo ti tlan, naj star sze go mia sta w do li nie Tla co lu la, sły ną ce go
z wy ro bu dy wa ni ków far bo wa nych na tu ral ny mi barw ni ka mi.
Znaj du ją się tu ru iny i nie wiel kie mu zeum upa mięt nia ją ce spu -
ści znę kul tu ry Za po te ków. 

Na noc leg wró ci li śmy do Oaxa ki. Po dro dze zwie dzi li śmy fa -
bry kę jed ne go z mek sy kań skich ape ri ti fów, tj. na po ju o na zwie
mez cal, sta no wią ce go al ter na ty wę dla po dob nej do nie go te qu ili,
któ rej na zwa jest za strze żo na je dy nie dla mia sta o ta kiej sa mej na -
zwie i oko lic, któ re znaj du ją się w re jo nie Gu ada la ja ry. By ła też
de gu sta cja róż nych ga tun ków te go trun ku, w tym rów nież z ro -
bacz kiem, z za cho wa niem tra dy cyj ne go spo so bu, a wiec z li mon -
ką i so lą al bo w wer sji wam pi ro z po mi do rem i na po jem po ma -
rań czo wym do po pi cia zwa nym san gri ta .

Na stęp ne go dnia, po do koń cze niu zwie dza nia cen trum
Oaxa ca, uda li śmy się w kie run ku per ły epo ki ko lum bij skiej, Mia -
sta Anio łów – Pu ebla. Po dro dze jed nak wstą pi li śmy jesz cze do
dwóch miast, tj. do uzna ne go jesz cze przez Cor te sa za naj pięk niej -
sze mia sto po za Hisz pa nią, czy li Cho lu li oraz po ło żo ne go 5 km
na po łu dnie – To nant zin tla. 

Za nim In dia nie ple mie nia i mia sta Tla xca la do ko na li jed nej
z naj krwaw szych rze zi w Cho lu li za to, że miesz kań cy te go mia -
sta współ pra co wa li z Az te ka mi i za bie ra li ich dzie ci na ofia ry wy -
du ma nym przez ka pła nów boż kom, Cor tes za chwy cał się je go
uro dą. W cza sach Me zo ame ry ki by ło to świę te mia sto, do któ re -
go pły nę ły licz ne po gań skie piel grzym ki, jak rów nież du że i waż -
ne cen trum han dlo we. Wzno si się tam obec nie zbu do wa ny w ro -
ku 1529 na miej scu daw nej świą ty ni Qu et zal co atla, wa row ny
klasz tor fran cisz kań ski Co nven to de San Ga briel. Obok wi ry da -
rza znaj du je się ka pli ca zbu do wa na dla na wró co nych In dian Ca -



Uli ca w Pu ebla
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pel la Re al. Nad po ło żo ną we wschod niej czę ści mia sta bu dow lą
Zo na Ar gu elo gi ca gó ru ją po zo sta ło ści naj więk szej pi ra mi dy, ja -
ka zo sta ła zbu do wa na w ca łej hi sto rii Me zo ame ry ki. Pod tą pi ra -
mi dą się ga ją cą 65 m wy so ko ści ar che olo dzy prze ko pa li tu nel
o dłu go ści 8 km, któ ry po zwa la zi den ty fi ko wać czte ry eta py wzno -
sze nia bu dow li. Znaj du je się też tam mu zeum upa mięt nia ją ce hi -
sto rię bu dow li. Przed wie ka mi – w miej scu – gdzie od kry to Pa -
tio de los Al ta res, praw do po dob nie od by wa ły się pu blicz ne ce re -
mo nie i – dla ich uświet nie nia – skła da ne by ły boż kom ofia ry
z dzie ci. 

W cen trum mia sta znaj du je się ol brzy mie Zo ca lo (ry nek głów -
ny) z pięk ny mi, ko lo ro wy mi pod cie nia mi na ko lum nach. 

W od le gło ści 5 km na po łu dnie znaj du je się w To nant zin tla
sank tu arium San ta Ma ria To nant zin tla, któ re go wnę trze urzą dzo -
ne na mo dłę ba ro ku lu do we go wy peł nio ne jest ko lo ro wy mi po -



sta cia mi świę tych i anio łów, owo ca mi, kwia ta mi i pta ka mi. Od
XVI wie ku przez 200 lat ar cy dzie ła te two rzy li z wiel kim kunsz -
tem i pie ty zmem in diań scy rze mieśl ni cy. Nie co da lej na po łu dnie
wzno si się ko ściół San Fran ci sco Ace te pec, któ re go fa sa da jest cał -
ko wi cie po kry ta ko lo ro wy mi płyt ka mi ce ra micz ny mi ty pu Ta la -
ve ra.

Prze by wa jąc w opi sa nych miej scach, po dzi wia li śmy z za chwy -
tem te pięk ne ar cy dzie ła. Z wiel kim uzna niem roz my śla li śmy
o miej sco wych in diań skich i me ty skich ar ty stach, o ich kunsz cie,
sma ku ar ty stycz nym i zdol no ściach. Ze smut kiem i nie sma kiem
wspo mi na li śmy nie chlub ny okres dys pu ty, w cza sie któ rej uzna -
wa no In dian za isto ty po zba wio ne du szy. 

Stąd uda li śmy się do ko lej ne go, wzbu dza ją ce go za chwyt ko lo -
nial ne go hisz pań skie go mia sta Pu ebla, na zy wa ne go rów nież Mia -
stem Anio łów, uzna wa ne go za naj bar dziej ka to lic kie mia sto ca łe -

Ka te dra w Pu ebla
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go Mek sy ku. Pu ebla na zy wa na jest też ar chi tek to nicz nym klej no -
tem epo ki ko lo nial nej, li czą cym so bie po nad 5 mln miesz kań ców,
cho ciaż nie ro bi wra że nia tak du żej aglo me ra cji. Obej rze li śmy tam
wie le za byt ko wych obiek tów oraz pięk nych świą tyń, a tak że po -
spa ce ro wa li śmy uro kli wy mi ulicz ka mi o ni skiej, sym pa tycz nej za -
bu do wie. Z obiek tów sa kral nych na wie dzi li śmy m. in. pięk ną ka -
te drę oto czo ną ku tym że la znym ogro dze niem, na któ re go szczy -
cie roz miesz czo ne są licz ne anioł ki wy ko na ne z me ta lu.

Po mo dli li śmy się też w prze pięk nym ko ście le Do mi ni ka nów
– San to Do min go, któ re go pe reł ką jest mo nu men tal na ba ro ko -
wa, peł na zło tych de ta li Ka pli ca Ró żań co wa. Zaj rze li śmy rów nież
na plac, gdzie od by wa się targ rze mio sła o na zwie – el Pa rian.

Sier ra Ma dre Za chod nia
Na stęp ne go, czy li ósme go dnia piel grzym ki, a by ło to

05.10.2011 r., skie ro wa li śmy się na za chód w kie run ku miast Cu -
er na va ca oraz Ta xco.

W Cu er na va ca, do chwi li wy jaz du do Hisz pa nii, tj. do ro ku
1540 miesz kał w pa ła cu bę dą cym je go re zy den cją sam Her nan
Cor tes. Obec nie w pa ła cu tym mie ści się mu zeum re gio nal ne Cu -
auh na hu ac ze wspa nia ły mi zbio ra mi ar che olo gicz ny mi i hi sto -
rycz ny mi. 

W la tach trzy dzie stych XX w. wnę trza pa ła cu przy ozdo bił Die -
go Ri ve ra cy klem mu ra li uka zu ją cych hi sto rię Mek sy ku od cza -
su kon kwi sty do re wo lu cji 1910 r. Cie ka wym obiek tem jest cięż -
ka – przy po mi na ją ca twier dzę ka te dra, z rzad ki mi ma lo wi dła mi
ścien ny mi przed sta wia ją cy mi sce ny z mar ty ro lo gii chrze ści jan
w Ja po nii. Eks pre sja tych fre sków su ge ru je, że au to rem lub współ -
au to rem tych scen mu siał być na ocz ny świa dek prze śla do wań,
trans por tu więź niów oraz ich kaź ni. Świą ty nia ta jest p.w. Naj -
święt szej Ma rii Pan ny Wnie bo wzię tej.

W Cu er na va ca, na zy wa nym „Mia stem wiecz nej wio sny”,
z uwa gi na to, że w cią gu ca łe go ro ku pa nu je tu au ra przy po mi -
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na ją ca tę po rę ro ku, a tak że z ra cji, że jest tu za wsze świe ża, pięk -
na i za dba na ro ślin ność, w któ rej gnieź dzi się mnó stwo ptac twa,
jest tak że wie le in nych za byt ków, m.in. mu zeum ame ry kań skie -
go ar ty sty Ro ber ta Bra dy’ego, pra ce wy bit ne go mek sy kań skie go
mu ra li sty Da vi da Si qu eiro sa i wie le in nych. Uczest ni cy piel grzym -
ki po zna li sank tu aria oraz obej rze li kilka in nych waż nych
miejsc, a tak że po czu li wiecz ną wio snę. 

Ko lej nym zwie dza nym przez nas cie ka wym mia stem by ło po -
ło żo ne da lej na za chód Ta xco. Naj pięk niej szym za byt kiem
w tym mie ście jest wspa nia ły ko ściół p.w. San ta Pri sca z ozdob -
ną w sty lu chur ri gu ery zmu fa sa dą oraz prze bo ga tą de ko ra cją rzeź -
biar ską. Ufun do wał go Jo se de la Bor da, czło wiek o dziw nych lo -
sach for tu ny, gdyż wie lo krot nie był ban kru tem i wiel kim bo ga -
czem. Zmarł dość skrom nie w Cu er na va ca i tam zo stał
po cho wa ny, gdyż for tu nę prze ka zy wał na ko ścio ły i na rzecz bied -
nych sto su jąc mak sy mę „Bóg dał Bor dzie, Bor da od da je Bo gu”. 

Jest wie le in nych za byt ków, któ rych kunszt da ne by ło po znać
na szym piel grzy mom. Do cen trum mia sta wje cha li śmy tak sów -
ka mi ty pu volks wa gen gar bu sek, z uwa gi na to, że Ta xco jest usy -
tu owa ne u stóp ma low ni cze go, urwi ste go sto ku gór skie go. Po za
za byt ka mi sa kral ny mi oraz in ny mi obiek ta mi zło ży li śmy też wi -
zy tę w skle pie i pra cow ni wy ro bów ze sre bra. 

Dzie wią te go dnia ra no bez po śred nio z Ta x co skie ro wa li śmy
się w kie run ku Pa cy fi ku do ku ror tu Aca pul co. Jed nak że po dro -
dze mie li śmy jesz cze spo tka nie z przed sta wi cie la mi mek sy kań skie -
go śro do wi ska nie wi do mych. Spo tka nie by ło bar dzo sym pa tycz -
ne. Prze ka za li śmy so bie wza jem nie du żo róż nych in for ma cji. Jed -
nak obiek tyw nie trze ba stwier dzić, iż w Mek sy ku ta gru pa
spo łecz na nie jest jesz cze zor ga ni zo wa na na od po wied nim po zio -
mie oraz po trze bu je po mo cy. 



In c lu si ve w Aca pul co
6 paź dzier ni ka do tar li śmy do eks klu zyw ne go ku ror tu Aca pul -

co. Tu mie li śmy już wszyst kie go pod do stat kiem. Eks klu zyw ny
wikt, kwa te ru nek i na pit ki, a tak że wszel kie go ro dza ju róż no ra -
kie owo ce zie mi i mo rza. Nikt jed nak nie prze do brzył w pła wie -
niu się w tym luk su sie. Nikt też nie prze sa dził z na po ja mi wy sko -
ko wy mi, ty le tyl ko, aby prze ciw dzia łać złej flo rze. Pła wi li śmy się
w słoń cu, zło tym pia sku i mo rzu, oglą da li śmy – w cza sie spa ce -
ru stat kiem – pięk ne wi do ki oraz eks klu zyw ne wil le, wła sność mi -
lio ne rów z ca łe go świa ta. 

Po kil ku dniach trze ba by ło się zbie rać i wra cać do na szej Pol -
ski, za któ rą się już bar dzo stę sk ni li śmy, bo wszę dzie do brze, ale
w do mu naj le piej. 

Po dro dze na lot ni sko w sto li cy Mek sy ku jesz cze raz na wie -
dzi li śmy w ce lu po że gna nia się z go ścin ną Mat ką Sank tu arium
Gu ada lu pe i uczest ni czy li śmy w Eu cha ry stii. 

Aca pul co wi dok z oce anu
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10 paź dzier ni ka wró ci li śmy do Pol ski. 

Trze ba po wie dzieć, iż piel grzym ka by ła wspa nia ła i bar dzo
uda na. Mie li śmy pod do stat kiem nie za po mnia nej stra wy du cho -
wej oraz do znań po znaw czych. Prze je cha li śmy sze reg re gio nów
od Wy ży ny Mek sy kań skiej przez Kor dy lie rę Wul ka nicz ną po Sier -
ra Ma dre Za chod nią i Po łu dnio wą. Po dzi wia li śmy wspa nia łe bu -
dow le, zwłasz cza sa kral ne, w któ rych two rze niu istot ny udział miał
kunszt In dian i Me ty sów. Za chwy ce ni też je ste śmy wspa nia łą przy -
ro dą i kra jo bra za mi Mek sy ku, bar dzo zróż ni co wa ny mi pod wie -
lo ma wzglę da mi. Po dzi wia li śmy też pięk ną po sta wę w za cho wa -
niu i od no sze niu się do nas lu dzi miej sco wych, w tym In dian i Me -
ty sów, któ rzy sta le się do nas uśmie cha li i go to wi by li być nam
pomocni. 

Dzię ku je my ser decz nie wspa nia łym na szym opie ku nom, or -
ga ni za to rom, pi lo tom i prze wod ni kom, wszyst kim księ żom i sio -
strom za kon nym, kie row cy oraz so bie na wza jem za pięk ny eg za -
min kul tu ry, przy jaź ni oraz wza jem nej uprzej mo ści. Dzię ku je my
na szym ro dzi nom i bli skim za to, że mo gli śmy so bie po zwo lić na
tak wspa nia łą piel grzym kę. 

Mek sy kań skie szla ki Ja na Paw ła II
Re la cjo nu jąc prze bieg, do zna nia, efek ty oraz wra że nia z na -

szej piel grzym ki, nie moż na po mi nąć jed ne go z jej naj waż niej -
szych ak cen tów, któ ry dla nas Po la ków sta no wi wiel ki po wód do
du my oraz spra wia, że na sze sa mo po czu cie jest wspa nia łe.

Na po cząt ku re la cji wspo mnie li śmy, że Mek sy ka nie swo je mu
wie lo krot ne mu go ścio wi, dziś Bło go sła wio ne mu Ja no wi Paw ło -
wi II, wy sta wi li wie le pięk nych po mni ków. Te mat ten wy ma ga roz -
wi nię cia i na to od po wied nie miej sce w tej re la cji mu si się zna -
leźć. 

Z wiel kim roz rzew nie niem i sa tys fak cją ob ser wo wa li śmy, że
w ca łym Mek sy ku, nie mal na każ dym kro ku wi docz ne by ły śla -
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dy na sze go Wiel kie go Ro da ka w po sta ci wy ra ża nych w róż ny spo -
sób do wo dów sza cun ku i uwiel bie nia te go wiel kie go na ro du dla
oso by Pa pie ża Po la ka. Na swo jej dro dze spo ty ka li śmy dzie siąt ki
pięk nych po mni ków, ta blic oraz in nych do wo dów mi ło ści
i wdzięcz no ści do Ja na Paw ła II. A prze cież od wie dzi li śmy tyl ko
nie wiel ki frag ment te go ogrom ne go i pięk ne go kra ju. Mie li śmy
in for ma cje, że oprócz tych trwa łych śla dów, Mek sy ka nie uho no -
ro wa li Pa pie ża nada niem Je go Imie nia wie lu szko łom, uli com, pla -
com i za kła dom pra cy. W więk szo ści za kła dów pra cy wi szą je go
por tre ty. Wi ze ru nek je go wid nie je w każ dej ze świą tyń. 

Spo śród wie lu na ro dów za fa scy no wa nych oso bą Oj ca Świę -
te go oraz da rzą cych go ogrom nym sza cun kiem, mi ło ścią i uwiel -
bie niem, po za Po la ka mi, na pierw sze miej sce zde cy do wa nie wy -
su wa ją się Mek sy ka nie. Da li na to sze reg do wo dów i wie lo krot -
nie w cza sie spo tkań z Papieżem skan do wa li sło wa – Je steś
Mek sy ka ni nem, gdyż au ten tycz nie uwa ża li go za swo je go, bo stał
się dla nich przez swo ją oso bo wość i po sta wę bar dzo bli ski. Jest
to na ród ży ją cy w bli sko ści z na tu rą i po sia da ją cy wiel ką na tu ral -
ną in tu icję, czy li swo je go ro dza ju „szó sty zmysł”. Z ła two ścią wy -
czu wa li w tym nie zwy kłym czło wie ku brat nią du szę, wiel ką, nie -
kła ma ną ser decz ność oraz au ten tycz ne za tro ska nie o ich los.

Na ród mek sy kań ski czuł się rów nież za szczy co ny tym, że Oj -
ciec Świę ty uho no ro wał ich Oj czy znę wy bo rem jej na pierw szą
swo ją za gra nicz ną piel grzym kę, nie zwłocz nie po wy bo rze na Sto -
li cę Pio tro wą. 

Z Je go stro ny wy bór Mek sy ku był traf ny i pre cy zyj nie prze -
my śla ny, z wie lu wzglę dów. Przy tocz my tu kil ka naj waż niej szych
z nich:
• Ame ry ka, głów nie Ła ciń ska (w tym zwłasz cza Mek syk) re pre -

zen to wa ła oko ło po ło wy świa to wej licz by ka to li ków, co wy -
ma ga ło spe cjal ne go za ak cen to wa nia i wy róż nie nia,

• wśród wie lu du chow nych te go re gio nu, za czy nał zy ski wać na
po pu lar no ści i ak tyw no ści nie bez piecz ny dla ko ścio ła na wią -
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zu ją cy do teo rii mark si stow skiej nurt tzw. „teo lo gii wy zwo le -
nia”, któ ry na le ża ło po wstrzy mać,

• ostat nio na si li ły się zja wi ska zwięk szo ne go wy zy sku lu dzi pra -
cy, a w tym In dian, Me ty sów i in nych. Roz prze strze ni ły się na
sze ro ką ska lę han del nar ko ty ka mi, ko rup cja, wy zysk, apo te oza
zy sku i nieli cze nie się z oso bą ludz ką oraz jej pra wa mi. Oj ciec
Świę ty po sta no wił opowiedzieć się za gnę bio ny mi, prze śla do -
wa ny mi i de mo ra li zo wa ny mi, skrytyko wać gan gi i ma fie, ko -
rup cję, wy zysk i nar ko ma nię oraz przy po mnieć, ko go Mat ka
Bo ża z Gu ada lu pe wy bra ła na swo je go wi zjo ne ra w cza sie swo -
ich ob ja wień na wzgó rzu Te pey ac w grud niu 1531 r. 
I rze czy wi ście Oj ciec Świę ty w moc nych sło wach ata ko wał wy -

zysk i apo te ozę zy sku, ja ko ce lu pro wa dze nia wszel kiej dzia łal no -
ści i fi lo zo fii eko no micz nej. Był to okres sto sun ko wo nie daw nych
prze śla do wań Ko ścio ła Ka to lic kie go przez pa nu ją ce wów czas le -
wi co we re żi my. Mię dzy Mek sy kiem i Wa ty ka nem nie by ły wów -
czas na wią za ne sto sun ki dy plo ma tycz ne. 

Z po wyż szych przy czyn Bło go sła wio ny Jan Pa weł II zaj mu je
w Mek sy ku miej sce szcze gól ne. Za wsze da rzył On Mek syk i je go
miesz kań ców wiel ką sym pa tią i mi ło ścią, a Mek syk tę mi łość
w dwój na sób od wza jem niał. Pa pież od był do te go kra ju pięć piel -
grzy mek w la tach 1979 (tuż po wy bo rze), 1990, 1993, 1999 i 2002.
Każ da po dróż i na wie dze nie Meksyku po zo sta wia ło w ser cach te -
go wspa nia łe go na ro du nie za po mnia ny ślad, a na pla cach, uli cach,
w świą ty niach i obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej – trwa łe pa -
miąt ki. Mi mo, że po cho dził z da le kie go kra ju, trak to wa li Go tak,
jak by był jed nym z nich. On nie miał nic prze ciw ko te mu i da wał
odczuć, że jest z te go dum ny. W spo tka niach z Nim za wsze uczest -
ni czy ły mi lio ny. Wi ta li Go gło śną mo dli twą, śpie wem, tań ca mi
oraz nie kła ma ną in diań ską i la ty no ską ra do ścią z fak tu, że jest
wśród nich, wy ra ża jąc ogrom ne do Nie go przy wią za nie oraz skan -
du jąc spon ta nicz nie – Niech ży je Lo lek, al bo – Je steś Mek sy ka -
ni nem. Nie mie li Mu za złe, że ja ko do bry oj ciec i wy cho waw ca,
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cza sa mi ich upo mi nał, mó wiąc nie za wsze przy jem ną dla ucha
praw dę, np. pięt nu jąc prak ty ki gan gów, nar ko ma nię, wy zysk oraz
pro wa dzą cą doni kąd teo lo gię wy zwo le nia. Wy ba czy li Mu win ni,
na to miast pro ści lu dzie by li wdzięcz ni wie dząc, że wy po wia da -
ne przez Nie go praw dy dzia ła ją w ich in te re sie. Od no sił się do nich
z sza cun kiem. Na wet gdy miał ich w czymś upo mnieć, zwra cał się
do nich – Pro szę Was.

Wdzięcz ni Mu by li po nad to za be aty fi ka cję, a póź niej ka no -
ni za cję Ju ana Die go. By ło to pierw sze wy nie sie nie na oł ta rze In -
dia ni na. Ogło sił też bło go sła wio ny mi kil ku in nych sy nów te go na -
ro du. 

To by ły przy czy ny, dla któ rych oso ba Pa pie ża Po la ka jest temu
na ro dowi bar dzo bli ska, cze mu da je on wy raz po świę ca jąc ja no -
wi Paw ło wi II licz ne pa miąt ki. Prze wod ni cy opo wia da li, iż w cza -
sie trze ciej piel grzym ki, gdy Pa pież miał się spo tkać na Ju ka ta nie
z przed sta wi cie la mi wspól not in diań skich, wów czas przed tą wi -
zy tą miesz kań cy mia sta Iza mal na Je go cześć ca łe mia sto, z obiek -
ta mi uży tecz no ści pu blicz nej, do ma mi, świą ty nia mi, w tym pięk -
ne ogrom ne kruż gan ki oka la ją ce sank tu arium Kró lo wej Ju ka ta -
nu, po ma lo wa li na ko lo ry pa pie skie i tak po zo sta ło do dzi siaj przez
bli sko 20 lat. Po nad to – przed wej ściem do klasz to ru świą ty ni,
miesz kań cy ci ufun do wa li Oj cu Świę te mu ko lej ny pięk ny po mnik
z brą zu. 

Mi mo po wa gi sy tu acji, ja ka z re gu ły to wa rzy szy ła spo tka niom
Oj ca Świę te go z wier ny mi, cza sa mi zda rza ły się róż ne za baw ne sy -
tu acje, któ rych Pa pież nie bał się, a prze ciw nie – chęt nie w nich
uczest ni czył. Zna czy ło to, że jest czło wie kiem z krwi i ko ści, nie
uda ją cym cho dzą cej świę to ści. Je go re ak cja na te go ty pu zda rze -
nia by ła fan ta stycz na i ujaw ni ła wiel kie Je go po czu cie hu mo ru.
Sam się też czę sto po słu gi wał me to da mi hu mo ru sy tu acyj ne go.
W cza sie śpie wu przez ze bra nych róż nych pie śni na je go cześć ta -
kich jak „Sto lat”, „Gó ra lu czy Ci nie żal” lub je go ulu bio nej „Bar -
ki”, bądź skan do wa nia przez mło dzież okrzy ku „Zo stań z na mi”,
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wy ko ny wał de li kat ne ge sty rę ką lub lek ko przy tu py wał no gą. Ja -
ko po twier dze nie Je go wiel kie go po czu cia hu mo ru moż na przy -
to czyć wła śnie, po cho dzą cą z Mek sy ku, pew ną aneg do tę opar tą
na praw dzi wym zda rze niu.

Oj ciec Świę ty bę dąc jesz cze Me tro po li tą Kra kow skim, mu siał
od by wać róż ne spo tka nia z dy gni ta rza mi par tyj ny mi oraz wo je -
wódz kiej ad mi ni stra cji. W ro ku 1978 miał waż ną spra wę do ów -
cze sne go I se kre ta rza PZPR w Kra ko wie Jó ze fa Kla sy i pró bo wał
się z nim umó wić na spo tka nie. Kla sa jak ognia bał się ta kie go spo -
tka nia, aby nie skom pro mi to wać się przed prze ło żo ny mi z War -
sza wy, a na wet z Mo skwy. Wie dział, że Kar dy nał Woj ty ła jest
świet nym dy plo ma tą i wy ne go cju je wie le, za co obie ca mo dli twę.
Dla te go do ta kie go spo tka nia nie do szło i Kar dy nał zo stał Pa pie -
żem. Trze ba tra fu, że w cza sie pierw szej piel grzym ki do Mek sy -
ku Jó zef Kla sa zo stał tam am ba sa do rem PRL i wi tał Pa pie ża ra -
zem z ca łym kor pu sem dy plo ma tycz nym. Oj ciec Świę ty zbli ża -
jąc się w ge ście po wi ta nia do Jó ze fa Kla sy, po wie dział z uśmie chem
– „O, Pa nie Jó ze fie, na resz cie zna lazł Pan dla mnie czas”. Ca ły świat
ko chał Ja na Paw ła II rów nież za te go ty pu ży cio we epi zo dy.



Woj ciech Świę cic ki

Uro czy stość przy ję cia re li kwii 

Dłu go ocze ki wa li śmy na ten dzień. Na po cząt ku był po mysł
na szej ka te chet ki s. Li dii i bra ta Da mia na z Nie po ka la no wa,

aby re li kwie św. Mak sy mi lia na tra fi ły do La sek.
Trwa ły dys ku sje, spo tka nia, roz mo wy z Mat ką Ge ne ral ną –

s. An ną Ma rią – i człon ka mi Za rzą du TO nO. Z tych roz mów na -
ro dzi ła się myśl, że naj lep szym miej scem na re li kwie Świę te go bę -
dzie szko ła Je go imie nia. 

Czy jest w Pol sce szko ła, w któ rej na ko ry ta rzu szkol nym znaj -
du ją się re li kwie świę tych? Oj co wie z Nie po ka la no wa o ta kiej
szko le nie sły sze li, co nie prze szko dzi ło im w pod ję ciu szyb kiej de -
cy zji, że to my ma my być tą pierw szą wy róż nio ną pla ców ką.

W mgli sty paź dzier ni ko wy dzień (24.X) już od sa me go ra na
mło dzież od święt nie ubra na ocze ki wa ła w szko le na wyj ście do
ka pli cy. Wszy scy sku pie ni, za cho wu ją cy się ina czej niż na co dzień,
ze świa do mo ścią, że już za chwi lę bę dą uczest ni czyć w hi sto rycz -
nym wy da rze niu.

O go dzi nie 9.00 roz po czę ła się Msza świę ta w Ka pli cy Mat ki
Bo żej Aniel skiej, któ rą pro wa dził Oj ciec Gwar dian Mi ro sław Bar -
tos, w kon ce le brze z Oj cem Ro ma nem So czew ką, księ dzem rekto -
rem Sła wo mi rem i księ dzem Se ba stia nem.

Po Mszy świę tej wszy scy ze bra ni prze szli do szko ły na uro czy -
ste przy ję cie re li kwii. W ho lu szko ły obok fi gu ry św. Mak sy mi -
lia na zo stał wmu ro wa ny ka mień, w któ rym w szka tu le znaj du ją
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się wło sy z bro dy Mę czen ni ka. To wła śnie w tym miej scu w obec -
no ści wszyst kich uczniów, na uczy cie li i ze bra nych go ści Oj ciec
Gwar dian do ko nał uro czy ste go przy ję cia re li kwii.

Od po cząt ku ro ku pan Ma rek Wój cic ki i pa ni Edy ta Bu dzy ła
przy go to wy wa li z mło dzie żą słu cho wi sko słow no -mu zycz ne, któ -
re mia ło przy bli żyć syl wet kę Świę te go, po ka zać Go ja ko czło wie -
ka, wi zjo ne ra ob da rzo ne go nie zwy kle sil nym cha rak te rem, mi łu -
ją ce go z ca łe go ser ca Mat kę Bo ską.

„Mi łość nie li czy się z si ła mi, wie rzy w nie po dob ne” – to sło -
wa o. Kol be go, a za ra zem ty tuł słu cho wi ska przy go to wa ne go przez
mło dzież w ob sa dzie: O. Mak sy mi lian – Krzysz tof Sien kie wicz,
mat ka Mak sy mi lia na – Syl wia Ro ma tow ska, dia beł pierw szy –
Arek Bień kow ski, dia beł dru gi – Piotr Chu dziak, dia beł trze ci –
Da mian Osie wak, dia beł czwar ty – Łu kasz Po łeć, nar ra tor – Mar -
cin Świat, pro win cjał – Mar cel Pa chol czyk, śpiew – Do mi nik
Strze lec, sce na riusz i re ży se ria – Edy ta Bu dzyła, Ma rek Wój cic -
ki, dźwięk – Piotr Gro now ski.

Wi do wi sko wy war ło na wszyst kich wiel kie wra że nie. Wy stę -
pu ją cy ak to rzy z wiel kim za an ga żo wa niem i pro fe sjo na li zmem
wcie li li się w swo je ro le. Po przed sta wie niu głos za brał Oj ciec Ro -
man So czew ka, któ ry przy bli żył nam mniej zna ne fak ty z ży cia Oj -
ca Kol be go. Nasz Świę ty Pa tron, to nie tyl ko czło wiek, któ ry od -
dał w ofie rze swo je ży cie dla in nych, to rów nież czło wiek we so -
ły i umie ją cy żar to wać. 

Pan pre zes Za rzą du TO nO, Wła dy sław Go łąb, w swo im wy -
stą pie niu zaak cen to wał hi sto rycz ne zna cze nie przy ję cia re li kwii
przez szko łę i ca łą wspól no tę Dzie ła La sek.

Ja ko dy rek tor szko ły po dzię ko wa łem wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go, aby przy ję cie re li kwii od by ło się god nie
i uro czy ście. Wszy scy na uczy cie le, wy cho waw cy i per so nel ad mi -
ni stra cyj ny, z s. Ma teą na cze le, z wiel kim za pa łem i za an ga żo wa -
niem przez wie le dni po ma ga li w przy go to wa niu, a na stęp nie
w spraw nym prze bie gu uro czy sto ści.
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Chce my rów nież po dzię ko wać na szym wszyst kim przy ja cio -
łom i go ściom, by łym pra cow ni kom i na uczy cie lom, że zna leź li
czas na mo dli twę i ra do wa nie się z na mi. Z ra do ścią go ści li śmy
de le ga cję uczniów i pe da go gów z Rab ki, wie lo let nią dy rek tor kę
na szej szko ły Ste fa nię Czy życ ką, na uczy cie la Wa cła wa Czy życ kie -
go, na uczy ciel kę Ka ta rzy nę Ży znow ską, by łe go dy rek to ra szko ły
pa na Bo le sła wa Joń cę i wie le in nych dro gich nam osób.

Szcze gól nie ser decz nie dzię ku je my pa nu Ro ber to wi Dzie nie -
wi czo wi, któ ry bez płat nie w po da ro wa nym nam gra ni to wym ka -
mie niu umie ścił szka tu łę z re li kwia mi O. Mak sy mi lia na.

Dzię ku je my rów nież za obec ność Dy rek to ro wi KPN pa nu Je -
rze mu Mi sia ko wi i Sta ro ście Po wia tu War szaw skie go Za chod nie -
go pa nu Ja no wi Ży chliń skie mu. Uro czy stość za koń czy ła się po -
czę stun kiem i wspól nym ra do snym świę to wa niem w ro dzin nej
at mos fe rze. 
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o. Ro man Alek san der So czew ka

Kwiat ki świę te go Oj ca Mak sy mi lia na

Ty tuł re fe ra tu jest oczy wi -
stym od nie sie niem do

„Kwiat ków św. Fran cisz ka
z Asy żu”, któ re Le opold Staff,
tłu macz „Kwiat ków” na ję zyk
pol ski, okre ślił, że „jest to jed -
na z naj cza row niej szych, naj -
czyst szych, naj ra do śniej szych
ksią żek, ja kie zna li te ra tu ra.
Jest ona po cie chą i na dzie ją.
Uczy wia ry w mi łość i w do -
broć ser ca ludz kie go. Książ ka
ta ca ła śpie wa”.

Chciał bym, aby mo je wy -
stą pie nie z tym ty tu łem przy -
naj mniej w jed nym pro cen cie
god ne by ło ta kiej oce ny. Wy -
bra ne zda rze nia z Pi sma Świę te go i z prze ka zów lu dzi, któ rzy
z nim prze by wa li, świad czą, że po tra fił się uśmiech nąć i in nym
dać po wód do uśmie chu. Jest przy naj mniej jed na fo to gra fia, na
któ rej wi dać sze ro ki uśmiech jak wscho dzą ce słoń ce. 

Świę ty Oj cze Mak sy mi lia nie 
– sze dłeś przez Dro gę Krzy żo wą, tak jak twój Mistrz, 
– umar łeś za swo ich bliź nich, tak jak twój Mistrz, 
– mo dli łeś się za opraw ców, tak jak twój Mistrz. 
Świę ty Mak sy mi lia nie, 
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na kłoń nas wszyst kich, 
by śmy po mo gli ci dźwi gać glob ziem ski w gó rę, 
do Mat ki Bo żej.
Wyj dzie nam wte dy na prze ciw, 
przej mie go z rąk na szych sła bych, 
swym płasz czem bez piecz nie otu li, 
Sy no wi prze ka że ... 
Świę ty Mak sy mi lia nie, 
wy tłu macz nam wszyst kim, 
że bez te go dźwi ga nia upad nie zie mia, upad nie czło wiek, 
roz kwit nie pie kło! 
Tę czo zwy cię ska, módl się za na mi! 
Echo Chry stu sa, módl się za na mi!
Ob ło ku Bo ży, módl się za na mi, po rwij za so bą. 

Sto imy w obec no ści po są gu św. Mak sy mi lia na Kol be go – fran -
cisz ka ni na, Ry ce rza Nie po ka la nej, mi sjo na rza i mę czen ni ka z Au -
schwitz – w Szko le, któ ra ob ra ła go so bie za Pa tro na. Dziś chce -
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my tę obec ność przy po mnieć i wzbo ga cić przez uro czy sty akt
prze ka za nia i od sło nię cia re li kwii, wpraw dzie bar dzo zni ko mej je -
go cząst ki, ale jak że wy mow nej. To on po wta rzał: „Ja bym chciał
i pra gnął być star tym na proch dla spra wy Nie po ka la nej, a ten
proch że by wiatr roz niósł po ca łym świe cie, iż by z te go nic nie po -
zo sta ło. Wte dy do pie ro bę dzie zu peł ne do peł nie nie mo jej ofia ry”.
Speł ni ło się pra gnie nie o. Mak sy mi lia na. Pro chy je go ze bra ne
z kre ma to rium roz niósł wiatr na czte ry świa ta stro ny. 

Zo stał po nim ko smyk wło sów. Oto je go re li kwia. 
Na cześć i na chwa łę Pa na Bo ga w Trój cy Je dy ne go i dla na -

sze go po żyt ku, dnia 24 paź dzier ni ka 2012 ro ku, w sie dem dzie sią -
tą pierw szą rocz ni cę na ro dzin dla nie ba świę te go Mak sy mi lia na
Ma rii Kol be go, od sła niam je go re li kwiarz.

Niech on swo ją świę to ścią, pra co wi to ścią i he ro izmem prze -
wo dzi dy rek cji, na uczy cie lom, wy cho waw com i uczniom Szko -
ły w La skach w imię Oj ca + i Sy na + i Du cha Świę te go. Amen. 

W po etyc kiej wi zji „Po wi ta nie”, zbu do wa nej przez ks. Ja na
Twar dow skie go, świę ci w nie bie wi ta ją św. Mak sy mi lia na Kol be -
go: 

Wszy scy krę cą gło wa mi 
Wszedł M. Kol be – Gwa rzą – 
– Jak moż na wejść do ra ju z tak smut ną twa rzą. 

Trud no nie mieć smut nej twa rzy, gdy się jest ubra nym w wię -
zien ny pa siak, z obo zo wym nu me rem w kla pie i na rę ku, gdy się
wy cho dzi z gło do we go bun kra przez ko min kre ma to rium. 

I cho ciaż był to dla o. Mak sy mi lia na dies na ta lis, ale z czer wo -
ną ko ro ną mę czeń stwa. Jak po wszech nie wia do mo, Mat ka Bo ża
ofia ro wa ła mu dwie ko ro ny: bia łą i czer wo ną. Wy brał obie. Przy
tej bia łej, ozna cza ją cej ży cie ka płań skie i za kon ne, jest miej sce na
tak tow ny hu mor i dow cip, któ re są owo ca mi ra do ści du cha. 



Od ra zu trze ba stwier dzić, że o. Mak sy mi lian Kol be nie był hu -
mo ry stą, ani dow cip ni siem, ale miał po czu cie hu mo ru. Ci, co go
zna li oso bi ście, wspo mi na ją je go mi ły, do bro tli wy uśmiech. Wy -
raz je go twa rzy był ekra nem fran cisz kań skiej du szy peł nej Bo ga.
Zo sta ło w tra dy cji fran cisz kań skie go za ko nu uśmie chać się do Bo -
ga, lu dzi i świa ta, a jed no cze śnie za bie gać, aby i oni się uśmie cha -
li. Tę ideę Oj ciec Mak sy mi lian wy ra ził la pi dar nie w sło wach: „cier -
pieć, pra co wać, ko chać i ra do wać się” (z li stu do ko le gi, Kra ków,
2.01.1920). 

W dzie dzi nie hu mo ru miał swo je za sa dy, któ re po dał mię dzy
in ny mi w kon fe ren cji do współ bra ci w Nie po ka la no wie (16.10.
1936). „Uśmiech u osób za kon nych wi nien być bar dzo umiar ko -
wa ny. Nad mier na we so łość, czy li tak zwa ny „pu sty śmiech”, jest
do wo dem pust ki du cho wej i przy pro wa dza du szę do roz trze pa -
nia, utrud nia jąc jej, z wła snej wi ny, sku pie nie na mo dli twie i roz -
my śla niu. Stąd też jest du żą prze szko dą do ści słe go złą cze nia się
z Bo giem. Jak kol wiek za kon ni ka win na ce cho wać ta ra dość świę -
ta, Bo ża – jed na ko woż wszyst ko mu si być w gra ni cach skrom no -
ści za kon nej. Wszyst ko, co nie pro wa dzi do mi ło ści Nie po ka la -
nej, jest spryt ną sztucz ką sza ta na”.

Dla zo bra zo wa nia ro dza ju hu mo ru, ja kim po słu gi wał się Oj -
ciec Mak sy mi lian, przy to czę wy bra ne frag men ty tek stu z je go kon -
fe ren cji do bra ci za kon nych: „Je den z za kon ni ków ogrom nie wal -
czył z po ku są co do ran ne go wsta wa nia i tak wal czył, aż dwie go -
dzi ny, wresz cie wstał! (Nie po ka la nów, 14.03.1937). 

Z tej sa mej kon fe ren cji – gdy chciał okre ślić ro lę Mat ki Bo żej
w Nie po ka la no wie: „Oto, co Nie po ka la na po tra fi z na mi zro bić.
Po zbie ra śmie ci z ca łej Pol ski i po tem po ka zu je, co Ona mo że zro -
bić”. 

„Nasz ro zum, choć by ge nial ny – po wie dział w in nym cza sie
–  zmie ści się w ka pe lu szu, a wo la Bo ża – mą drość Bo ża jest nie -
skoń czo na” (Nie po ka la nów, 25.05.1937). 
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„Nie przy wią zuj my się do ro bo ty, do urzę du, do god no ści,
miej sca – do ni cze go się nie moż na przy wią zy wać. Niech nie znaj -
dzie się ta ki we wła snym mnie ma niu za miast „Czci god ny”  to „czci
głod ny” (Nie po ka la nów, 9.06.1937). 

„Mo że sły sze li ście o tym – mó wił – jak pew ne mu Wło cho wi
ofia ro wa no osła za od mó wie nie bez roz tar gnie nia „Zdro waś Ma -
ry jo”. Ura do wa ny tym wiel ce – a chwa lił się przy tym, że nie wie,
co to roz tar gnie nie – za czął od ma wiać, lecz przy znał się, że
w środ ku po my ślał so bie, czy osioł bę dzie z uprzę żą, czy bez uprzę -
ży. Są roz ma ite i roz tar gnie nia i po ku sy. Wte dy jest jesz cze więk -
sza za słu ga”. (Nie po ka la nów, 6.02.1938) 

„Co to jest roz pro sze nie? – za py tał kie dyś – swo bo da, we so -
łość – to nie jest jesz cze roz pro sze nie. Świę ci ka no ni zo wa ni by li
też swo bod ni i we se li, a więc i w tych spra wach by li do sko na li.
Moż na po god nie po roz ma wiać i po żar to wać”. (Nie po ka la nów,
28.04.1940). 

Li sty, ze wzglę du na bar dziej oso bi sty cha rak ter, oka za ły się
bo gat szym źró dłem hu mo ru. W li ście do o. Al fon sa Kol be go, (Za -
ko pa ne, 29.09.1920), ro dzo ne go bra ta i współ pra cow ni ka, umie -
ścił dwa przy kła do we hu mo ry ja ko pro po zy cje do ka len da rza „Ry -
ce rza Nie po ka la nej” na rok 1927;

Naj prost szy spo sób
– Pa nie dok to rze! Praw da, że ja je stem bar dzo bla da? 
– Rze czy wi ście. 
– Więc co mam czy nić? 
– Niech pa ni so bie zmy je pu der z twa rzy. 

Dok tor
– A czy pan ma ape tyt? 
– Pa cjent z oży wie niem: Mo że pan Dok tor ma coś do zje dze nia? 



Wzdy cha nie do przed wo jen nych cza sów ja ko lep szych jest
dość po wszech ne, zwłasz cza u lu dzi star szych. Oka zu je się, że „lep -
sze, bo przed wo jen ne” obo wią zy wa ło nie tyl ko po dru giej woj nie
świa to wej. W li ście do o. Al fon sa w ro ku 1926 o. Mak sy mi lian na -
pi sał: „Dro gi Bra cie! Pro szę po wie dzieć oj cu gwar dia no wi, że tym
ra zem nie za po mnia łem od dać ma rian kom w War sza wie 500 zł
akon to or na tu. Co do owej sła bo ści pod szew ki do wo dzi ła prze -
ło żo na, że to moc ny, przed wo jen ny ma te riał, sil ny jak skó ra”. (Za -
ko pa ne, 19.09.1926). 

Z du żą do zą hu mo ru o. Kol be pod cho dził do sta nu swe go
zdro wia, zresz tą bar dzo sła be go. Ak tu al ny stan opi sał współ bra -
tu, o. Jac ko wi Wa na to wi czo wi, w bar dzo dow cip ny spo sób:
„Oprócz szczy tu za ję ty jest tak że dru gi płat płuc ny. Jest tam tak -
że „dziur ko wa nie”, a le karz chce się ba wić w mu ra rza i te dziu ry
wap nem – do brze, że jesz cze nie ce gła mi – za tyn ko wać, bo ina -
czej po dob no moż na by się ni gdy nie do cze kać ich za bliź nie nia”.
(Za ko pa ne,18.10.1920). 

W po dob ny spo sób na pi sał do o. Al fon sa: „Mo że i ja prze sta -
nę cał kiem go rącz ko wać. Te raz już zbli żam się szyb kim kro kiem
do kształ tu becz ko we go, więc i ko niec ku ra cji po win no to przy -
spie szyć.” (Nie sza wa, 29.06.1921) 

Rów nież do o. Al fon sa: „o. Ju lia na, ze wzglę du na sła be płu -
ca ty siąc ra zy, w myśl re cep ty li stu, nie ści ska łem. On jed nak, bo
to na od le głość, dwa ra zy ty le ści ska”. 

Szcze gól nie za koń cze nia li stów słu ży ły mu do za miesz cze nia
ja kie goś słow ne go i gra ficz ne go dow ci pu. List do Oj ca Pro wi cja -
ła tak za koń czył: „Tu wiel ki brak ka płań skich rąk do pra cy. I o.
Mie czy sław, i o. Gra cjan są prze cią że ni, a ja za nad to stę kan do
współ pra cu ję”. (Mu gen zai no So no, 21.04.1936)

In ne za koń cze nie z gra ficz nym hu mo rem zna la zło się w li ście
do Nie po ka la no wa, pi sa nym w Na ga sa ki 1 lip ca 1931 r.: „Koń czę,
bo wła ści wie dzi siaj po ło ży łem się spać, po pół no cy, więc cho ciaż
po łu dnie się zbli ża, trze ba się tro chę przy ło żyć, by po tem le piej
pra co wać. 
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Ale o mo dli twę tę ę ę ę ę ę go pro szę, bo tu się wię cej dia błów ko -
ło nas uwi ja – tak nie mo gą stra wić, że śmy się aż tu za pu ści li, a my
sa mi ta cy sła bi. Przy po mo cy i opie ce zaś Nie po ka la nej gwiż dże -
my so bie na nich wszyst kich i kpi my so bie z ich bez sil no ści...

Aha, mia łem się przy ło żyć”. 
Dłuż szy nie co list do o. Flo ria na Ko ziu ry (Na ga sa ki, 5.03.

1931) za koń czył sło wa mi: „Dro gi Oj cze! Za du żo gde ram, nie -
praw da? Jak umrę, to prze sta nę”. 

W in nym znów li ście do o.Flo ria na i współ bra ci w Nie po ka -
la no wie, pi sa nym na ra ty, są aż czte ry róż ne za koń cze nia, każ de
in ne:

– „Li chy wasz brat, Mak sy mi lian Ma ria Kol be”. 
– „Fi nis”. 
– „Ale mia łem już skoń czyć, a roz ga da łem się zno wu. Więc

fiii nis”. 
– „Ale prze cież mam koń czyć! Krop ka aa”. (Mu gen zai no So -

no, 3D.5.31) 
W te le gra mie do bra ta Ce le sty na Mo szyń skie go, zmie rza ją ce -

go okrę tem na mi sje do Ja po nii, o. Mak sy mi lian na pi sał: „Ocze -
ku je my, tyl ko nie spiesz się bar dziej niż okręt”. 

(Na ga sa ki, 16.02.1931). 
W li ście do Nie po ka la no wa (8.06.1932) Opi sał swo je wra że -

nia z po dró ży do Hong kon gu, gdzie mię dzy in ny mi opo wie dział,
jak to nie któ rzy Chiń czy cy pcha ją dzie ci do za kła du mi sjo na rzy,
do pó ki nie są po trzeb ne, a sta ra ją się wy do stać, gdy już mo gą coś
do po móc ro dzi com. „Raz przy pro wa dzo no chłop ca z proś bą
o przy ję cie. Gdy mi sjo narz przed sta wił, że ma tyl ko czte ry miej -
sca za re zer wo wa ne dla sie rot nie ma ją cych ro dzi ców, chło piec
przy niósł po świad cze nie, że ro dzi ce już po mar li, pod pi sa ne przez
wła sne go oj ca”. 

Ofia ry, któ re przy cho dzi ły do klasz to ru, zwy kle po twier dzał
sło wa mi: „ob raz ki do cho dzą”, „ob raz ki do roz bro je nia kło po tów
wkrót ce po dą żą do was”. 



Współ bra cia nie za wsze ak cep to wa li po my sły i ak cje o.Mak -
sy mi lia na. Kie dyś usły szał on od jed ne go z oj ców: 

„Maks, daj cie so bie spo kój z tym »Ry ce rzem«, bo ście gruź lik,
nie dłu go was, a kto tam po tem bę dzie się tym zaj mo wał? Oj ciec
Mak sy mi lian od po wie dział: – Mi strzem jest, kto wy ma lu je ob raz
pędz lem, a je że li mio tłą to sa mo zro bi, to jesz cze więk szym jest
mi strzem. Nie po ka la na to po tra fi. Ona so bie znaj dzie od po wied -
nie na rzę dzie, je śli ze chce. Przyj dzie czas, że w wy daw nic twie bę -
dzie pra co wa ło 100 bra ci i 20 oj ców”. 

Ad mi ni stra tor ma jąt ku księ cia Ja na Druc kie go Lu bec kie go,
w lip cu 1928 ro ku, ra zem z żo ną zło żył wi zy tę w no wym klasz -
to rze. Go ście zo sta li przy ję ci w za kry stii ka pli cy. Po chwi li roz mo -
wy o współ pra cy ma jąt ku w Te re si nie z klasz to rem żo na za pro -
po no wa ła: „Mam na dzie ję, że oj co wie Mak sy mi lian i Al fons ze -
chcą nas zre wi zy to wać. Chcia ła bym wie dzieć, kie dy, aby się
przy go to wać”. O. Mak sy mi lian od po wie dział z uśmie chem:
„Ow szem, pro szę pa ni, bę dzie my się spo ty ka li przy sto le, ale przy
Sto le Pań skim”. 

Wspo mi na miesz kan ka po bli skiej miej sco wo ści: „Do ka plicz -
ki nie po ka la now skiej za wsze i chęt nie z mę żem uczęsz cza li śmy.
Jed nak po ra Mszy św. wy da wa ła mi się za wcze sna. Pew ne go ra -
zu za py ta łam o. Mak sy mi lia na: – Dla cze go oj co wie tak wcze śnie
od pra wia ją Mszę św.? On zaś, z wła ści wym so bie uśmie chem, za -
miast od po wie dzi za py tał: – Dla cze go pa ni uwa ża, że to za wcze -
śnie? Nie chcąc się przy znać do le ni stwa, po wie dzia łam: 

– No, pro szę oj ca, mo gę prze cież za spać. O. Mak sy mi lian, wie -
dząc, że do ka plicz ki przy jeż dża łam koń mi, od po wie dział mi krót -
ko z hu mo rem: – Koń nie za śpi...”. 

Wspo mi na ją star si za kon ni cy z Nie po ka la no wa, że ulu bio nym
dow ci pem o. Mak sy mi lia na, któ ry czę sto po wta rzał, by ła ab sur -
dal na hi sto ria o dwóch psach, któ re tak się na wza jem gry zły, że
zo sta ły po nich tyl ko dwa ogo ny. 
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Do daj my jesz cze, że nie któ re z hu mo rów stwo rzy ły oko licz -
no ści, w któ rych zna lazł się o. Mak sy mi lian. Jed na z nich tra fi ła
się w Grod nie. Wie my o niej z li stu o. Mak sy mi lia na do o. Al fon -
sa: „Dzi siaj otrzy ma łem ka ma sze, za któ re wręcz bra tu Ze no no -
wi, jak też za je go li ścik, z ży cze nia mi przez Nie po ka la ną „Bóg za -
płać”. Brat Ze non owi nął bu ty w pa pier, na któ rym by ły mo je te -
zy fi lo zo ficz ne. Oby one cza sem gdzieś się nie za rzu ci ły. Byś
wie dział, o co cho dzi, wy ci nek z te go pa pie ru za łą czam”. (Za ko -
pa ne, 27.12.1926). 

W dniu tak tra gicz nym jak 17 wrze śnia 1939 ro ku, kie dy to
pra wie wszyst kich za kon ni ków oku pan ci za ła do wa li do cię ża ro -
wych sa mo cho dów i trans por to wa li do obo zu w Auschwitz,
o.Mak sy mi lian z hu mo rem mó wił do współ bra ci: „Ale się nam
uda ło, jak ni gdy. Dzi wi cie się te mu, co mó wię? Uda ło się nam, bo
za dar mo je dzie my na mi sje. Ile trze ba by za cho du i pie nię dzy, aby
się do stać tam, do kąd nas wio zą?” 

Opo wia dał brat Che ru bin: „Zi mą 1940 ro ku po je cha łem z o.
Mak sy mi lia nem do Bło nia. Na przed mie ściu mia stecz ka wid nia -
ła żół ta ta bli ca z na pi sem Blo nie. O. Mak sy mi lian trą cił mnie łok -
ciem: Patrz, bra cie, ja cy ci Niem cy bied ni. 

– Chy ba nie. Roz bi li Pol skę i mo gą ca ły świat za wo jo wać. 
– O, nie. Oni nie uży wa ją li te ry „ł” i kie dy w mo dli twie zwra -

ca ją się do Bo ga z proś bę o ła skę – mó wią: „Daj nam, Bo że, la skę”.
I tej la ski się do cze ka ją – po wie dział pod no sząc la skę, z któ rą zwy -
kle po dró żo wał. 

„Przy po mi nam so bie – wspo mi na brat Le onard – gdy pew -
ne go ra zu by ły imie ni ny o. Mak sy mi lia na, a ob cho dził je 12 paź -
dzier ni ka. Ży czy łem mu, aby go po wie szo no, ale w ob raz ku na
ścia nie. Nie bar dzo mu się po do bał ten mój słow ny żart. In nym
już te go nie ży czy łem”. 

Za baw na hi sto ria przy da rzy ła się o. Mak sy mi lia no wi, bo za ży -
cia mógł prze czy tać swój ne kro log. W czerw cu 1921 ro ku, nie wia -
do mo ja kim spo so bem, do tar ła do Rzy mu wia do mość o śmier -



84 RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W LASKACH

ci o. Mak sy mi lia na Kol be go. Tym ła twiej da no wia rę, że ogól nie
wie dzia no o je go sła bym zdro wiu. Rek tor ko le gium, w któ rym o.
Mak sy mi lian stu dio wał, we dług zwy cza ju po sta rał się, by od pra -
wio no Mszę św. po grze bo wą za świę tej pa mię ci Oj ca Mak sy mi -
lia na Kol be go. W „Księ dze zmar łych” za pi sa no tam w ję zy ku wło -
skim: „14 czerw ca. Dziś zo sta ła od śpie wa na Msza świę ta ża łob -
na, w trze cim dniu od zgo nu, za du szę o. Mak sy mi lia na
Raj mun da Kol be go z pro win cji pol skiej, wy cho wan ka te goż ko -
le gium: umarł na gruź li cę dnia ... (wol ne miej sce). 

Był anioł kiem, świą to bli wym, peł nym za pa łu i gor li wo ści, jed -
nym z alum nów naj bar dziej kar nych, bu du ją cych, a tak że w stu -
diach jed nym z lep szych, ja kich mia ło to ko le gium. 

Tu też za ło żył wśród bar dziej ochot nych sto wa rzy sze nie po -
boż ne mo dli twy w in ten cji na wró ce nia grzesz ni ków, a zwłasz cza
szcze gól nych nie przy ja ciół Ko ścio ła: ma so nów itd. – na cześć Nie -
po ka la nej pod na zwą Mi li tia Im ma cu la tae Con cep tio nis BMV,
któ re jesz cze ist nie je. Dok tor fi lo zo fii na Uni wer sy te cie Gre go riań -
skim, dok tor teo lo gii w tym że ko le gium 22 lip ca 1919. Wy świę -
co ny na ka pła na 28 kwiet nia 1918 r. Opu ścił ko le gium 23 lip ca
1919”. 

W miej sce wol ne wpi sa no „mor to! fu no ti zia fal sa” – po tem
od mien nym cha rak te rem: „Non è mor to! Fu no ti zia fal sa” – „Nie
umarł! To by ła wia do mość fał szy wa”. 

Kie dy po wie lu la tach gosz czą ce mu w ko le gium o. Mak sy mi -
lia no wi po ka za no ten za pis, szcze rze się uśmiał, nie wia do mo tyl -
ko, czy z wła sne go po grze bu, czy z opi nii za pi sa nej w „Księ dze
zmar łych”. Za nim jed nak od je chał z ko le gium, dał po znać, że ma
coś do po wie dze nia, dla te go we zwał wszyst kich alum nów do
Wiel kiej Au li i rzekł cał kiem se rio: „Ja je stem sła by, a na wet już
się sta rze ję, dla te go mo gę wkrót ce umrzeć. Po nie waż każ de mu
wol no na pi sać te sta ment, dla te go są dzę, że i ja nie je stem po zba -
wio ny te go pra wa. Prze to, bra cia, gdy doj dzie do was wia do mość
o mo jej śmier ci, wiedz cie, że na mo cy te sta men tu wy je ste ście



dzie dzi ca mi mo imi. Od tąd wszy scy pra co wa li śmy dla Nie po ka -
la nej, gdy zaś umrę, wte dy wy po win ni ście pra co wać bez ogra ni -
czeń, aż do prze la nia krwi, je śli zaj dzie po trze ba, i po win ni ście sze -
rzyć Ry cer stwo Nie po ka la nej aż po krań ce zie mi. Al bo wiem jest
to za da nie świę te, jest to wo la Mat ki Bo żej, aby śmy my, Bra cia
Mniej si Kon wen tu al ni, któ rzy nie gdyś obro ni li śmy Jej Nie po ka -
la ne Po czę cie, te raz tak że sze rzy li Jej kult. Oto te sta ment, któ ry
wam zo sta wiam”. (Rzym, 23.05.1933). 

Dyr. Woj ciech Świę cic ki i Oj ciec Ro man Alek san der So czew ka
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s. Da ria Woj tasz czyk FSK

Nie dzie la Mi syj na w Sta rym Ska ła cie

Każ de dziec ko na zie mi ma tę sa mą god ność w oczach Bo żych
Jan Pa weł II

Nie dzie lę Mi syj ną w ro ku 2012 za pi su ję w pa mię ci ja ko czas
szcze gól nie bło go sła wio ny dla ak tyw no ści na sze go Zgro ma -

dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża na Ukra inie. Te go -
rocz ne ha sło „Gło sić wia rę z ra do ścią” prze mie nia ło się w rytm
na szych serc, kie dy wy ru sza li śmy z La sek na Po do le do Sta re go
Ska ła tu na otwar cie Cen trum Wspo ma ga nia Roz wo ju Nie wi do -
me go Dziec ka. Je cha li te ra peu ci – pp. Han na Smo leń, Ha li na
Okoń ska, Ja cek Kwa pisz oraz s. Fa bia na Zie liń ska, s. Do mi ni ka
Pia ścik, kie row ca p. Je rzy Wal ko wiak i ja – s. Da ria Woj tasz czyk.
Wy pra wi ła nas na dro gę Mat ka An na Ma ria Si kor ska mo dli twą
i krzy żem. 

Na Eu cha ry stię, obiad i krót ki wy po czy nek za trzy ma li śmy się
w Żu ło wie, po tem anio ło wie stró żo wie szyb ko i bez piecz nie prze -
pro wa dzi li nas przez gra ni cę i już wi ta ła nas Ukra ina sze ro ką,
pięk ną, sło necz ną, paź dzier ni ko wą pa no ra mą. 

To nie moż li we, że bym nie łą czy ła tej po dró ży 21 paź dzier ni -
ka 2012 roku z tam tą pierw szą 4 wrze śnia 1991 roku, kie dy we dwie
z s. Mi riam Isa ko wicz – la skow skie pio nier ki nie wie dzą ce, co nas
cze ka – wio zły śmy do Sta re go Ska ła tu -Po łu pa nów ki po ochot nym
ser cu mi sjo nar skim i po pa rze rąk do pra cy. W trud nych chwi lach
trzy ma łam się na dziei czer pa nej ze zna ku na szej obec no ści na zie -
mi ro dzin nej Mat ki Za ło ży ciel ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej. 
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Pasz port ode bra łam 15 ma ja 1991 ro ku w ter mi nie wy zna czo -
nym przez urzęd ni ka biu ra i za ra zem do kład nie w trzy dzie stą
rocz ni cę śmier ci Mat ki Czac kiej. Zna la złam się tam, gdzie za czął
się re ali zo wać Bo ży za miar po przez im pul sy w du szy Ró ży Czac -
kiej. W jej „No tat kach oso bi stych” za wsze wzru sza ło mnie wy czu -
cie pięk na w przy ro dzie, sub tel ność, z ja ką opi sy wa ła Wo łyń. Zro -
zu mia łam, gdy zo sta ło mi da ne do świad cze nie te go sa me go wido -
ku dla oczu, ale też we wnętrz ne go doj rze wa nia do po wie rzo ne go
za da nia mi syj ne go w tym sa mym miej scu i w no wym cza sie. 

Do bry Bo że! O po cząt kach La sek na pi sa no: „By ło nic”. I to tyl -
ko moż na po wtó rzyć o po cząt kach pla ców ki w Sta rym Ska ła cie -
-Po łu pa nów ce.

Prze cią gam pa cior ki ró żań ca w roz po czy na ją cym się aku rat
Ro ku Wia ry z in ten cją mis sio ad gen tes. W pa mię ci oży wa ją ukra -
iń skie la ta. W mia rę przy bli ża nia się do ce lu po dró ży w po wie -
trzu co raz wy raź niej roz po zna ję ten je dy ny za pach. Z sen ty men -
tem przy pa tru ję się ko lo ry to wi nie ba i bar wie zie mi. Znam tu
kwia ty, ja kie nie ro sną ni gdzie in dziej, tu taj uka za ła mi się przy -
ro da w ca ło ści i do zna łam bez piecz ne go po rząd ku w ko smo sie,
ob ser wu jąc słoń ce, księ życ i gwiaz dy w usta lo nych cy klach rok po
ro ku, za zna łam mro zu i spie ko ty, lę ku w bu rzę z pio ru na mi. Spo -
tka łam lu dzi głod nych Bo ga i do bro ci. Tym ra zem wiem, co nas
cze ka w Sta rym Ska ła cie.

W do mu – zwa nym daw niej klasz tor kiem, któ ry od na stęp -
ne go dnia miał się stać sie dzi bą otwie ra ne go Cen trum Wcze sne -
go Wspo ma ga nia Roz wo ju Nie wi do me go Dziec ka – za sta li śmy
na sze sio stry fran cisz kan ki z Ukra iny: s. Mi riam Isa ko wicz, s. Bo -
że nę Bo żuk, s. Pa try cję Eksztajn, s. Ju lię Jen drasz ko, s. Lud mi łę
Kraj nik, s. Ma rię Za do ro zh ną i s. Do bro mi łę Ha nu sie wicz. By ła
też nie wi do ma ma sa żyst ka Ma ri na Rycz kow ska, ab sol went ka
szko ły dla nie wi do mych w Char ko wie i Oksa na Hi tu lar, sła bo wi -
dzą ca sie ro ta, któ ra miesz ka z sio stra mi i uczy się w tech ni kum
za wo do wym w Ży to mie rzu. Spę dzi li śmy ra zem cie pły, we so ły,
przy ja zny wie czór. 
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Bu dy nek, wznie sio ny w pa rę lat od na sze go pierw sze go przy -
jaz du, zo stał po świę co ny 19 mar ca 1997 ro ku, w dru giej ko lej no -
ści po od da niu do użyt ku wier nym ko ścio ła pod we zwa niem św.
Jó ze fa na Świę tej Gó rze. Od ra zu był przy sta nią nie tyl ko dla za -
kon nic, ale też dla przy ja ciół do mu i lu dzi w po trze bie. To pierw -
sza na sza pla ców ka na Ukra inie, na stęp na w Char ko wie, a naj -
młod sza w Ży to mie rzu. Nie mia ły śmy żad ne go wzo ru ani wła sne -
go go to we go pro jek tu. 

Miesz kań cy Sta re go Ska ła tu i oko lic od pierw szej chwi li uj mo -
wa li nas wia rą, mo dli twą, śpie wem, go ścin no ścią. Wy star czy ło wy -
cho dzić im na prze ciw, to zna czy umoż li wiać prak ty ko wa nie wia -
ry w Bo ga i dzie lić z ni mi tru dy ma te rial ne go by to wa nia, za ra dzać
nie do stat kom ile moż no ści, nie se pa ro wać rzym skich ka to li ków
od pra wo sław nych i nie od trą cać nie wie rzą cych, nie wy ty czać li -
nii gra nicz nej mię dzy ka te che zą i za an ga żo wa niem spo łecz nym.
Dla te go drzwi klasz tor ku by ły za wsze otwar te. Dzie ci i mło dzież
mo gły w nim spę dzać każ dą wol ną chwi lę, prze by wa nie ze so bą
ge ne ro wa ło wspól no to we for my, da wa ło oka zje do od kry wa nia
du cho wej dro gi i uka zy wa nia mo ral nych po staw. 

W ta kim śro do wi sku ży cio wą dro gę od na la zła mło dziut ka
Ma ria Za do ro zh na. Zo sta ła fran cisz kan ką słu żeb ni cą krzy ża, jest
współ ini cja tor ką i współ or ga ni za tor ką po wsta łe go Cen trum
Wcze sne go Wspo ma ga nia Roz wo ju Nie wi do me go Dziec ka, je dy -
ne go ta kie go ośrod ka na Ukra inie. Wszech stron no ścią po mo cy
nie wi do mym dzie ciom i ich ro dzi nom, po zio mem spe cja li stycz -
nej re ha bi li ta cji i wy po sa że niem pla ców ka ni czym nie ustę pu je ta -
kim sa mym ośrod kom na świe cie. Sio stra Ma ria swo im wy trwa -
łym dą że niem zdo by ła umie jęt no ści, czas i życz li wość la skow skich
pro fe sjo na li stów dla two rze nia te go dzie ła. Za miesz czo ne fo to gra -
fie zo sta ły wy ko na ne w chwi li go to wo ści na przy ję cie pierw szych
uczest ni ków te ra pii – ro dzi ców z rocz ną nie wi do mą We ro ni ką
z No wo gra du Wo łyń skie go. 
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Na po świę ce nie Cen trum wy bra no da tę 22 paź dzier ni ka 2012
– dzień li tur gicz ne go wspo mnie nia bł. Ja na Paw ła II i 136 rocz -
ni cy uro dzin Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej. Ak tu te go do ko nał
uro czy ście ks. bi skup po moc ni czy ar chi de ce zji lwow skiej Le on
Ma ły w asy ście miej sco we go pro bosz cza ks. Jó ze fa Mi cha łow skie -
go i ks. Mi cha ła Ja wor skie go, pierw sze go ani ma to ra i bu dow ni -
cze go obec ne go Cen trum oraz dwóch ka pła nów, któ rzy wy wo dzą
się z pa ra fii w Sta rym Ska ła cie – ks. Paw ła Czy ry ka i ks.Ba zy le -
go Bo ro we go. 

Uczest ni ka mi mo dli twy by li też księ ża go ście de ka na tu tar no -
pol skie go, naj młod si i star si pa ra fia nie. Ksiądz Bi skup mó wił
o Mat ce Czac kiej „świę tej na szych te re nów” ob da rzo ną cha ry zmą
i ła ską wi dze nia głę biej i da lej w świe tle wia ry i nad przy ro dzo nej
mo cy. Od czy tał de kret i prze ka zał re li kwie bł. Ja na Paw ła II, któ -
ry bę dzie pa tro no wał roz po czy na ją cej się dzia łal no ści na rzecz
nie wi do mych dzie ci od naj wcze śniej szych dni ich ży cia. 
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Po tem ra do sne świę to -
wa nie prze nio sło się do sal -
ki ka te che tycz nej, gdzie
wspo mi na nie Mat ki Czac -
kiej mia ło for mę te atral nej
wi zu ali za cji w wy ko na niu
ma łych ak to rów. Na ko -
niec ma ła Ró zia, czy li Ju lia
Czy ryk, roz da ła wszyst kim
uczest ni kom za baw ki wy -
ko na ne przez nie wi do me
dzie ci z Ży to mie rza i opa trzo ne kar tecz ka mi z wy bra ny mi my śla -
mi Mat ki Czac kiej w tłu ma cze niu na ukra iń ski. Pod czas aga py
Oksa na z Ży to mie rza po ka zy wa ła wszyst kim, jak się pra cu je na
warsz ta tach tkac kich, a Ma ri na z Char ko wa – pi sa nie i czy ta nie
braj lem. Sio stra Mi riam od czy ta ła swo je oko licz no ścio we wier -
sze, te ra peu ci dzie li li się wie dzą i do świad cze niem. 

Chce się po wie dzieć: Pa nu Bo gu niech bę dą dzię ki i wszyst -
kim do bro czyń com za uczu cia i czy ny, z któ rych zo stał zbu do wa -
ny i wciąż się bę dzie bu do wać ten re al ny fi zycz nie i du cho wo do -
wód ist nie nia Mi ło ści mię dzy ludź mi. 

Wia ra w Bo ga w pla nie mi ło ści urze czy wist nio nym w Chry -
stu sie jest przede wszyst kim da rem i ta jem ni cą, któ re na le ży przy -
jąć w ser cu i w ży ciu – i za któ re trze ba za wsze dzię ko wać Pa nu,
na pi sał w Orę dziu na 21 paź dzier ni ka 2012 pa pież Be ne dykt XVI.
– Ale wia ra jest da rem, któ ry zo stał nam da ny, aby śmy się nim
dzie li li; jest po da ro wa nym ta len tem, któ ry ma owo co wać, jest
świa tłem, któ re nie po win no ni gdy po zo sta wać w ukry ciu, ale
oświe tlać ca ły dom. Jest naj waż niej szym da rem, ja ki zo stał nam
uczy nio ny w na szym ży ciu i nie mo że my za trzy my wać go dla sa -
mych sie bie.



Świat ba śni wcią ga nie tyl ko dzie ci, ale
tak że mło dzież i oso by do ro słe. Ro dzi też róż -
ne go ro dza ju kon tro wer sje. Jed ni uwa ża ją,
że jest za gro że niem dla wy cho wa nia re li gij -
ne go, in ni twier dzą, że zwłasz cza baśn tra -
dy cyj na mo że po ma gać w roz wo ju re li gij -
nym czło wie ka.

Ta ką po moc ni czą funk cję speł nia za pew -
ne ba śnio wa twór czość Joh na Ro nal da Reu -

ela Tol kie na, o któ rym pi sze ksiądz Zyg munt Pod lej ski. War to
do dać, że w tym ro ku mi ja 40. rocz ni ca śmier ci Tol kie na.

Re dak cja

ks. Zyg munt Pod lej ski

John Ro nald Reu el Tol kien 
1892–1973
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Au tor gło śne go dzie ła „Wład ca Pier ście ni” przy szedł na świat
w Afry ce Po łu dnio wej, w Blo em fon te in, 3 stycz nia 1892 ro -

ku. Je go ro dzi ce by li An gli ka mi, któ rzy wy wę dro wa li do Afry ki
za chle bem, z cze go wnio sek, że w oj czyź nie im się nie prze le wa -
ło. Wkrót ce jed nak wró ci li na ro dzi mą wy spę, z cze go ko lej ny
wnio sek, że w Afry ce Po łu dnio wej nie by ło tak ró żo wo, jak to so -
bie wy obra ża li.

Po po wro cie do An glii zmarł oj ciec Joh na. Gdy chło pak miał
dwa na ście lat, mu siał po że gnać mat kę. Pa ni Tol kien zmar ła na cu -
krzy cę. Po śmier ci mę ża nie otrzy ma ła żad nej po mo cy ze stro ny
ro dzi ny. Ta wy par ła się bo wiem czar nej owcy, któ ra mia ła czel -
ność przejść na ka to li cyzm. Mat ka zdo ła ła prze ka zać sy no wi wia -
rę ka to lic ką, któ ra w An glii kar mi ła się du cho wo ścią prze śla do -
wa ne go rzym skie go Ko ścio ła. 

Po śmier ci mat ki John Ro nald zna lazł schro nie nie w ka to lic -
kim ora to rium w Bir ming ham. By ło to ora to rium Kon gre ga cji św.
Fi li pa Ne re usza, za ło żo ne przez kon wer ty tę Joh na Hen ry’ego New -
ma na, póź niej sze go kar dy na ła. Ora to rium lan so wa ło ha sło mó -
wią ce, że tyl ko świę ci są praw dzi wym dzie łem Ewan ge lii i Ko ścio -
ła. W ta kiej du cho wo ści mło dy Tol kien doj rze wał, uczył się za -
chłan nie i prze my śli wał nad kon wer sją mat ki, któ rą wdzięcz nie
w peł ni ak cep to wał. Sza cun kiem i czcią da rzył swe go pa tro na, św.
Ja na. 

Opie ku nem Tol kie na w ora to rium był zaś o. Fran ci szek Mor -
gan, czło wiek mą dry i do bry. Wy cho waw ca chęt nie po ma gał
chłop cu, bo wie dział, że ma do czy nie nia z dziec kiem o wy jąt ko -
wym ta len cie do ję zy ków. Dzię ki po mo cy Ko ścio ła mło de mu Tol -
kie no wi uda ło się ukoń czyć stu dia w Oks for dzie. Ja ko wier ny pod -
da ny ko ro ny wal czył przez kil ka mie się cy na fron cie fran cu skim
z Niem ca mi. Był nie tyl ko żoł nie rzem, ale i pil nym ob ser wa to rem
te atru wo jen ne go. Wte dy to za czął me dy to wać nad pro ble mem
zła. Nie kwa li fi ko wał Niem ców ja ko z grun tu złych, a sprzy mie -
rzo nych, ja ko z grun tu do brych. Wie dział, że je go nie miec cy ró -



wie śni cy cier pie li tak sa mo, jak je go to wa rzy sze bro ni. Zło tkwi -
ło gdzieś wy żej, w sfe rze po li ty ki. Po li ty cy i za rzą dza ją cy go spo -
dar ką świa to wą po sy ła li mi lio ny mło dych na śmierć. 

Po głęb szym za na li zo wa niu pro ble mu zła do szedł do wnio sku,
że w czło wie ku tkwi ja kiś tra gicz ny błąd; że hi sto rii Ada ma, Ewy
i wę ża nie moż na wło żyć mię dzy baj ki, bo do ty ka ona w mi tycz -
ny spo sób sa me go rdze nia pro ble mu; że pro blem jest w grun cie
rze czy spra wą mię dzy czło wie kiem a Bo giem. 

Wszyst kie bo le sne do świad cze nia ro dzin ne i wo jen ne po głę -
bi ły wia rę Tol kie na, uczy ni ły go bar dziej wraż li wym na cier pie -
nia in nych, a rów no cze śnie po zba wi ły go ro man tycz nych mi ra -
ży. John Ro nald do sko na le roz róż niał zna ki Bo żej Opatrz no ści,
zna ki Bo że go pla nu – dla czło wie ka nie czy tel ne go, czę sto trud -
ne go do za ak cep to wa nia, osta tecz nie jed nak do bre go i zba wien -
ne go. Wi dział zło, ale nie zdo ła ło mu ono ode brać wia ry, na dziei
i mi ło ści. 

Tol kien był czło wie kiem skrom nym, spo koj nym, po waż nym
i kon kret nym. Stu dio wał za sad ni czo fi lo zo fię i mi to lo gię kul tu -
ry pół noc nej. Je go fa scy na cja mi ta mi i le gen da mi pół no cy le gła
u pod staw je go dzieł li te rac kich, któ rych głów nym te ma tem sta -
ła się od wiecz na wal ka do bra i zła. 

Szczy to wym dzie łem pi sa rza jest „Wład ca Pier ście ni”. Cykl
opo wie ści o Śród zie miu (Hob bit, Sil ma ril lion, Wład ca Pier ście -
ni) uka zał się osta tecz nie w 1954 ro ku i pod bił świat. Tol kien jest
tak że au to rem słow ni ka śre dnio wiecz nej an gielsz czy zny Mid dle
En glish Vo ca bu la ry. 

W cza sie stu diów John Ro nald po znał Jac ka Le wi sa. Ten po -
cząt ko wo nie do ce niał spo koj ne go, ra czej za mknię te go w so bie,
nie po pi su ją ce go się eru dy cją Tol kie na. Po bliż szym po zna niu Tol -
kien i Le wis zo sta li jed nak ser decz ny mi przy ja ciół mi. Ich przy -
jaźń prze trwa ła wszel kie kry zy sy i trwa ła do gro bo wej de ski, a na -
wet póź niej, bo po śmier ci Le wi sa Tol kien w dal szym cią gu był
je go wiel kim i wier nym fa nem. 

94 BEZ AUREOLI
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W wie ku trzy dzie stu trzech lat Tol kien był za wo do wo i fi nan -
so wo usta bi li zo wa ny. Był pro fe so rem fi lo lo gii an giel skiej w Le eds
i pro fe so rem li te ra tu ry śre dnio wiecz nej w Oks for dzie. Miał od -
da ną żo nę Edith, któ ra by ła gor li wą ka to licz ką, i trój kę dzie ci. Cór -
ka otrzy ma ła imię Pri scil la; je den z sy nów – John – zo stał ka to -
lic kim księ dzem. 

Pra wie spon ta nicz nie przy uni wer sy te cie sfor mo wa ła się gru -
pa przy ja ciół, któ rych po łą czy ły wspól ne kul tu ral ne za in te re so -
wa nia, szcze gól nie nor dyc kie sa gi i daw ne ję zy ki. Do gro na przy -
ja ciół na le żał tak że mło dy wy kła dow ca Ge rva se Ma thew z Bal liol
Col le ge, któ ry póź niej wstą pił do za ko nu do mi ni ka nów zwa nych
Black Fra irs, czy li „czar ni bra cia”. 

Przed re for ma cją do mi ni ka nie od gry wa li w ży ciu in te lek tu -
al nym An glii wio dą cą ro lę. Po tem by li tę pie ni, ska zy wa ni na
śmierć. Nie licz ni trwa li przez ja kiś czas w pod zie miu. W XX wie -
ku za kon pu ścił no we pę dy w An glii. Jed nym z zakonników był
wła śnie przy ja ciel Tol kie na. 

Gru pa spo ty ka ła się naj pierw w po miesz cze niach uni wer sy -
tec kich, póź niej ra czej w pu bach, gdzie we mgle faj ko wych dy mów
i kon su mu jąc moc ne pi wo, przy ja cie le roz pra wia li o sta rych le -
gen dach Eu ro py i za sta na wia li się, co trze ba zro bić, że by świat stał
się lep szy. Spo tka nia oks fordz kich przy ja ciół z cza sem na bra ły for -
my bar dziej in sty tu cjo nal nej. Tol kien nadał gru pie na zwę Co al -
bi ters, czy li „zja da cze wę gla”. By ła to an giel ska wer sja is landz kiej
na zwy Kol bi tar i ozna cza ła lu dzi gro ma dzą cych się wo kół pło ną -
ce go ogni ska, że by opo wia dać so bie naj roz ma it sze praw dzi we
i nie praw dzi we hi sto rie. 

Do gru py do łą czył tak że Cli ve Sta ples Le wis, któ ry od daw -
na fa scy no wał się kul tu rą nor dyc ką. Po bliż szym po zna niu przy -
lgnął do Tol kie na, któ ry oka zał się fa scy nu ją cą oso bo wo ścią, wy -
śmie ni tym roz mów cą, czło wie kiem wiel kiej kul tu ry oso bi stej;
czło wie kiem, któ ry nie wsty dził się swo jej ka to lic kiej wia ry. Wręcz
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prze ciw nie: po tra fił o niej mó wić z głę bo kim prze ko na niem, twar -
dą lo gi ką i pew ną ra do ścią.

Trze ba wie dzieć, że Le wis po cho dził z Ul ste ru, gdzie wro gość
do pa pi stów by ła wro dzo na i obo wiąz ko wa. W swo jej au to bio gra -
fii, wy da nej pod ty tu łem „Za sko czo ny ra do ścią”, na pi sze on po -
tem: „Gdy za czą łem się ob ra cać w świe cie, ostrze żo no mnie (bez
słów), że ni gdy nie po win no się ufać pa pi stom, a gdy zja wi łem się
na Wy dzia le An gli sty ki, otrzy ma łem (tym ra zem wy raź ną) ra dę,
by nie ufać fi lo lo gom. Tol kien na le żał i do jed nych, i do dru gich”. 

Przy jaźń Tol kie na z Le wi sem spra wi ła, że ten ostat ni po now -
nie skło nił się ku chrze ści jań stwu. Le wis nie wró cił do ul ster skie -
go kal wi ni zmu, nie przy jął tak że ka to li cy zmu. Wy brał Ko ściół an -
gli kań ski, co nie za szko dzi ło ich przy jaź ni, któ ra by ła tak że głę -
bo ko za ko rze nio na w za mi ło wa niu oby dwu do prze ka zy wa nia
praw dy za po mo cą fan ta stycz nych wi zji i czy tel nych sym bo li. 

Dzie ła Tol kie na sta ły się prze kaź ni kiem od wiecz nych war to -
ści, za pi sa nych od za ra nia w ludz kim ser cu, w ludz kich ma rze -
niach i na dzie jach. 

Tol kien po zo stał jed nak re ali stą. Wie dział, że ba śnie, mi ty i le -
gen dy nie są praw dą, lecz uro czy mi, cu dow ny mi opo wie ścia mi,
zna czą cy mi nie wie le. Rów no cze śnie wie dział, że mi ty, ba śnie i le -
gen dy nie są oszu stwem. Przy ja cie le to czy li pew ne go wie czo ra
oży wio ną dys ku sję, któ rą póź niej utrwa li li na pi śmie. Oto pro to -
ko lar ny za pis ich to ku my śle nia: 

„Spo glą dasz na drze wa i na zy wasz je «drze wa mi», za pew ne
wca le się nad tym nie za sta na wia jąc. Na zy wasz gwiaz dę «gwiaz -
dą» i wię cej o tym nie my ślisz. Mu sisz jed nak pa mię tać, iż ta kie
sło wa jak «drze wo» czy «gwiaz da» by ły na zwa mi nada ny mi tym
obiek tom przez lu dzi o zu peł nie od mien nych za pa try wa niach niż
two je. Dla cie bie drze wo jest po pro stu or ga ni zmem ro ślin nym,
a gwiaz da ku lą nie oży wio nej ma te rii po ru sza ją cą się po ści śle
okre ślo nym to rze. Tym cza sem pierw si mó wią cy o «drze wach»
i «gwiaz dach» wi dzie li je zu peł nie ina czej. Dla nich świat ro ił się
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od mi to lo gicz nych istot. Spo glą da li na gwiaz dy jak na ży we sre -
bro sta ją ce w ogniu pod wpły wem wie czy stej mu zy ki. Wi dzie li
nie bo ja ko ko pu łę wy szy wa ne go klej no ta mi na mio tu, a zie mię ja -
ko ło no, z któ re go wy szło wszel kie ży cie. Dla nich ca ły pro ces
stwo rze nia był «prze ty ka ny mi tem i usia ny el fa mi». Prze cież czło -
wiek nie jest za przy się głym kłam cą. Mo że spro wa dzać swo je my -
śli do kłamstw, lecz po cho dzi od Bo ga i od nie go czer pie naj waż -
niej sze ide ały... Two rząc mi ty i róż ne mi to lo gie oraz za lud nia jąc
świat el fa mi, smo ka mi oraz go be li na mi, opo wia da ją cy czło wiek
w isto cie współ two rzy Bo że dzie ło i prze ka zu je nam drob ny, roz -
sz cze pio ny re fleks praw dzi we go świa ta. Tak więc po gań skie mi -
ty wca le nie są je dy nie «kłam stwa mi»; one za wsze za wie ra ją odro -
bi nę praw dy”.

Tol kien był ra do snym ka to li kiem. Po tra fił prze ka zać Le wi so -
wi i in nym czy stą ra dość i opty mizm pły ną cy z wia ry. Je go dzie -
ła tchną chrze ści jań ską po go dą du cha. Mi łość i do bro w koń cu
za wsze zwy cię ża ją, a to cie szy. Trze ba jed nak od waż nie sta nąć do
wal ki, aby uzdro wić i uświę cić świat, któ ry – jak twier dził Che -
ster ton – wie rzy w naj bar dziej sza lo ne praw dy i „co fa się do przed -
chrze ści jań skiej ciem no ści”. Tol kien prze ży wał swo ją wia rę
z ogrom nym za an ga żo wa niem, co moż na wy czuć w je go „Wład -
cy Pier ście ni”, po wie ści fan ta stycz nej, któ ra jest dzie łem głę bo ko
chrze ści jań skim, choć o Bo gu czy Je zu sie bez po śred nio nie wspo -
mi na. 

Dzię ki ra do snej wie rze, przy ja znej mi ło ści i wiel kiej cier pli -
wo ści Tol kie na je go przy ja ciel Le wis po rzu cił na iw ny ate izm i wró -
cił do chrze ści jań skiej wi zji czło wie ka i świa ta. Le wis zda wał so -
bie spra wę z za sług przy ja cie la i był mu wdzięcz ny. 

John Ro nald Reu el Tol kien zmarł 2 wrze śnia 1973 ro ku w Bo -
ur ne mo uth. 
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Ka ta rzy na Doj ni kow ska i Ka mil Łu ka sze wicz*

Pro gra my mó wią ce wspie ra ją ce pra cę 
osób nie wi do mych w róż nych sys te mach 

ope ra cyj nych, czy li co mó wi do nas 
z róż nych urzą dzeń

treść pre zen ta cji pro jek tu gim na zjal ne go

Ka sia
Za pra sza my do udzia łu w pre zen ta cji na te mat: Pro gra my mó wią -
ce wspie ra ją ce pra cę osób nie wi do mych w róż nych sys te mach ope -
ra cyj nych.

Ka mil
Czy li… co mó wi do nas z róż nych urzą dzeń.

Ka sia
Aby kom pu ter prze mó wił do nas w Win dow sach, po trze bu je my
dwóch pro gra mów – syn te za to ra mo wy i scre en re ade ra.

Za nim opi sze my stan obec ny, tro chę hi sto rii. Oprze my się tu -
taj na ar ty ku le pa na Da riu sza Wło sko wi cza, in for ma ty ka pra cu -
ją ce go na co dzień z pro gra ma mi mó wią cy mi.

Ka mil
Lu dzie chcie li stwo rzyć sztucz ną mo wę już kil ka set lat te mu.
Pierw sze do ku men to wa ne i uda ne pró by po cho dzą z koń ca XVIII

* Uczniowie Gimnazjum dla Niewidomych w Laskach.



wie ku. Pio nie ra mi tych prac by li: w Sankt Pe ters bur gu Krat zen -
ste in i w Wied niu von Kem pe len. Pierw sze „syn te za to ry” by ły
oczy wi ście me cha nicz ne i na śla do wa ły bar dzo do słow nie spo sób
wy da wa nia dźwię ku przez czło wie ka. Mia ły więc miech za miast
płuc, pisz czał kę z trzci ny za miast strun gło so wych i sys tem od -
po wied nio kształ to wa nych rur na śla du ją cy układ krta ni, gar dła,
ja my ust nej i no so wej, czy li trak tu gło so we go.

Ka sia
W 1976 ro ku ame ry kań ska fir ma Kurz we il po raz pierw szy za sto -
so wa ła syn te za tor mo wy w urzą dze niu lek tor skim ze ska ne rem.

W Pol sce od lat sie dem dzie sią tych pro wa dzo no ba da nia nad
syn te zą mo wy oj czy stej, jed nak do pie ro w la tach osiem dzie sią tych
ba da nia wy szły po za in sty tu ty. Syn te za tor o na zwie MI FO MI zo -
stał opra co wa ny w 1982 r. Prak tycz ne za sto so wa nie zna lazł
w udźwię ko wie niu kal ku la to ra in ży nier skie go i ma szy ny do pi -
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sa nia dla nie wi do mych. Ty mi pra ca mi kie ro wał pra cu ją cy wów -
czas w La skach Jan Świer czek.

Ka mil
Pierw szy syn te za tor mo wy pol skiej wy ko rzy sta ny przez nie wi do -
me go do pra cy z kom pu te rem oso bi stym zo stał opra co wa ny do -
pie ro w 1985 ro ku. Zbu do wa ne zo sta ły trzy urzą dze nia o na zwie
MKK -1 (Mó wią ca Koń ców ka Kom pu te ro wa 1). Cie ka we by ło to,
że sys tem w kom pu te rze był wte dy tak pro sty, że wy star czy ło pod -
łą czyć syn te za tor do por tu dru kar ki i ga dał bez żad ne go do dat -
ko we go opro gra mo wa nia.

Ka sia
Ty le hi sto rii, a te raz po wróć my do na szych roz wa żań.

Ka mil
An giel ski ter min scre en re ader skła da się z dwóch słów: scre en oraz
re ader. Jak sa ma na zwa mó wi, scre en re ader to pro gram, któ re go
za da niem jest od czy ty wa nie ekra nu oso bie nie wi do mej. „Ob ser -
wu je” on, co dzie je się ak tu al nie w sys te mie, spraw dza, ja kie pro -
gra my ma my uru cho mio ne, co wy świe tla ją na ekra nie, co ro bi
użyt kow nik i w za leż no ści od te go, co kom pu ter wy ko nu je, scre -
en re ader prze ka zu je tekst do syn te za to ra mo wy.

Ka sia
Scre en re ader wy bie ra tekst lub kon tro l kę do roz po zna nia i od czy -
tu je. Jest to ob szar ekra nu, któ ry jest w da nej chwi li naj waż niej -
szy dla użyt kow ni ka. Scre en re ader po zy sku je in for ma cje z sys te -
mu na wie le spo so bów. Na sza wy po wiedź ogra ni czy się tyl ko do
przy kła do wych kil ku z nich, aby dać wy obra że nie o me to dach po -
zy ski wa nia in for ma cji z sys te mów.
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Ka mil
Jed nym z miejsc, z któ rych są po zy ski wa ne in for ma cje, są stan -
dar do we kon tro l ki Wi n32. Na le żą do nich m.in. wi dok drze wa,
li sty roz wi ja ne, po la edy cji, wy bo ru, przy ci ski opcji. In ną stra te -
gią od czy tu ekra nu jest tryb MSAA stwo rzo ny, aby uła twić ko mu -
ni ka cję po mię dzy apli ka cja mi. Po zwa la on po zy skać scre en re ade -
ro wi in for ma cje z pro gra mów. Tą dro gą mo gą być prze ka za ne
m.in. ety kie ty i stan da nej kon tro l ki. Ko rzy sta my z nie go np. przy
od czy cie do ku men tów PDF. Moż na by wy mie niać jesz cze wie le
róż nych try bów i me tod, któ ry mi po słu gu je się scre en re ader, ale
jest to te mat nie na frag ment pre zen ta cji, lecz na ca ły cykl wy kła -
dów. Przy wo ła ne wy żej dwie me to dy mia ły po ka zać, jak skom -
pli ko wa nym pro gra mem jest scre en re ader.

Ka sia
Po zwo li my so bie jed nak od nieść się jesz cze do jed nej kwe stii, mia -
no wi cie do pre zen ta cji gra fik. Prze cież gra fi ki nie da się prze ło -
żyć w pro sty i zro zu mia ły spo sób na tekst. Scre en re ade ry ma ją me -
cha ni zmy po zwa la ją ce na pra cę z gra fi ką i kli ka nie na od po wied -
nich ob raz kach. Wi dzą cy użyt kow nik wi dzi gra fi kę ja ko ob ra zek,
któ ry coś przed sta wia, na przy kład tu li pa ny. Nie ste ty, nie wi do me -
mu w ten spo sób gra fi ki przed sta wić się nie da. Au to ma tycz ne ety -
kie to wa nie gra fi ki po le ga na jej na zy wa niu przez scre en re ade ra.
Do te go ce lu wy ko rzy sty wa ne są na pi sy, któ re po ja wia ją się pod
ele men ta mi gra ficz ny mi po na je cha niu na nie kur so rem. Są to tak
zwa ne dym ki po mo cy, to wła śnie te dym ki scre en re ader wy ko -
rzy stu je przy na zy wa niu gra fi ki. 

Ka mil
Syn te za mo wy to, mó wiąc w skró cie, za mie nia nie tek stu pi sa ne -
go na tekst mó wio ny. Ma my dwa ty py syn te za to rów mo wy –
sprzę to we i pro gra mo we. Aby uży wać syn te za to rów pro gra mo -
wych, na le ży mieć po praw nie dzia ła ją cą kar tę dźwię ko wą.
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W skró cie moż na po wie dzieć, że in for ma cje, któ re scre en re ader
po zy ska z kom pu te ra, syn te za tor nam wy po wie.

Syn te za mo wy po le ga na me cha nicz nej za mia nie tek stu za pi -
sa ne go w po sta ci zna ko wej na wy po wiedź (mo wę) w po sta ci
dźwię ko wej. Ma szy nę lub pro gram kom pu te ro wy za mie nia ją cy
tekst na mo wę okre śla się mia nem syn te za to ra mo wy. Syn te za to -
ry mo wy ma ją wie le za sto so wań, w in fo li niach ko mu ni ka cji miej -
skiej, w urzą dze niach lek tor skich. Po zwa la ją na zauto ma ty zo wa -
nie in for mo wa nia bądź alar mo wa nia.

Ka sia
Aby wy ge ne ro wać dźwięk, uży wa się stan dar do we go me cha ni zmu
wbu do wa ne go w sys te my. Dzię ki te mu każ dy syn te za tor mo wy
mo że funk cjo no wać na wszyst kich kom pu te rach wy po sa żo nych
w pra wi dło wo za in sta lo wa ną kar tę dźwię ko wą.

Pro ces syn te zy mo wy ety kie to wa ny jest ja ko TTS (z ang. text
to spe ech – tekst do mo wy). Dzie li my go na kil ka eta pów wy ma -
ga ją cych spo rej wie dzy lin gwi stycz nej i ma te ma tycz nej.

Naj pierw pro gram wy do by wa z wpro wa dzo nej fra zy jak naj -
więk szą ilość in for ma cji lin gwi stycz nych – sta ra się zro zu mieć
tekst. Etap ten na zy wa ny jest prze twa rza niem ję zy ka na tu ral nego.

Na pod sta wie zdo by tych in for ma cji na stę pu je syn te za dźwię -
ko wej fra zy – jest to etap cy fro we go prze twa rza nia sy gna łu. Na
tym eta pie za cho dzą m.in. ta kie pro ce sy jak:
– de ko do wa nie / de kom pre sja seg men tów czy li frag men tów mo -

wy;
– kon ka te na cja, czy li łą cze nie seg men tów;
– syn te za sy gna łu;
– ge ne ro wa nie mo wy.

Ka mil
Nie któ re syn te za to ry ko rzy sta ją z alo fo nicz nej me to dy syn te zy
mo wy. Po le ga ona na skła da niu po trzeb nych słów z dźwię ków ele -
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men tar nych, od po wia da ją cych mniej wię cej po je dyn czym li te rom
al fa be tu. Każ dy z dźwię ków za pa mię ty wa ny jest w pa mię ci kom -
pu te ra i w od po wied niej chwi li i ko lej no ści zo sta je od two rzo ny.
Efekt koń co wy jest tro chę me cha nicz ny.

Dru gą me to dą jest me to da kon ka te na cyj na. Po le ga na na gra -
niu du żej ba zy praw dzi we go gło su lek to ra (tzw. ba za seg men tów),
jej ozna cze niu i prze two rze niu, a na stęp nie w pro ce sie syn te zy mo -
wy wy bie ra niu oraz skła da niu sy gna łu mo wy z frag men tów wcze -
śniej szych na grań. Tech ni ka ta po zwa la na uzy ska nie mo wy naj -
bar dziej na tu ral nej.

Ka sia
Naj bar dziej zna nym pol skim syn te za to rem mo wy jest IVO NA,
opra co wa ny przez fir mę IVO So ftwa re. IVO NA dwa ra zy z rzę -
du zo sta ła uzna na za syn te za tor mo wy ge ne ru ją cy mo wę o naj -
wyż szej ja ko ści na mię dzy na ro do wym kon kur sie Bliz zard Chal -
len ge w USA oraz Niem czech, po ko nu jąc pro duk ty ta kich firm
jak IBM, Mi cro soft czy No kia.

In ne fir my ofe ru ją ce syn te za to ry mo wy w ję zy ku pol skim to:
Aca pel la, Nu an ce, Lin gu atec, Lo qu en do.

Te raz opo wie my o udźwię ko wie niu po szcze gól nych sys te mów
ope ra cyj nych, na po czą tek naj po pu lar niej szy czy li WIN DOWS.

Ka mil
Do pra cy z sys te mem Win dows oso ba nie wi do ma rów nież uży -
wa scre en re ade ra. Omó wię tu po krót ce scre en re ader Win dow -Ey -
es, któ re go sam uży wam, więc naj pro ściej jest mi coś po wie dzieć
wła śnie na je go te mat. Je go obec na wer sja to 7.5.3.0. Poprzedni -
kiem pro gra mu Win dow -Ey es był pro gram Vo cal -Ey es dla sys -
te mu DOS. Wraz z po ja wie niem się sys te mów z ro dzi ny Win dows
roz po czę to pra ce nad pro gra mem Win dow -Ey es 1.0, któ ry po ja -
wił się w paź dzier ni ku 1995 ro ku.



Win dow -Ey es ob słu gu je pro gra my opie ra ją ce się na stan dar -
do wych kon tro l kach sys te mu Win dows. Jed nak je śli są ja kieś pro -
ble my z ob słu gą pro gra mu, po nie waż jest on zbu do wa ny ina czej,
jest moż li wość stwo rze nia pli ku kon fi gu ra cyj ne go, lub do gra nia
spe cjal nych skryp tów de dy ko wa nych wła śnie te mu pro gra mo wi.

Ka mil
A te raz Ma cin tosh.

Ka sia
Nie speł na dzie sięć lat te mu wie dza w Pol sce o do stęp no ści „Ma -
ków” by ła zni ko ma i trud no by ło zna leźć rze tel ne in for ma cje. Ow -
szem, one „coś tam ga da ły”, ale – przy naj mniej w Pol sce – nie sły -
sza no o żad nym opro gra mo wa niu, któ re oso bom nie wi do mym
umoż li wia ło by po słu gi wa nie się kom pu te ra mi Ap ple. Trze ba by -
ło cze kać. Do pie ro nie daw no, szu ka jąc w sie ci wie dzy na te mat
mo ni to rów braj low skich, na tknę łam się na wzmian kę o ich kom -
pa ty bil no ści z kom pu te ra mi Ap ple. I tak do tar łam do stro ny Ap -
ple, po świę co nej do stęp no ści kom pu te rów dla osób nie wi do mych.
Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy oka za ło się, że po cząw szy od
sys te mu ope ra cyj ne go w wer sji 10.4 (Ti ger), każ dy kom pu ter Ap -
ple go tów jest do współ pra cy z nie wi do my mi. In ny mi sło wy, każ -
dy Mac ma na po kła dzie pro gram do od czy tu ekra nu. Scre en re -
ader sta no wi część sys te mu ope ra cyj ne go, dzię ki cze mu to, co jest
fa brycz nie do stęp ne w kom pu te rach Ap ple, jest tak że osią gal ne
dla osób z dys funk cją wzro ku. Mó wiąc „wszyst ko”, mam tak że na
my śli bez wzro ko wą in sta la cję sys te mu. 

Ka mil
W świe cie kom pu te rów funk cjo nu je tzw. „Pra wo od wrot nej pro -
por cji”: o ile opro gra mo wa nie „win dow so we” spra wia wra że nie
co raz mniej dla nas do stęp ne go, a twór cy czyt ni ków ekra nu wciąż
mu szą do kła dać sta rań, aby na dą żyć za tech no lo gia mi, co raz
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mniej ła ska wy mi dla nie peł no spraw nych, o ty le me cha ni zmy do -
stęp no ści w sys te mach ope ra cyj nych Ap ple są co raz lep sze, dla -
te go kom pu te ry spod zna ku nad gry zio ne go jabł ka sta ją się dla nas
bar dziej do stęp ne.

Opro gra mo wa nie dla nie wi do mych pod na zwą „Vo ice Over”
nie jest zresz tą je dy nym, za sto so wa nym w „Ma kach”, udo god nie -
niem dla osób nie peł no spraw nych. Na le ży do szer sze go pa kie tu
zwa ne go „Uni ver sal Ac cess”, czy li „do stęp uni wer sal ny” al bo „po -
wszech ny”. A wszyst ko to w ce nie kom pu te ra.

Ka sia
Je śli cho dzi o mo bil ne urzą dze nia fir my Ap ple otrzy mu je my je
z sys te mem IOS. Pod je go kon tro lą pra cu ją urzą dze nia mo bil ne
spod zna ku nad gry zio ne go jabł ka. Są to wszyst kie mo de le iPo dów,
oprócz iPo da clas sic, wszyst kie mo de le ta ble tów iPad, a tak że te -
le fo ny iPho ne od wer sji 3GS.

Pa mię taj my, że wszyst kie te urzą dze nia oprócz iPo da Shuf fle
opie ra ją swo je dzia ła nie na tech no lo gii ekra nów do ty ko wych mul -
ti to uch. Ozna cza to, że pra ca na nich opie ra się na ge stach wy ko -
ny wa nych nie jed no krot nie przy uży ciu kil ku pal ców. Nie jest to
jed nak prze szko da dla osób nie wi do mych, po nie waż sys tem IOS,
po dob nie jak Mac OS, jest wy po sa żo ny w czyt nik ekra nu Vo ice -
over.

Ka mil
Jed ną z pod sta wo wych róż nic mię dzy mo bil ną wer sją te go scre -
en re ade ra, a tą zna ną z kom pu te rów Mac, jest fakt, że do ob słu -
gi Ma ca uży wa my kla wia tu ry, a do ob słu gi iPho ne’a, czy iPo da ge -
stów na ekra nie do ty ko wym.

Jed nak w naj now szych mo de lach Mac bo oków po ja wi ły się tak
zwa ne gła dzi ki wie lo do ty ko we. Po zwa la ją one na wy ko ny wa nie
tych sa mych ge stów, któ re zna my z iPho ne’a na na szym kom pu -
te rze Mac.
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Ko lej ną róż ni cą jest fakt, że Vo ice over na kom pu te rze po sia -
da swój wła sny kur sor, któ ry po dob nie jak w pro gra mie Jaws mo -
że my przy wią zać do kur so ra sys te mo we go, lub też śle dzić ekran
za po mo cą tyl ko VO kur so ra, a je śli chce my użyć ele men tu, na
któ rym stoi kur sor, mu si my wejść z nim w in te rak cję. O ile mi
wia do mo, w IOS ta kie roz wią za nie nie zo sta ło za sto so wa ne.

Ka sia
W przy pad ku sys te mu Li nux ma my do czy nie nia z pro gra mem
Or ka, któ ry udźwię ka wia nam ca ły sys tem, oraz ze Spe ak out, któ -
ry mó wi w wier szu po le ceń. Dwie naj po pu lar niej sze dys try bu cje
Li nu xa dla nie wi do mych, to Vi nux, któ ry jest udźwię ko wio nym
Ubunt, oraz Kno pix. Pra ca z syn te zą mo wy w Li nu xie przy po mi -
na pra cę w zna nym nam Win dows, nie któ re dys try bu cje bar dzo
przy po mi na ją sys tem fir my Mi cro soft. Pod sta wo wa róż ni ca po -
le ga na tym, że Li nux i więk szość pro gra mów w nim dzia ła ją cych
jest dar mo wa.

Te raz opo wie my o sys te mach urzą dzeń mo bil nych.
Oprócz pro duk tów fir my Ap ple, o któ rych wspo mi na li śmy

wcze śniej, ma my na ryn ku in ne sys te my. Oto ich krót ki prze gląd.

Ka mil
Sym bian to je den z naj pow szech niej uży wa nych przez oso by nie -
wi do me sys te mów mo bil nych, cho ciaż ostat nio je go miej sce po -
wo li za czy na zaj mo wać IOS.

Plat for mę tę mo że my udźwię ko wić na dwa spo so by. Moż na
za in sta lo wać pro gram Talks fir my Nu an ce lub Mo bi le spe ak two -
rzo ny przez Co de fac to ry.

Ka sia
Talks ob słu gu je nie tyl ko te le fo ny ze zwy kłą kla wia tu rą, ale tak -
że te z ekra na mi do ty ko wy mi.



Jed ną z funk cji uła twia ją cą, lub utrud nia ją cą pra cę z dru gim
ty pem urzą dzeń, (za le ży jak uwa ża użyt kow nik), jest sy gna li za -
cja wi bra cją kra wę dzi ekra nu.

Talks ma moż li wość zde fi nio wa nia swo je go kla wi sza, któ ry
uła twia do tar cie za rów no do za wan so wa nych jak i pod sta wo wych
funk cji scre en re ade ra. Pro gram ten ob słu gu je syn te za to ry mo wy
RSM Aga ta, Vo ca li zer, No kia TTS i Ania Aca pe la. Obec nie Talk -
sa za ku pu je się łącz nie z mo du łem Zoom umoż li wia ją cym po -
więk sze nie tek stu. W ten spo sób po wsta je pa kiet Talks and Zooms.

Ka mil
Mo bi le spe ak jest ko lej nym roz wią za niem udźwię ka wia ją cym plat -
for mę Sym bian. Ale nie tyl ko. Scre en re ader ten po tra fi tak że dzia -
łać pod kon tro lą sys te mu Win dows Mo bi le, któ ry obec nie ustę -
pu je miej sca Win dows Pho ne.
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Jest on al ter na ty wą dla pro gra mu Talks, jed nak więk szość
użyt kow ni ków wy bie ra to pierw sze roz wią za nie. Mo bi le spe ak
rów nież da je moż li wość zde fi nio wa nia swo je go kla wi sza, któ ry
speł nia po dob ne funk cje jak w pro gra mie Talks. Pro gram ten ma
też mo duł po więk sze nia o na zwie Mo bi le Ma gni fier. Mo bi le speak
ob słu gu je na stę pu ją ce syn te za to ry mo wy: Re ad bo ard – syn te za -
tor pro duk cji fir my Al tix (zna ny też ja ko Jan lub Spe ak), Ania Aca -
pe la, Zo sia i Krzysz tof Lo qu en do.

Ka sia
An dro id, jak wszy scy wie my, jest sys te mem ope ra cyj nym na urzą -
dze nia mo bil ne pro du ko wa nym przez fir mę Go ogle. Jest to sys -
tem wy wo dzą cy się w pro stej li nii z sys te mu Li nux. Da je to użyt -
kow ni ko wi moż li wo ści do wol nej kon fi gu ra cji skład ni ków sys te -
mu, a na wet do pi sy wa nia sa mo dziel nie je go ele men tów. Po sia da
kil ka roz wią zań do stęp no ścio wych, jed nak nie są one jesz cze
w peł ni do pra co wa ne.

An dro id ob słu gu je przede wszyst kim urzą dze nia z ekra na mi
do ty ko wy mi, al bo z czę ścio wo do ty ko wym in ter fej sem.

Ka mil
W sys te mie tym dzia ła przede wszyst kim scre en re ader Talk back.
Od wer sji 4.0 An dro ida Ice Cre am jest czę ścią sys te mu, ale we
wcze śniej szych wer sjach trze ba go by ło po brać z An dro id Mar -
ket. Talk back po sia da roz wią za nia wspo ma ga ją ce, ta kie jak So und -
back, sy gna li zu ją cy po ło że nie ikon dźwię kiem i Kid back ma ją cy
to sa mo za da nie, ale za miast dźwię ków wy ko rzy sty wa na jest wi -
bra cja.

Ka sia
Ko lej nym pro gra mem, a ra czej pa kie tem pro gra mów po ma ga ją -
cym oso bie nie wi do mej w ko rzy sta niu z An dro ida jest Mo bi le Ac -
cess.



Mo bi le Ac cess to pa kiet dzie się ciu apli ka cji, któ re są udźwię -
ko wio ne. Są to m.in. pocz ta e -ma il, kon tak ty, a tak że ka len darz.
Je śli na sze urzą dze nie pra cu ją ce pod kon tro lą sys te mu An dro id,
po sia da fi zycz ny lub wir tu al ny joy stick, Mo bi le Ac cess mo że pra -
co wać rów nież ja ko scre en re ader.

Na ko niec po zo sta je już tyl ko jed na wąt pli wość ..

Ka mil
Co da lej z udźwię ko wie niem sys te mów?

Ka sia
Wy da je się, że pro gra my udo stęp nia ją ce sys te my dla nie wi do mych
bę dą ewo lu ować. Przed ich twór ca mi sta ją no we wy zwa nia i pro -
ble my do roz wią za nia. Mul ti me dial ność sys te mów oraz ich roz -
bu do wa ne funk cje spra wia ją, że przy go to wa nie do bre go scre en -
re ade ra sta je się za da niem bar dzo trud nym i nie spo sób przy go -
to wać jed ne go do bre go pro gra mu dla sys te mu. Do ty czy to
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szcze gól nie ta kich sys te mów jak An dro id, któ ry pra cu jąc ja ko sys -
tem na li cen cji otwar tej, po zwa la do wol ne mu użyt kow ni ko wi in -
ge ro wać w je go struk tu rę. Czę sto kroć twór cy pro gra mów nie zda -
ją so bie spra wy z trud no ści, ja kie mu si po ko nać oso ba nie wi do -
ma, aby móc ko rzy stać z ich pro duk tu, wy star czy choć by
wy mie nić brak ety kie to wa nia ikon i sym bo li gra ficz nych.

Ka mil
Ko lej ną kwe stią są szyb kie zmia ny, ja kie za cho dzą w bu do wie sys -
te mów. Naj now szy Win dows 8 jest przy go to wy wa ny z my ślą za -
rów no o ta ble tach, jak i kom pu te rach sta cjo nar nych. We dług za -
ło żeń Mi cro so ftu bę dzie to je den sys tem do wszyst kie go. Czy re -
ali za cja tej idei się po wie dzie? Trud no oce nić – po mysł jest z jed nej
stro ny cie ka wy, bo po zwa la za osz czę dzić czas i „mo ce prze ro bo -
we” pro gra mi stów, aby stwo rzyć tak że je den scre en re ader. We dług
na szej wie dzy obec nie współ pra cu ją cym scre en re ade rem z Win -
dows 8 jest naj now szy (nie udo stęp nio ny jesz cze pu blicz nie) Win -
dow -Ey es.

Ka sia
In ną kwe stią w koń cu jest obec na „mo da” bu do wa nia urzą dzeń
elek tro nicz nych. Prak tycz nie wszyst kie fir my sta wia ją na ekra ny
do ty ko we i chcą mieć no wo cze sne go smart fo na. Na le ży się do tej
ten den cji do sto so wać, tzn. na uczyć się ob słu gi urzą dzeń do ty ko -
wych lub ko rzy stać z te le fo nów z przy ci ska mi za ce nę ogra ni czo -
nych funk cji.

Ka mil
A mo że pro du cen ci pro gra mów i sprzę tu dla nie wi do mych wy -
my ślą ja kieś prze ło mo we roz wią za nie? 

Ka sia
A mo że to bę dzie cie Wy?



Ce li na Gu gul ska 

Hi sto ria Gru py Dusz pa ster skiej Na uczy cie li 
Oj ca Jac ka Sa li ja OP

Był gru dzień 1981 r. Stan wo jen ny. Troje na uczy cie li z „So li -
dar no ści” na Mo ko to wie in ter no wa no: Te re sę Tom czy szyn -

-Wi śniew ską z XLII LO im. M. Ko nop nic kiej oraz Ho no ra tę Kęp -
kie wicz i Ire ne usza Gu gul skie go (me go mę ża) z VI LO im. Ta de -
usza Rey ta na. 

Do na sze go do mu, co pa rę dni, przy cho dzi li „smut ni pa no -
wie” – tak na zy wa no wte dy pra cow ni ków UB. Wy py ty wa li mnie
i są sia dów o na sze go star sze go sy na, któ ry też był na li ście do in -
ter no wa nia. Prze pro wa dza li re wi zje, wzy wa li na prze słu cha nia.
By ła jed nak i ja sna stro na tej sy tu acji. Co dzień od wie dza li nasz
dom zna jo mi na uczy cie le z „So li dar no ści”, wspie ra jąc mnie psy -
chicz nie i pro po nu jąc po moc. A by ło ich wie lu, bo krąg na szych
zna jo mych od wie lu lat cią gle się po sze rzał – pa ra dok sal nie dzię -
ki te mu, że Ir ka prze no szo no wie lo krot nie do in nych szkół i dziel -
nic za je go opo zy cyj ną po sta wą. 

W 30. ROCZNICĘ ISTNIENIA
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Mo ja pra ca też po wo do wa ła licz ne no we kon tak ty i zna jo mo -
ści. W la tach 1966–76 peł ni łam w trzech dziel ni cach funk cję me -
to dy ka na uczy cie li -bi blio te ka rzy szkol nych. 

To dzię ki te mu by ła moż li wość „skrzyk nię cia” du żej gru py na -
uczy cie li na re ko lek cje w La skach, mi mo, że te le fo ny wte dy nie
dzia ła ły. Ter min uzgod ni łam z sio stra mi Słu żeb nica mi Krzy ża już
na je sie ni. 10 stycz nia 1982 r. przy je cha ło po nad 30 osób. Do tej
po ry, od 13 grud nia nie od wie dzi ła do mu re ko lek cyj ne go żad na
gru pa, któ ra wcze śniej za mó wi ła ter min. Sio stry przy ję ły więc nas
owa cyj nie, a pro wa dzą ca wte dy dom Sio stra Kla ra (te raz już śp.)
na na szą cześć otwo rzy ła pusz ki z ana na sa mi. 

Re ko lek cje po pro wa dził nie za stą pio ny ks. Ta de usz Fe do ro wicz
– ka pe lan La sek (też śp.). Dzię ki nie mu mo gli śmy uspo ko ić wy -
wo ła ne sy tu acją po li tycz ną ne ga tyw ne emo cje i za ufać Bo gu. 

Opusz cza jąc La ski, za mó wi li śmy ter min na stęp nych re ko lek -
cji na kwie cień. Tym ra zem za pro si łam o. Jac ka Sa li ja, do mi ni ka -
ni na, któ re go do tej po ry zna łam tyl ko z lek tur. Kon takt umoż -
li wi ła mi ko le żan ka – Elż bie ta Sa wic ka (te raz śp.) też na uczy ciel -
ka-bi blio te kar ka. 

W cza sie tych re ko lek cji oj ciec Ja cek tak nam przy padł do du -
szy, umy słu i ser ca, że upro si li śmy Go, aby spo tkał się z na mi
w War sza wie. Pierw szej pre lek cji, na ul. Fre ta, wy słu cha li śmy
w prze peł nio nej roz mów ni cy klasz tor nej. Te mat był wów czas bar -
dzo ak tu al ny: „O mi ło ści nie przy ja ciół”. Już trze cie spo tka nie, ze
wzglę du na ro sną ce tłu my uczest ni ków, od by ło się w ka pli cy,
w któ rej spo ty ka my się do dziś. Za wsze w piąt ki, z róż ną czę sto -
tli wo ścią. 

Jesz cze w La skach po pro si li śmy o. Jac ka, aby po je chał ja ko re -
ko lek cjo ni sta do in ter no wa nych w Ja wo rzu. Pa mię tam, jak pi sa -
łam list od bi sku pa tam tych te re nów, ks. Igna ce go Je ża, aby uła -
twił to za da nie. Uda ło się, ale gdy o. Ja cek po je chał do in ter no -
wa nych po raz dru gi, tym ra zem do Dar łów ka, gdzie ich
prze nie sio no – już po pierw szej na uce wła dze obo zu unie moż li -
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wi ły mu dal sze wi zy ty. Te mat o mi ło ści nie przy ja ciół wi docz nie
im nie od po wia dał. 

Na sze spo tka nia na Fre ta i re ko lek cje w La skach od by wa ły się
już sys te ma tycz nie. Stop nio wo po sze rzał się krąg pre le gen tów i te -
ma tów. Oj ciec Ja cek wy gła szał 3-4 ra zy do ro ku pre lek cje teo lo -
gicz ne. Po zo sta łe wy stą pie nia do ty czy ły hi sto rii, li te ra tu ry, sztu -
ki, szkol nic twa, so cjo lo gii. Cza sa mi pre le gen ci mó wi li o Bi blii,
o miej scach świę tych, o in nych re li giach czy o bu dow nic twie sa -
kral nym. Te ma ty ka by ła nie zwy kle sze ro ka. 

Pre le gen ta mi by wa li zna ni pro fe so ro wie i teo lo dzy, na przy -
kład pro fe so ro wie: Wła dy sław Bar to szew ski, Wło dzi mierz Bo lec -
ki, Ta de usz Chru ściel, Je rzy Eisler, Te re sa Kost kie wi czo wa, An -
to ni Mą czak, Hen ryk Sam so no wicz, Bar ba ra Skar ga, Adam i To -
masz Strzem bo szo wie, An na Świ der ków na i wie lu, wie lu in nych.
Wy mie ni łam tyl ko kil ku na stu z nich w po rząd ku al fa be tycz nym. 

Z księ ży za pa mię ta li śmy szcze gól nie Ja nu sza Pa sier ba, Wal -
de ma ra Chro stow skie go i Ja na Si kor skie go. Łącz nie przez mi nio -
ne 30 lat od by li śmy czte ry sta kil ka dzie siąt spo tkań z po nad trzy -
sto ma pre le gen ta mi. Nie któ rzy z nich przy cho dzi li do nas kil ka -
krot nie. By wa li też pre le gen ci spo śród na szej gru py, ta cy jak: dr
An drzej Ko wal czyk, Ire ne usz Gu gul ski, Zo fia Ku bi siak, Re na ta
Stössin ger, dr Alek san dra Niem czy ko wa, prof. Ma rek Kry gow ski,
Ma ria Na piór kow ska i ostat nio Wie sła wa Dłu bak -Beł dyc ka. Oczy -
wi ście dys ku sję pro wa dził za wsze oj ciec Ja cek, czę sto dość ob szer -
nie uzu peł nia jąc lub ko men tu jąc oma wia ny te mat. 

Jesz cze na po cząt ku sta nu wo jen ne go, w mar cu 1982 ro ku do -
szło z na szej ini cja ty wy do spo tka nia na uczy cie li i gru py mło dzie -
ży li ce al nej z Księ dzem Pry ma sem Jó ze fem Glem pem. Pra gnę li -
śmy od na leźć dro gę po stę po wa nia w no wej rze czy wi sto ści –
w zgo dzie z Ko ścio łem. Se kre ta rzem pry ma sa był jesz cze wte dy
ks. pra łat Bro ni sław Pia sec ki i to on umoż li wił ten kon takt. Mnie
po pro szo no o skła da nie sta łych in for ma cji, do wia do mo ści Epi -
sko pa tu, o śro do wi sku na uczy ciel skim: o uwię zio nych, o dzia łal -
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no ści ko mi sji dys cy pli nar nych i in nych prze śla do wa niach. Te ra -
por ty skła da łam w pa ra fii św. Mi cha ła przy ul. Pu ław skiej na rę -
ce ks. Je rze go Cho wań cza ka (śp.). 

Oprócz sta łych spo tkań te ma tycz nych, raz do ro ku spo ty ka -
li śmy się na wi gi lij nym opłat ku. Po Mszy św., w cza sie któ rej mo -
dli li śmy się za zmar łych człon ków gru py, po po dzie le niu się opłat -
kiem, sia da li śmy do skład ko we go przy ję cia. Śpie wa li śmy ko lę dy
przy wtó rze gi ta ry (Ewa Jaź dżew ska -Gold ste in), a świę ty Mi ko -
łaj (Ka zik Na piór kow ski) roz da wał pre zen ty przy po mo cy anioł -
ka (Ewa Gost kow ska). 

Oczy wi ście dwa lub trzy ra zy do ro ku jeź dzi li śmy w dal szym
cią gu na re ko lek cje do La sek (łącz nie już 62 ra zy). 

Z cza sem – po zo sta wia jąc mnie za pra sza nie księ ży – spra wa -
mi fi nan so wy mi za ję ła się Ewa Gost kow ska, a po ma ga ła jej Ga -
bry sia Cu le pa. Ma my udo ku men to wa ną li stę 29 księ ży re ko lek -
cjo ni stów lub pre le gen tów, ale by ło ich na pew no du żo wię cej. Naj -
bli żej z na mi zwią za ni są księ ża: Ja nu ary Bu dzisz i Jó zef
Bie law ski SJ. Obaj by li wie lo krot nie na szy mi re ko lek cjo ni sta mi
i peł ni li in ne po słu gi dusz pa ster skie – o czym póź niej. 

Gdy od wo ła no stan wo jen ny, roz po czę li śmy piel grzy mo wa -
nie. Czte ry ra zy do Czę sto cho wy, na lip co we spo tka nia na uczy -
cie li, gdzie raz to wa rzy szył nam oj ciec Ja cek, a trzy krot nie ks. Ja -
nu ary Bu dzisz. Naj waż niej szą piel grzym kę od by li śmy w lip cu 1985
ro ku, do Rzy mu, na spo tka nie z pa pie żem Ja nem Paw łem II. Spo -
ty ka li śmy się rów nież w ple ne rze. Ksiądz Jó zef Bie law ski SJ za pra -
szał nas kil ka krot nie na le śną par ce lę w Otwoc ku, bę dą cą wła sno -
ścią Je zu itów. Od pra wiał tam msze po lo we, a po tem spę dza li śmy
czas przy ogni sku, śpie wa jąc i gwa rząc przy ja ciel sko o waż nych
lub mniej waż nych spra wach. Ro lę mi ni stran ta peł nił tra dy cyj -
nie, jak w La skach, An drzej Wró blew ski. 

Miej scem spo tkań stał się też ogró dek w Fa le ni cy na le żą cy do
au tor ki tej hi sto rii. Szcze gól nie uro czy ste by ło spo tka nie w 2007
ro ku z oka zji 25-le cia ist nie nia na szej gru py. Oj ciec Ja cek od pra -
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wił wte dy w miej sco wym ko ście le Mszę św., a po tem w ogród ku
od by ło się ra do sne spo tka nie przy su to za sta wio nym sto le. Po zo -
sta łe ogród ko we spo tka nia mia ły już cha rak ter czy sto roz ryw ko -
wy – by ły skład ko we przy ję cia, śpie wy z to wa rzy sze niem gi ta ry,
za gad ki, kon kur sy, lo te rie. Mi li są sie dzi wy po ży cza li sto ły i krze -
sła, a na traw ni ku pod owo co wy mi drze wa mi by ło du żo miej sca,
tak, że swo bod nie mie ści ło się 50 osób. 

Oj ciec Ja cek Sa lij przez ca ły czas był nie tyl ko na szym mi -
strzem du cho wym i in te lek tu al nym. Pod Je go wpły wem wie le
osób od zy ski wa ło utra co ną i nad wą tlo ną wia rę lub wręcz do niej
do cho dzi ło. By li i no wo ochrzcze ni i po la tach przy wró ce ni in -
nym sa kra men tom. By ło kil ka ślu bów ko ściel nych mał żeństw
zwią za nych do tąd tyl ko cy wil nie. Oczy wi ście by ły chrzty na szych
dzie ci, a po tem wnu ków, ostat nio co raz wię cej po grze bów. 

Ile osób sko rzy sta ło przez mi nio ne 30 lat ze spo tkań dusz pa -
ster skich, re ko lek cji i piel grzy mek – nie da się pre cy zyj nie ob li -
czyć. Po cząt ko wo, ze wzglę dów kon spi ra cyj nych nie pro wa dzi łam
kar to te ki. Łącz nie za re je stro wa nych jest 186 osób, ale by ło ich na
pew no wię cej. Z po wyż szej licz by, z 88 oso ba mi jest sta ły kon takt,
z 64 sła by lub ża den, 34 oso by zmar ły, ale po zo sta ją w na szej pa -
mię ci. 

Od po cząt ku ist nie nia na szej gru py wie lo krot nie za bie ra li śmy
głos w spra wach szkol nic twa, kie ru jąc do władz oświa to wych uwa -
gi na ten te mat. W 1987 r. wy ło nio no z na sze go śro do wi ska gru -
pę na uczy cie li do współ pra cy z Ko mi sją Wspól ną Rzą du i Epi sko -
pa tu w spra wach zwią za nych ze szkol nic twem. W jej skład we szli:
Sta ni sła wa Gro nau (dziś śp.), Ce cy lia Gu gul ska i Mi ko łaj Pi skorz. 

Gdy w 1989 r. do szło do re je stra cji Ka to lic kie go Sto wa rzy sze -
nia Wy cho waw ców, gru pa „do mi ni kań ska” sta no wi ła je go waż -
ny ele ment.

W książ ce, któ ra uka za ła się w 2010 r. pt.: NSZZ „So li dar ność”,
w to mie 2 „Ruch spo łecz ny”, wyd. IPN, jest na 178 stro nie
wzmian ka o ist nie niu na sze go Dusz pa ster stwa. 



We wrze śniu 2008 r. spo tka ła nas wiel ka pró ba. Gro ził roz pad
gru py, po nie waż nie mo gli śmy się już spo ty kać u Oj ców Do mi -
ni ka nów. Na szczę ście nasz ko le ga, prof. Ma rek Kry gow ski, zna -
lazł in ny lo kal, też na ul. Fre ta – Mu zeum Ma rii Cu rie -Skło dow -
skiej. Oj ciec Ja cek prze stał być ofi cjal nym dusz pa ste rzem gru py,
ale by wał cza sem na spo tka niach ja ko pre le gent. Prze trwa li śmy
tak dwa la ta, ale zo sta li śmy na gro dze ni za cier pli wość. We wrze -
śniu 2010 r. mo gli śmy wró cić do Do mi ni ka nów. Od tej po ry spo -
ty ka my się wraz z To wa rzy stwem Uni wer sy tec kim Fi des et Ra tio,
któ re go opie ku nem du cho wym jest też o. Ja cek Sa lij. Roz po czy -
na my piąt ko we spo tka nia od Mszy św., po tem jest pre lek cja. 

Wio sną 2012 ro ku mi nę ło 30 lat od po wsta nia na szej gru py
– z tej oka zji do ko na li śmy wpi su do księ gi pa miąt ko wej Do mu Re -
ko lek cyj ne go w La skach i zor ga ni zo wa li śmy uro czy sto ści rocz ni -
co we. Po wstał nie ofi cjal ny ko mi tet or ga ni za cyj ny z udzia łem Ga -
bry si Cu le py, Ewy Gost kow skiej, Ce li ny Gu gul skiej, Da nu si Kę -
piń skiej, Zo si Ku bi siak i Ka zi ka Na piór kow skie go. Przy
urzą dza niu wy sta wy zdjęć po ma ga li też: Mał go sia Bo ro wicz i Piotr
Szy mań ski. 

Dnia 2 czerw ca 2012 r. zo sta ła od pra wio na w Ko ście le św. Sta -
ni sła wa Kost ki Msza św. kon ce le bro wa na przez o. Jó ze fa Bie law -
skie go SJ i księ dza Ja nu are go Bu dzi sza. Nie ste ty, oka za ło się, że o.
Ja cek Sa lij, któ ry miał być z na mi, miał w tym dniu in ne waż ne
obo wiąz ki. Po Mszy św. prze szli śmy (57 osób) do sa li, w któ rej
w cza sie skrom ne go przy ję cia śpie wa ne by ły przy śpiew ki i czy ta -
ne wier szy ki oraz roz pro wa dza ne znacz ki pa miąt ko we. Uczest -
ni cy dzie li li się wspo mnie nia mi i aneg do ta mi. Na ko niec zwie dzi -
li śmy Mu zeum Bło go sła wio ne go Księ dza Je rze go Po pie łusz ki. 

Ko le żan ki i Ko le dzy zo bo wią za li mnie do spi sa nia hi sto rii na -
szej gru py – co niniej szy uczy ni łam. 
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Śp. ks. prof. zw. dr hab. Ja nusz Tar now ski

Zmarł 23 paź dzier ni ka 2012 r. w War sza wie w wie ku 93 lat.
Po grzeb od był się w so bo tę 27 paź dzier ni ka. O godz. 12.00 w ko -
ście le św. Au gu sty na na war szaw skim Mu ra no wie zo sta ła od pra -
wio na Msza świę ta po grze bo wa z udzia łem wie lu księ ży z ca łej
Pol ski oraz je go wy cho wan ków i przy ja ciół. Cia ło śp. ks. Ja nu -
sza Tar now skie go zo sta ło zło żo ne w gro bow cu na Cmen ta rzu Po -
wąz kow skim.

Ks. prof. Ja nusz Tar now ski uro dził się 11 lipca 1919 r. w War -
sza wie. W 1938 r. wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go. Świę -
ce nia ka płań skie otrzy mał w 1943 r. W 1950 r. ukoń czył stu dia
psy cho lo gicz ne na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim,
a w 1962 r. na tej sa mej uczel ni obro nił dok to rat z za kre su psy -
cho lo gii. Od 1956 r. był wy kła dow cą pe da go gi ki w Me tro po li tal -
nym Se mi na rium Du chow nym w War sza wie. W la tach 1966-
2001 wy kła dał pe da go gi kę na Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej
(obec nie UKSW). W 1972 r. Ra da Wy dzia łu Teo lo gicz ne go ATK
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nada ła mu sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go za roz pra wę „Pro -
blem chrze ści jań skiej pe da go gi ki eg zy sten cjal nej”.

Od 1985 r. był człon kiem Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz nych
przy PAN, a tak że Za rzą du Pol skie go Ko mi te tu Kor cza kow skie -
go. Na le żał do Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Stu dium
Cha rak te ru i Oso bo wo ści z sie dzi bą w Pa ry żu, był tak że człon -
kiem Mię dzy na ro do we go Biu ra Ka to lic kie go do Spraw Dziec ka
z sie dzi bą w Ge ne wie. Od 1958 r. peł nił obo wiąz ki dusz pa ster -
skie ja ko rek tor ka pli cy Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej przy ul.
Że la znej 97 w War sza wie, gdzie zor ga ni zo wał ośro dek dusz pa -
ster ski dla dzie ci i mło dzie ży. W 1987 r. mia no wa ny pro fe so rem
nad zwy czaj nym na uk hu ma ni stycz nych, od 1990 był pro fe so rem
zwy czaj nym Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go w War sza wie.

Ksiądz prof. Tar now ski był twór cą pe da go gi ki per so nal no -
-eg zy sten cjal nej. Kon cep cję tę przed sta wił w swo jej roz pra wie ha -
bi li ta cyj nej. Wy cho dził w niej od spo strze że nia, że obec ne wy -
cho wa nie re li gij ne nie do ty ka głę bi oso by dziec ka i mło de go czło -
wie ka. Jest ono zbli żo ne w pew nym sen sie do tre su ry. Dla te go
sta je się czę sto po zor ne, ze wnętrz ne i ra czej krót ko trwa łe. Bra -
ku je w nim waż ne go mo men tu: oso bi ste go, do głęb ne go spo tka -
nia z Chry stu sem, któ re do ko ny wa ło by we wnętrz nej prze mia -
ny. Au tor stwier dzał, że ta kie spo tka nie jest ła ską i nie da się go
wy re ży se ro wać, ale moż na wy cho wan ka do te go przy go to wać.

Ksiądz Tar now ski bar dzo czę sto by wał w La skach. Tu taj na -
pi sał wie le swo ich ksią żek i ar ty ku łów. Przez kil ka lat swo je se -
mi na rium ma gi ster skie, a tak że dok tor skie, pro wa dził w La skach
– w po ko ju, gdzie obec nie znaj du je się re dak cja na sze go cza so -
pi sma.

Po ni żej dru ku je my ar ty kuł na wią zu ją cy do bo ga te go do rob -
ku śp. ks. Ja nu sza Tar now skie go i przy bli ża ją cy głów ne za ło że -
nia Je go kon cep cji pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej.

Redakcja
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Jó zef Pla cha

Per cep cja i re zo nans spo łecz ny 
pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej 

księ dza Ja nu sza Tar now skie go

Ksiądz Ja nusz Tar now ski ja ko twór ca pe da go gi ki per so nal no -
-eg zy sten cjal nej pod kre śla war tość oso by i jej re la cje z in ny -

mi. Na waż ność tych kon tak tów oso bo wych w tej kon cep cji, zwra -
ca uwa gę Jan Cha ry tań ski w re cen zji do rob ku na uko we go Ja nu -
sza Tar now skie go do uzy ska nia przez nie go ty tu łu Pro fe so ra
Zwy czaj ne go na Pa pie skim Wy dzia le Teo lo gicz nym w War sza wie:
„Ks. Ja nusz Tar now ski in spi ro wa ny przez Bu be ra i J. Kor cza ka
kon se kwent nie roz wi jał swą teo rię chrze ści jań skiej pe da go gi ki eg -
zy sten cjal nej. Do mi nu ją cym sta je się pro blem dia lo gu, za gad nie -
nie sto sun ków in ter per so nal nych, in te rak cji w pro ce sie wy cho -
wa nia”1. I da lej: „W od nie sie niu do prac pro wa dzo nych przez nie -
go istot ny wa lor nie sta no wi jed nak licz ba, ale ra czej spo sób
dzia łal no ści dy dak tycz nej, pro wa dzą cej do ukształ to wa nia się oso -
bo wo ści przy szłych pe da go gów czy teo re ty ków pe da go gi ki,
a więc w kon se kwen cji do ukształ to wa nia się od ręb nej szko ły pe -
da go gi ki re li gij nej”2.

Pod czas pro mo cji kil ku ksią żek Ja nu sza Tar now skie go, ja ka
od by ła się w jed nej ze szkół war szaw skich w 1996 ro ku, re dak tor
Ry szard Wa si sta po wie dział: „Naj waż niej szą rze czą u ks. Pro fe -
so ra jest je go oso bo wość. To czło wiek dia lo gu – wie lo po ko le nio -
we go i na wie lu płasz czy znach. Ksiądz pro fe sor po tra fi po łą czyć
spon ta nicz ność z prze my śle niem, bę dąc przy tym bez po śred ni
i szcze ry. Jest przede wszyst kim księ dzem – wy cho waw cą. Umie
słu chać in nych. To czło wiek uczo ny i pro fe sor. Zaj mu je się psy -
1 J. Cha ry tań ski, Do da tek. Oce na twór czo ści do ko na na przez prof. dr. hab. Ja -
na Cha ry tań skie go, „War szaw skie Stu dia Teo lo gicz ne” XI/1998, s. 458.
2 J. Cha ry tań ski, Do da tek…., s. 458.
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cho lo gią i pe da go gi ką i pi sze książ ki. Je go pi sar stwo wy ra sta z Bi -
blii i jed no cze śnie czer pie z ma te rii co dzien no ści”3. I da lej: „Ze -
bra ni do świad czy li kli ma tu cie pła i ser decz no ści, ja kim cha rak -
te ry zu ją się wszyst kie pu bli ka cje ks. Ja nu sza Tar now skie go. Na
spo tka niu w szko le by ły pro mo wa ne naj now sze książ ki: „Kto py -
ta – nie błą dzi”, „Po znać sie bie, zro zu mieć in nych” oraz IV tom
se rii „Ry by i dzie ci gło su nie ma ją?” za ty tu ło wa ny „Twój głos o ko -
le żeń stwie, przy jaź ni i mi ło ści”. Wkład w re da go wa nie tej se rii
wno szą dzie ci w wie ku 5–15 lat, pra ce na pły wa ją z ca łej Pol ski.
W na gro dę au to rzy naj lep szych opo wia dań po je cha li do Rzy mu
i spo tka li się z Pa pie żem Ja nem Paw łem II. Oj ciec Świę ty otrzy -
mał od dzie cię cej re dak cji wszyst kie to my se rii.

Książ ka „Po znać sie bie, zro zu mieć in nych” oma wia róż ne ty -
py oso bo wo ści, po ma ga ro ze znać za le ty i wa dy, i roz wi jać wła sne
moż li wo ści.

Wy ja śnia jąc cel na pi sa nia ko lej nej książ ki, ks. Ja nusz Tar now -
ski pi sze: «W tym wła śnie to mie, za ty tu ło wa nym: „Kto py ta – nie
błą dzi” za wie ra ją cym szki ce ho mi lii dia lo go wych, znaj du je się pró -
ba od po wie dzi na po trze by współ cze snych lu dzi przy cho dzą cych
do Ko ścio ła w po wią za niu z epo ką dia lo gu, w któ rej obec nie ży -
je my»”4.

Wspo mi na rów nież uczeń Ja nu sza Tar now skie go – ks. Wal -
de mar Woj dec ki, eks po nu jąc przede wszyst kim ele ment spo tka -
nia oraz dia lo gu, któ ry czę sto przy bie rał for mę dy le ma tów etycz -
nych; „Pro wa dzo ne przez nie go ka te che zy by ły dla nas ucztą du -
cho wą. Pod czas każ de go «spo tka nia» – bo tak na zy wał na sze
lek cje re li gii w ka pli cy przy ko ście le – for mo wał nas swo im wpły -
wem oso bi stym. Wie dzie li śmy, że nas bar dzo ko cha, że każ dy z nas
był dla nie go kimś bar dzo waż nym. Dla te go cho dzi li śmy na te spo -
tka nia z naj więk szą ra do ścią i żal by ło po go dzi nie opusz czać ka -
pli cę, bo już nie cier pli wie cze ka ła na stęp na gru pa. Gdy ktoś z nas
3 Sło wo, „Dzien nik Ka to lic ki” nr 119, 20.06.1996 r.
4 Tam że.
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opu ścił spo tka nie, wi dział, że spra wił na sze mu księ dzu wy raź ny
ból.

Nie mie li śmy wte dy żad nych po mo cy do na uki re li gii, dla te -
go waż ną po mo cą był ze szyt, w któ rym za pi sy wa li śmy nie wie le
zdań, ale za to bar dzo cel nych. Spo tka nia w ka pli cy by ły ści śle ze -
spo lo ne z nie dziel ną Mszą Świę tą, któ rą o go dzi nie 9 pro wa dził
ks. Tar now ski. Nie od pra wiał jej, ale był z na mi, wśród nas i pro -
wa dził, czy li ko men to wał po szcze gól ne czę ści Mszy Świę tej, re -
cy to wał z na mi czę ści sta łe. By ły to la ta pięć dzie sią te i Msza Świę -
ta z re cy to wa niem czę ści sta łych na le ża ła do rzad ko ści. Pi sze prof.
Ste fan Swie żaw ski w swo ich wspo mnie niach o ta kich Mszach
Świę tych ja ko o du żych prze ży ciach re li gij nych. In te gral ną czę -
ścią Mszy Świę tej pro wa dzo nej przez ks. Tar now skie go by ło ka -
za nie (tak się po wszech nie na zy wa ło dzi siej szą ho mi lię). Ka za nia
słu cha li śmy bar dzo uważ nie, bo każ dy z nas my ślał, że ksiądz mó -
wi wła śnie do nie go. Re we la cją by ły dla nas wy da ne przez ks. Ja -
nu sza «Dy le ma ty». Książ ka wy da na by ła do mo wym spo so bem –
na po wie la czu. Jej treść by ła bar dzo in te re su ją ca dla nas, mło dych
lu dzi kar mio nych pro pa gan dą ko mu ni stycz ną. «Dy le ma ty» uka -
zy wa ły ak tu al ne pro ble my re li gij ne i mo ral ne, któ ry mi ży li śmy na
co dzień, a na któ re nie po tra fi li śmy zna leźć od po wie dzi. Pro ble -
my te au tor przed sta wiał na spo sób dy le ma tu, czy li dwóch prze -
ciw nych ro zu mo wań. Ksiądz Tar now ski po da wał nam od po wie -
dzi, ale w ta kiej for mie, że czy tel nik my ślał, że to on sam, a nie au -
tor, znaj do wał od po wiedź na trud ny te mat. (…) Gdy by łem na
czwar tym ro ku stu diów w Se mi na rium Du chow nym, ks. Tar now -
ski uczył nas ka te che ty ki. Nie by ły to jed nak w ści słym te go sło -
wa zna cze niu wy kła dy, lecz wspól ne po szu ki wa nie roz wią zań
trud nych pro ble mów ka te che tycz nych, wspól ne szu ka nie wła ści -
wej me to dy wy kła du do sto so wa nej do od po wied nie go po zio mu
my ślo we go dzie ci i mło dzie ży”5.
5 W. Woj dec ki, Wspo mnie nie ucznia – dziś przy ja cie la, „War szaw skie Stu du ia
Teo lo gicz ne”, XI/1998, s. 435–436.
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To wszyst ko by ło bar dzo istot ne, gdyż w tam tych wa run kach
li czył się przede wszyst kim kon takt oso bo wy z ka te che tą, a nie wa -
run ki ze wnętrz ne, lo ka lo we czy po mo co we, któ re by ły wię cej niż
skrom ne, ale na ce cho wa ne wła śnie tym, cze go cza sem dzi siaj bra -
ku je przy do brze wy po sa żo nych sa lach do na uki re li gii i „szkol -
nym” wmon to wa niu tych za jęć w ogól ny plan lek cji w da nej pla -
ców ce oświa to wej.

Ja nusz Tar now ski, pre zen tu jąc swo je za ło że nia w skon stru owa -
nej przez sie bie kon cep cji pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej,
do szedł do wnio sku, „że tra dy cyj ne za ko rze nie nie pe da go gi ki
chrze ści jań skiej w per so na li zmie mo że i po win no być uzu peł nio -
ne ele men ta mi wła ści wy mi fi lo zo fii eg zy sten cjal nej, a mia no wi -
cie a) dia lo giem, b) au ten ty zmem, c) spo tka niem, d) za an ga żo -
wa niem. Wów czas esen cjal ny cha rak ter per so na li zmu zo sta nie
wzbo ga co ny su biek tyw nym aspek tem eg zy sten cja li zmu, dzię ki

Ksiądz prof. Janusz Tarnowski w rozmowie z papieżem Janem Pawłem II
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cze mu otrzy ma my wi zję wy cho wa nia, ja ko re la cji mię dzy oso ba -
mi uwa run ko wa ny mi przez kon kret ną sy tu ację, za rów no oso bi -
stą jak spo łecz ną”6. To bar dzo waż ne, gdyż do ty ka kwe stii, uza -
sad nia ją cej ter min: pe da go gi ka per so nal no -eg zy sten cjal na. Po -
nad to zwra ca uwa gę na pro blem re la cji mię dzy oso ba mi, co z ko lei
sta no wi isto tę na szych roz wa żań nad in te gral nym mo de lem re -
wa li da cji, gdzie ów ele ment – od wo łu jąc się do idei Trój cy Świę -
tej – jest głów nym no śni kiem kon struk cji stra te gii kon tak tów mię -
dzy oso ba mi re wa li do wa ny mi, a re wa li da to ra mi po moc ni czy mi
(pe da go ga mi) i Re wa li da to rem Głów nym, ja kim jest Bóg. Zbu -
do wa nie ta kie go mo de lu re la cji mię dzy oso bo wej wy da je się być
opty mal ną kon cep cją na po pra wę ja ko ści dzia łań re wa li da cyj nych
w sze ro kim te go sło wa zna cze niu. 

Po nie waż ca łość kon cep cji opar ta jest na Ma gi ste rium Ko ścio -
ła, dla te go moż na ją na zwać nie tyl ko chrze ści jań ską, ale tak że ka -
to lic ką7.

J. Tar now ski „wcie lił” nie ja ko swo je za ło że nia teo re tycz ne
w kon kret ne sy tu acje ży cio we, ta kie jak: spo tka nia z mi ni stran -
ta mi, z dzieć mi i mło dzie żą – nie za wsze wie rzą cą, oso ba mi nie -
przy sto so wa ny mi spo łecz nie. Pro ble my te au tor kon cep cji umie -
ścił w cy klu wy daw ni czym pt. Pró by dia lo gu z mło dy mi (1983);
Sie dem lat dia lo gu (1986) i Roz mo wy o wie rze i ży ciu (1989)8.

Na wa gę pod ło ża psy cho lo gicz ne go w kształ to wa niu po sta wy
dia lo gu w re la cjach mię dzy ludz kich J. Tar now ski zwró cił uwa gę
w opra co wa niu pt.: Po znać sie bie, zro zu mieć in nych, Po znań -Wro -
cław 1996, któ re jest pró bą prak tycz ne go za sto so wa nia teo re tycz -
nych prze my śleń za war tych w roz pra wie pt.: Ty po lo gia cha rak te -
ru we dług Hey man sa -Le Sen ne’a. Stu dium psy cho lo gicz ne, Lu blin
1962.

6 J. Tar now ski, Za ło że nia i roz wój pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej, „War -
szaw skie Stu dia Teo lo gicz ne”, XI/1998, s. 459.
7 Tam że, s. 459.
8 Tam że.
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Owo cem spo tkań se mi na ryj nych – w ra mach ka te dry pe da -
go gi ki chrze ści jań skiej na ATK – są dwa to my Dia lo gów pe da go -
gicz nych. Pierw szy pod red. J. Tar now skie go Trud ne spra wy mło -
dych (War sza wa 1989), dru gi pod red. J. Pla chy Wy cho wa nie ja -
ko po moc (War sza wa 1992).

J. Tar now ski, na zy wa ny przez nie któ rych „Kor cza kiem w su -
tan nie”9, wręcz iden ty fi ku je się du cho wo z twór cą bez gra nicz nej
i dia lo go wo ukie run ko wa nej mi ło ści do dziec ka, cze go do wo dem
jest pu bli ka cja pt. Ja nusz Kor czak dzi siaj, War sza wa 1990.

Tak że du żą po pu lar no ścią cie szy się swo iste go ro dza ju try lo -
gia pe da go gicz na pod ha słem: Jak wy cho wy wać? Pierw szy tom
pod tym sa mym ty tu łem uka zał się w 1993 ro ku i po ru szał kwe -
stie zwią za ne z ogól ny mi za ło że nia mi pe da go gi ki per so nal no -eg -
zy sten cjal nej; dru gi tom miał już pod ty tuł: W ogniu py tań (2003),
gdzie przed sta wio no wie le wy wia dów prze pro wa dzo nych z Ja nu -
szem Tar now skim, uka zu ją cych je go bo ga tą oso bo wość; i wresz -
cie tom trze ci (2005), z pod ty tu łem: Uczyć się od wy cho wan ków
(przy ja ciół), w któ rym z ko lei au tor wspo mnia nej kon cep cji pe -
da go gicz nej roz ma wia ze swo imi wy cho wan ka mi. A więc uka za -
nie w trzech to mach isto ty dia lo gu pe da go gicz ne go w je go prak -
tycz nym za sto so wa niu.

I wresz cie ciąg dal szy cy klu, któ ry wy kro czył po za za pla no -
wa ną wcze śniej try lo gię, choć no si ten sam nad ty tuł: Jak wy cho -
wy wać? I tak, w 2009 ro ku wy da no jesz cze dwa ko lej ne to my. Je -
den z pod ty tu łem: Wczo raj, dziś i ju tro, gdzie w pierw szej czę ści
au tor na wią zu je do róż nych ko lei lo su swo ich wy cho wan ków i usi -
łu je wy do być pro blem wpły wu bie gu cza su na ich po glą dy
w płasz czyź nie de cy zji wy bo ru ży cia w mał żeń stwie sa kra men -
tal nym, czy też z part ne rem ży cio wym – jak mó wią dzi siaj nie -
któ rzy – i w dru giej czę ści, gdzie na cisk po ło żo no na per spek ty -

9 B. Śli wer ski, Spo tka nie z au to rem try lo gii pe da go gicz nej, „Ga ze ta Szkol na” nr
24 (274), 14.06.2005.
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wę ju tra mło dych lu dzi, któ rzy w ra mach gru po wych spo tkań
z księ dzem Ja nu szem Tar now skim po szu ku ją sen su ży cia w róż -
nych uwa run ko wa niach ży cia, jak: cier pie nie, sa mot ność, wy bór
wła snej dro gi ży cio wej w ra mach ży cia mał żeń skie go bądź in nych
wy bo rów. Au tor – w prze ci wień stwie do wcze śniej szych to mów,
gdzie do mi no wał dia log pe da go gicz ny in dy wi du al ny – tym ra zem
ak cent po ło żył na dia log w gru pie w za kre sie za sy gna li zo wa nych
wcze śniej pro ble mów, co jest wyj ściem nie ja ko na prze ciw su ge -
stiom księ dza kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza, za chę ca ją ce go „do po -
dej mo wa nia trud nych te ma tów na spo tka niach grup lu dzi
świec kich zwłasz cza mło dzie ży”10. 

W tym sa mym ro ku wy szedł pią ty tom z se rii: Jak wy cho wy -
wać? Tym ra zem z pod ty tu łem: W świe cie pa ra dok sów, gdzie au -
tor ze sta wia ze so bą wie le sy tu acji z krę gu ży cio wych pa ra dok sów
w zde rze niu z kształ tem wy cho wa nia chrze ści jań skie go. Ca łość po -
dzie lo no na dwie czę ści. Pierw sza za ty tu ło wa na: Po trój ny wy miar
pe da go gicz ny na wią zu je do re la cji oso bo wej: wy cho waw ca -wy cho -
wa nek. Pa ra doks tej re la cji po le ga na tym, że au tor re zy gnu je z tra -
dy cyj ne go i jed no stron ne go kie run ku prze ka zu na rzecz od wró -
ce nia sy tu acji wy cho waw czej, w któ rej „wy cho wa nek sta je się
(oczy wi ście ze zmniej sze niem stop nia od po wie dzial no ści) na uczy -
cie lem wy cho waw cy. Na stę pu je jesz cze trze cia fa za re la cji: obaj
part ne rzy dia lo gu pe da go gicz ne go <<star tu ją>> ku przy jaź ni”11.

W dru giej czę ści au tor od no si się do pa ra dok su wia ry, „któ -
ry zo bra zo wa ny jest me ta fo rą LA BI RYN TU. Prze wod ni kiem do
szczę śli we go po ru sza nia się po nim bę dzie JO SEPH RAT ZIN -
GER -BE NE DYKT XVI w je go dzie le za ty tu ło wa nym WPRO WA -
DZE NIE W CHRZE ŚCI JAŃ STWO (wyd. 1968 i 2006)”12.

10 J. Tar now ski, Jak wy cho wy wać? Wczo raj, dziś i ju tro, Ofi cy na Wy daw ni czo -
-Po li gra ficz na „Adam”, War sza wa 2009, s. 10.
11 J. Tar now ski, Jak wy cho wy wać? W świe cie pa ra dok sów, Ofi cy na Wy daw ni -
czo -Wy daw ni cza „Adam”, War sza wa 2009, s. 8.
12 Tam że.
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I wresz cie – z oka zji dzie więć dzie sią tej rocz ny uro dzin Ne sto -
ra pol skiej pe da go gi ki – zo sta ła wy da na Księ ga pa miąt ko wa z oka -
zji ju bi le uszu dla ks. Ja nu sza Tar now skie go13, gdzie 140 osób wy -
po wie dzia ło się na te mat Ju bi la ta, dzię ku jąc Mu za wie lo let ni trud
pe da go gicz ny, a zwłasz cza za wkład w pe da go gi kę dia lo gu i spo -
tka nia. Mię dzy in ny mi Bo gu sław Śli wer ski pi sze: „Dzię ku ję Ju bi -
la to wi za wszyst kie książ ki, w któ rych czy ni czy tel ni ków nie tyl -
ko ak tyw ny mi świad ka mi swo je go uza leż nie nia od pi sa nia, ale za -
ra zem spra wia, iż sta je my się «Tar no ho li ka mi», bo jesz cze nie
wy ga sły pierw sze wra że nia z lek tur prac wcze śniej szych, a już od -
czu wa my głód ko lej nych Je go my śli. Jest to jed nak wy jąt ko wy ro -
dzaj uza leż nie nia, bo po zy tyw ne go, któ re nie wy ma ga żad nej te -
ra pii! I za to je stem ks. prof. Ja nu szo wi Tar now skie mu nie zmier -
nie wdzięcz ny, gdyż każ da z je go pu bli ka cji pro wa dzi nas przez
«dia log» – ku «spo tka niu» do «za an ga żo wa nia». Nie ma w Pol sce
lep szych do bu dze nia re flek sji hu ma ni stycz nej ksią żek o wy cho -
wa niu, któ re łą czy ły by w swo jej za war to ści tro skę o dziec ko ja -
ko isto tę ludz ką z war to ścią dia lo go wa nia z nim, by wspól nie an -
ga żo wać się w pro ces sa mo wy cho wa nia i na pra wy ota cza ją ce go
nas świa ta”14.

Do gro na uczniów i przy ja ciół wciąż ak tyw ne go na uko wo Ja -
nu sza Tar now skie go za li cza się rów nież au tor ni niej sze go opra -
co wa nia. Na pi sa łem wów czas: „Ła twiej jest przy po mnieć so bie,
co mia ło miej sce wczo raj, ty dzień, mie siąc czy rok te mu. Tym cza -
sem ten dłu gi okres na szych kon tak tów wy żło bił coś w ro dza ju
ni szy, w któ rej zbiór róż nych zda rzeń, spo tkań i roz mów nie ja ko
ukrył się, ale nie po to, że by za nik nąć, lecz – wiem o tym z ca łą
pew no ścią – aby prze cho wać się i na swój spo sób doj rzeć do cze -

13 Księ ga pa miąt ko wa z oka zji ju bi le uszu dla ks. Ja nu sza Tar now skie go, Hu bert
Bo czar (red.), Ofi cy na Wy daw ni czo -Po li gra ficz na „Adam”. War sza wa 2009.
14 B. Śli wer ski, w: Księ ga pa miąt ko wa z oka zji ju bi le uszu dla ks. Ja nu sza Tar -
now skie go, H. Bo czar (red.), Ofi cy na Wy daw ni czo -Po li gra ficz na „Adam”. War -
sza wa 2009, s. 302.
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goś, co moż na by ło by na zwać «we ry fi ka cją» przy jaź ni. Mam tu -
taj na my śli swo isty ro dzaj re la cji dwóch osób, któ re, mi mo że
dzie li je róż ni ca dwu dzie stu sze ściu lat, doj rza ły do kon tak tu
w ukła dzie «Ty» i «Ja». Jak wia do mo, układ ten jest klu czem do
kon cep cji pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej, któ rej twór cą
jest wła śnie Ksiądz Ja nusz Tar now ski”15.

Trud no się dzi wić, że i ksiądz kar dy nał Ka zi mierz Nycz – Me -
tro po li ta War szaw ski – z oka zji wy żej przy po mnia ne go Ju bi le uszu
nie omiesz kał wy ra zić swo je go uzna nia i wdzięcz no ści dla wy jąt -
ko we go ka pła na swo jej Ar chi die ce zji: „Chce my po dzię ko wać
Czci god ne mu Ju bi la to wi za wier ność Chry stu so wi, ka płań ską gor -
li wość, a tak że za ogrom do bro ci w od nie sie niu do dru gie go czło -
wie ka. Niech Bóg bę dzie uwiel bio ny za wszel kie do bro, ja kie do -
ko na ło się w ży ciu Je go wier nych przez rę ce Czci god ne go Ju bi -
la ta, na wie lu płasz czy znach, szcze gól nie zaś za wie lo let nią pra cę
na uko wo -dy dak tycz ną w dzie dzi nie pe da go gi ki”16.

Wszyst ko to ozna cza, że w świe cie na uki i ży ciu Ko ścio ła zo -
sta ła sze ro ko do ce nio na wi zja pe da go gi ki Ja nu sza Tar now skie go
i jej wkład w roz wój pe da go gi ki w ogó le, a pe da go gi ki chrze ści -
jań skiej w szcze gól no ści.

Do brze by ło by, aby wy ko rzy stać ją rów nież na rzecz pe da go -
gi ki re wa li da cyj nej – tak że w pra cy z oso ba mi nie wi do my mi i sła -
bo wi dzą cy mi.

15 J. Pla cha, Mój Mistrz i Przy ja ciel, w: Księ ga pa miąt ko wa z oka zji ju bi le uszu
dla ks. Ja nu sza Tar now skie go, H. Bo czar (red.), Ofi cy na Wy daw ni czo -Po li gra -
ficz na „Adam”. War sza wa 2009, s. 233.
16 K. Nycz, Dro gi Księ że Ja nu szu, Czci god ny Ju bi la cie!, w: Księ ga pa miąt ko wa
z oka zji ju bi le uszu dla ks. Ja nu sza Tar now skie go, Hu bert Bo czar (red.), Ofi cy -
na Wy daw ni czo -Po li gra ficz na „Adam”. War sza wa 2009, s. 213.



KU PAMIĘCI128

Wło dzi mierz Le śniak

Przez ży cie na le ży iść za wsze pro stą dro gą
Sło wa śp. Pa na Mi cha ła Żół tow skie go

22grud nia bie żą ce go ro ku mi ną trzy la ta od odej ścia pa na Mi -
cha ła z gro na ży ją cych. Już ja dąc na po grzeb, zda łem so -

bie spra wę z te go, że w od po wied nim cza sie trze ba bę dzie na pi -
sać cho ciaż by kil ka słów po świę co nych pa nu Mi cha ło wi. Je go dłu -
gie, prze bo ga te ży cie, to te mat do sze ro kie go opra co wa nia. Ja
jed nak ogra ni czę się do bar dzo oso bi stych wspo mnień zwią za nych
z przy jaź nią łą czą cą mnie z pa nem Mi cha łem. Dla cze go czy nię to
do pie ro te raz? Od po wiedź jest pro sta. Pew ne prze my śle nia mu -
sia ły doj rzeć do wła ści we go mo men tu. Nie ustan nie mo dli łem się
o to, aby wszyst ko co na pi szę, by ło zgod ne z praw dą bez prze ja -
skra wień. Mam na dzie ję, że każ dy kto zechce prze czy tać ten tekst,
od czu je bar dziej kli mat oso bo wo ści te go Za cne go Czło wie ka, któ -
re mu tak bar dzo du żo za wdzię czam. 



Po cząt ki kon tak tów z pa nem Mi cha łem to prze łom lat 50. i 60.
ubie głe go stu le cia. Wte dy pan Mi chał przy cho dził do in ter na tu,
czy li do do mu pod we zwa niem Św. Te re sy, by opo wia dać nam
(tłu ma cząc z fran cu skie go) wspa nia łe książ ki przy go do we, peł -
ne ra do ści, ale co naj waż niej sze pod kre śla ją ce war to ści chrze ści -
jań skie, to by ły wspa nia łe wie czo ry. Za czą łem od czu wać za ufa -
nie do pa na Mi cha ła. Pro si łem go o na pi sa nie li stu do do mu ro -
dzin ne go, po mi mo że prze cież mia łem swo je go wy cho waw cę.
Po ma gał mi w roz wią zy wa niu mo ich oso bi stych pro ble mów, wąt -
pli wo ści itd. Pan Mi chał, co do te go nie  mia łem wąt pli wo ści sam
wy słu chi wał do koń ca, po zwo lił wy po wie dzieć się. I po krót kiej
chwi li mil cze nia na stę po wa ła od po wiedź. 

W szko le pod sta wo wej mie li śmy za ję cia prak tycz ne pod na -
zwą: ręcz na ob rób ka dre wna. Na szym in struk to rem był pan Mi -
chał. Na te za ję cia cho dzi li śmy chęt nie, a to du ża za słu ga in struk -
to ra, któ ry umiał wzbu dzić na sze za in te re so wa nie. Na czym po -
le ga ła nie zwy kłość tych za jęć? 

W tym miej scu mu szę wy ja śnić, że przed roz po czę ciem two -
rze nia z drew na no we go mo de lu, pan Mi chał po świę cał jed ną go -
dzi nę lek cyj ną na przy bli że nie nam hi sto rii, np. po cho dze nia wiej -
skiej cha ty, żu ra wia, ho dow li pszczół itd. Itd. Do pie ro po ta kim
wpro wa dze niu szli śmy na warsz tat, bra li śmy w rę ce od po wied nie
na rzę dzia sto lar skie i za bie ra li śmy się do so lid nej pra cy. Od cza -
su do cza su wi zy to wał te za ję cia  – sam lub z go ść mi – pan Rusz -
czyc. Pod cho dził do ucznia, kładł swo ją dłoń na ra mie niu i za da -
wał kon kret ne py ta nia: „Co ty te raz ro bisz”, „Czy wiesz cze mu ma
to słu żyć?” ... tych py tań by ło wię cej, cho dzi ło o to, ażeby uczeń nie
wy ko ny wał ni cze go me cha nicz nie, lecz z prze my śle niem, zna jąc
z gó ry cel te go co ro bi. Ja kie to by ło mą dre i słusz ne, praw da? 

Mi ja ły la ta. Na sze kon tak ty prze ro dzi ły się w ser decz ną i głę -
bo ką przy jaźń trwa ją cą ca ły czas. Spe cjal nie na pi sa łem „ca ły czas”,
po nie waż na dal pan Mi chał zo stał mo im Przy ja cie lem – w ser -
cu, pa mię ci i go rą cej mo dli twie. 
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Kie dy w 1966 roku opusz cza łem La ski, to pan Mi chał wraz
z pa nem Rusz czy cem i Oj cem Ta de uszem oka za li mi du żo ser ca,
dzię ki cze mu roz sta nie z La ska mi prze ży łem mniej do tkli wie niż
mo głem się te go oba wiać. 

Roz po czę ły się mo je od wie dzi ny w La skach. Za wsze przy każ -
dej oka zji od wie dza łem pa na Mi cha ła, by po słu chać je go wspa -
nia łych ga węd o hi sto rii, dzia łal no ści La sek, o wy da rze niach w Ko -
ście le. Te spo tka nia sta no wi ły uzu peł nie nie na szej wie lo let niej ko -
re spon den cji. 

W stycz niu 1973 ro ku, chy ba w dwa dni po po grze bie pa na
Rusz czy ca, na spa ce rze po la skow skich ścież kach okry tych śnie -
giem, pod ją łem te mat ko niecz no ści opra co wa nia ży cio ry su pa -
na Rusz czy ca. Pan Mi chał za uwa żył, że to bę dzie wy ma ga ło bar -
dzo grun tow ne go zba da nia ca łej do ku men ta cji zwią za nej z dzia -
łal no ścią pa na Rusz czy ca. Wte dy po zwo li łem so bie na ta kie
py ta nie, „A jak by to pan pod jął się ta kie go opra co wa nia”. Pan Mi -
chał wte dy po wie dział mi, że trze ba to od dać Pa nu Bo gu i cza so -
wi. Póź niej oka za ło się, że wła śnie pan Mi chał zo stał au to rem
wspa nia łe go opra co wa nia pt. „Hen ryk Rusz czyc i je go pra ca dla
nie wi do mych”. 

Wspo mnia ne spo tka nia przy oka zji mo ich od wie dzin w La -
skach z upły wem lat sta wa ły się dla mnie co raz waż niej sze i cen -
niej sze, ja na bie ra łem dy stan su do pew nych spraw, do sa me go sie -
bie, i dzię ki te mu pan Mi chał mógł wię cej mi do po móc w zro zu -
mie niu pew nych zja wisk, czy ra czej fak tów za cho dzą cych
w mo im ży ciu. Zda łem so bie spra wę z te go jak bar dzo cen ne są
opi nie pa na Mi cha ła w po ru sza nych prze ze mnie kwe stiach. Pan
Mi chał miał w so bie coś nie po wta rzal ne go. Po tra fił za in te re so wać
swo je go roz mów cę każ dym te ma tem, a opo wia dał w spo sób nie -
zwy kle in te re su ją cy. Na wet mój syn Łu kasz z no stal gią wspo mi -
na spa ce ry z pa nem Mi cha łem do Pusz czy Kam pi no skiej, nad Mi -
cha łów kę, ba gna Łu że i nasz za kła do wy cmen tarz. Pa mię tam na -
wet jak pan Mi chał po ka zy wał je mu śla dy ło sia w pusz czy. Po wie
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ktoś, że to dro biazg, mo że i tak, ale dro biazg od da ją cy wszech -
stron ność zna jo mo ści spraw i umie jęt ność prze ka zy wa nia in for -
ma cji przez pa na Mi cha ła.

Czę sto spo ty ka li śmy się w ar chi wum To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi, gdzie pan Mi chał po rząd ko wał do ku men ta cję hi -
sto rycz ną La sek. Chy ba pod ko niec lat 70. ubie głe go wie ku pan
Mi chał ze wzglę du na po gar sza ją cy się stan zdro wia za miesz kał
na sta łe w za kła do wym szpi ta li ku, ale to w ni czym nie prze szka -
dza ło na szym spo tka niom. Za wsze mo głem li czyć na wszech -
stron ną po moc, na wet w chwi lach naj trud niej szych. Po słu żę się
kon kret ny mi przy kła da mi. 

Wio sną 1991 ro ku mo ja ma ma po waż nie za cho ro wa ła. Po nad
dwa mie sią ce spę dzi ła w szpi ta lu. Gdy wró ci ła do do mu, opie kę
nad nią prze ję ła mo ja sio stra, a ja z Łu ka szem mo głem wy je chać
na krót ki wy po czy nek do La sek. Nie ste ty, pew ne go dnia ode bra -
łem wia do mość od sio stry, że na sza ma ma jest w po dob nym szpi -
ta lu na „Oio mie” z po dej rze niem wy le wu. Po sze dłem z Łu ka szem
do pa na Mi cha ła, po nie waż po czu łem, że ży cie na szej ma my do -
bie ga koń ca, nie wsty dzi łem się łez. Pan Mi chał przy gar nął nas do
ser ca i cho ciaż nie mó wił du żo, ale tym ge stem wlał we mnie ty -
le otu chy i si ły. Do Łu ka sza po wie dział bar dzo zna mien ne sło wa:
Łu kasz ku pa mię taj, ty te raz bę dziesz mu siał za opie ko wać się ta -
tą, bądź dziel ny!”. Wte dy Łu kasz miał 10 lat. Pan Mi chał do brze
znał lu dzi. Nie tyl ko znał, ale przede wszyst kim ko chał, sza no wał
i ro zu miał. 

Mi ja ły la ta. Stan zdro wia pa na Mi cha ła ule gał po gor sze niu. Po -
mi mo to, na dal był twór czy. Pi sał, by jak naj wię cej po zo sta wić po -
tom nym wszyst ko to, co uznał za waż ne i cen ne dla przy szłych po -
ko leń. 

W ro ku 1997 mój młod szy syn Da mian uległ za to nię ciu, lecz
nie ze skut kiem śmier tel nym. Zgon na stą pił po sied miu ty go -
dniach od te go zda rze nia. Pan Mi chał był na bie żą co in for mo wa -
ny o prze bie gu le cze nia sy na. Już kil ka dni po je go śmier ci otrzy -
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ma łem od pa na Mi cha ła ser decz ny list, któ ry prze cho wu ję wraz
z in ny mi do ku men ta mi, tak bar dzo zwią za ny mi z Ludź mi La sek. 

Nie spo sób za wrzeć w krót kim wspomnieniu wszyst kie go. Jest
to po pro stu nie moż li we. Pra gną łem cho ciaż by w ten spo sób po -
dzię ko wać pa nu Mi cha ło wi za to, że był, że moż na by ło do nie -
go przyjść, za się gnąć ra dy i opo wie dzieć o swo ich róż nych spra -
wach. 

W trak cie na szych spo tkań in te re so wał się mo ją pra cą, tą za -
wo do wą i spo łecz ną, osią gnię cia mi Łu ka sza w na uce, na szy mi ro -
dzin ny mi sto sun ka mi oraz kon tak ta mi z przy ja ciół mi. Pro szę nie
my śleć, że za sy py wał roz mów cę la wi ną py tań. Nie, nic z tych rze -
czy, pan Mi chał był bar dzo dys kret ny i je że li pro sił o ja kie kol wiek
in for ma cje, to czy nił to w spo sób ogól ny, głę bo ko tak tow ny,
a przez to czło wiek sam czuł po trze bę otwar cia się przed nim, to
by ła si ła pa na Mi cha ła. Dzi siaj ta kich lu dzi jest co raz mniej, a szko -
da, bo każ dy czło wiek po trze bu je szcze ro ści, życz li wo ści, zro zu -
mie nia ze stro ny dru gie go czło wie ka. 

W ro ku 2001 ob cho dzi li śmy set ną rocz ni cę uro dzin pa na
Rusz czy ca. Z tej oka zji w Pol skim Ra dio by ło nada nych kil ka au -
dy cji po świę co nych pa nu Rusz czy co wi, z udzia łem pra cow ni ków
i ab sol wen tów La sek. W tych że pro gra mach brał rów nież udział
pan Mi chał, uda ło mi się na grać te au dy cje. 

W ma ju 2009 ro ku, bę dąc w La skach wspól nie z mo imi przy -
ja ciół mi, pań stwem Lu cy ną i Ja nem Mi cha lik, od wie dzi łem pa -
na Mi cha ła w szpi ta li ku. Roz mo wa na sza trwa ła za le d wie kil ka mi -
nut, pan Mi chał był bar dzo cho ry, po tej wi zy cie wy ra zi łem do
przy ja ciół swo ją oba wę, czy cza sem nie  by ło to mo je ostat nie spo -
tka nie z pa nem Mi cha łem. Nie ste ty czas po ka zał, że oba wy te nie
by ły bez pod staw ne. Jesz cze w dniu imie nin, tj. 29 wrze śnia, za -
te le fo no wa łem do pa na Mi cha ła, by zło żyć mu ży cze nia. Wie rzę,
że cho ciaż tro chę ra do ści spra wi łem pa nu Mi cha ło wi. 

Je sień ob fi to wa ła w nad cho dzą ce wia do mo ści z La sek, któ re
jed no znacz nie uzmy sła wia ły mi, że ziem ska wę drów ka pa na Mi -
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cha ła do bie ga koń ca. Wia do mość o śmier ci pa na Mi cha ła zo sta -
ła mi prze ka za na te le fo nicz nie we wto rek 22 grud nia 2009 ro ku
oko ło go dzi ny 13, w chwi li, gdy wra ca łem ze spo tka nia opłat ko -
we go zor ga ni zo wa ne go przez Za rząd Słup skie go Ko ła PZN. W do -
mu wspól nie z Łu ka szem, po mo dli li śmy się za na sze go za cne go
i dro gie go przy ja cie la pa na Mi cha ła. Świę ta Bo że go Na ro dze nia
tam te go ro ku by ły in ne, smut ne. Już wte dy ży łem my ślą o cze ka -
ją cym mnie wy jeź dzie na po grzeb do La sek. 

30 grud nia 2009 ro ku w śro dę sta łem na cmen ta rzu wraz z ca -
łą rze szą uczest ni ków tej pod nio słej uro czy sto ści. Ta ka myśl za -
świ ta ła mi: Jak to do brze, że pan Mi chał spo czął obok pa na Rusz -
czy ca i pa na Se ra fi no wi cza. Ci trzej pa no wie współ pra co wa li ze
so bą przez kil ka dzie siąt lat. Przez swą twór czą pra cę słu ży li in nym
lu dziom, zwłasz cza nam, nie wi do mym, dzię ki te mu, dzię ki ich wy -
sił ko wi roz wi ja ło się Dzie ło Mat ki Czac kiej.

Pa mię ta my, że pan Mi chał jest au to rem opra co wa nia pt. „Blask
praw dzi we go świa tła – Mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka i jej dzie ło”.
W tym mo im roz my śla niu na cmen ta rzu, dzię ko wa łem Pa nu Bo -
gu i na dal dzię ku ję dzi siaj za pa na Mi cha ła, za wszyst kich lu dzi
La sek, któ rym tak wie le mam do za wdzię cze nia. 

Sta ram się iść przez ży cie zgod nie z po wie dze niem pa na Mi -
cha ła, któ re po słu ży ło mi za ty tuł tych wspomnień. Przez ży cie na -
le ży iść za wsze pro stą dro gą, je że li nie za wsze mi to wy cho dzi, to
wy bacz mi Pa nie Bo że, je stem tyl ko sła bym czło wiecz kiem po ty -
ka ją cym się o ta kie, czy in ne prze szko dy lo so we. 

My ślę, że na pi sa łem wszyst ko, co za mie rza łem. A te raz po zo -
sta je pa mięć, mo dli twa i głę bo ka wia ra w to, że pan Mi chał wraz
z mo ją ma mą, sio stra mi z La sek oraz z przy ja ciół mi od bie ra ją cy -
mi na gro dę w nie bie, opie ku ją się na mi, bę dąc w bli sko ści z Pa -
nem Bo giem. A ja ze swej stro ny obie cu ję swo ją wdzięcz ność, aż
do koń ca mo ich dni. 

Słupsk, li piec 2012
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Wik tor Du ba nie wicz

Ka mie nie wo łać bę dą

Zie mia nie tyl ko owo cu je plo na mi w każ dym ro ku. W zie mię
rów nież wsią ka ją dzie je lu dzi, któ rzy po niej cho dzą, cho dzi -

li i bę dą cho dzić. Zbie ra nie owo ców nie spra wia kło po tów. Łą czy
się tyl ko z wy sił kiem fi zycz nym. Do pa trze nie się na to miast śla -
dów czło wie ka, któ re po so bie zo sta wił, wy ma ga znacz nie wię cej:
sub tel no ści, wraż li wo ści, spe cy ficz ne go „wę chu”. W każ dym z nas
ten za sób moż li wo ści jest. Trze ba tyl ko wska za nia, drob ne go za -
sy gna li zo wa nia, by sa me mu od czy tać, by sa me mu to do strzec. Wi -
dzia łem to na twa rzach mo ich słu cha czy: mło dzie ży i na uczy cie -
li, któ rych ze bra łem przed Do mem Dziew cząt. Za słu cha nych, po -
ru szo nych, wzru szo nych! Ja kie to by ło nie sa mo wi te! 

Wrze sień 1939 rok i ko lej ne la ta oku pa cji, na sta łe wpi sa ły się
w na sze la skow skie śro do wi sko. Ja kie bo gac two tych tre ści! Nie
tyl ko tra ge dii znisz cze nia, śmier ci, cier pie nia, któ re zo sta ły na kar -
tach wspo mnień, czy gro bów na cmen ta rzu za kła do wym, ale rów -
nież jak cho ciaż by le ci wa brzo za, któ ra jesz cze stoi przed do mem
dziew cząt z wy ry tą rę ką nie miec kie go żoł nie rza, czy tel ną jesz cze
da tą: „1939” (po la tach ów Nie miec od wie dził nasz za kład i szu -
kał te go śla du zo sta wio ne go po so bie). Ale przede wszyst kim po -
sta cie na szych Sióstr, pra cow ni ków i świec kich uka zu ją cych bo -
gac two i pięk no po staw, nie za tra co ne go czło wie czeń stwa z je go
war to ścia mi mo ral ny mi, mi mo do świad cza ne go be stial stwa, ja -
kie nie sie ze so bą woj na. Tym ra zem chcę przy bli żyć nie któ re
z nich. 



Sio stra Ka ta rzy na. Le karz, z do sko na łą zna jo mo ścią ję zy ka
nie miec kie go. Zo sta ła wy zna czo na przez Mat kę Czac ką na kie -
ro wa nie nie licz ną gro mad ką dzie wię ciu sióstr, któ rym zo sta ła po -
wie rzo na opie ka nad za kła dem. Resz ta sióstr i miesz kań ców opu -
ści ła za kład i uda ła się pie szo pod osło ną no cy do War sza wy na
ul. Wolność 4 oraz gro mad ka dzie ci nie wi do mych prze wie zio na
sa mo cho dem. Or ga ni zu je i kie ru je szpi ta lem wo jen nym. Zbie ra
ran nych po le sie mi mo sta łe go za gro że nia i prze no si ich do bu -
dyn ku szpi tal ne go, w któ rym z wiel kim po świę ce niem pra cu je
nie wiel ka licz ba per so ne lu pie lę gniar skie go pod kie run kiem sio -
stry Ró ży. Nie usta ją w opa try wa niu ran nych, ra to wa niu ży cia przy
bra ku środ ków i bra ku chi rur gów. Mi mo wal ki i pa da ją cych po -
ci sków, mi mo wbie ga nia wal czą cych do szpi tal ne go bu dyn ku,
trwa ły nie złom nie na sta no wi sku. Po usta niu walk po rząd ku ją te -
re ny, przy wra ca ją „nor mal ne” im funk cjo no wa nie. 

Pięk no i war tość s. Ka ta rzy ny uka zu je na stę pu ją cy epi zod. Zry -
wa ją ze snu gło śne pu ka nie do drzwi do mu św. Fran cisz ka. Wy -
cho dzi w ko szu li, bo so – a by ła już zi ma – i wi dzi w drzwiach
trzech zzięb nię tych nie miec kich lot ni ków. Pro wa dzi ich do sto -
łów ki, po da je go rą cą her ba tę i po zwa la na noc leg. Wra ca do sie -
bie. Za chwi lę bu dzi ją ze snu nasz pra cow nik p. Jan Szko lik za -
an ga żo wa ny w kon spi ra cję i pro si o zgo dę na „zli kwi do wa nie”
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Niem ców. Spo tkał się z ka te go rycz ną od mo wą! Nie uczy nił żad -
ne go kro ku wbrew po le ce niu Sio stry! Tej sa mej jesz cze no cy trzech
ko lej nych nie miec kich lot ni ków bu dzi s. Ka ta rzy nę po now nie
w po szu ki wa niu za gi nio nej trój ki. Pro wa dzi ich do sto łów ki, gdzie
już tam ci spa li. In nym ra zem na kon ną plat for mę ja dą cą do War -
sza wy, za zgo dą sio stry Ka ta rzy ny do sia da się uzbro jo ny Nie miec.
Wspo mnia ny pra cow nik po now nie upra sza s. Ka ta rzy nę o zgo -
dę na „zli kwi do wa nie” Niem ca. I tym ra zem do stał ka te go rycz -
ną od pra wę. Po słu chał za le ce nia sio stry. Ona de cy do wa ła o bez -
pie czeń stwie wszyst kich jej pod le głych. 

Od 1940 ro ku za czę to prze no sić po cho wa nych na te re nie za -
kła du i w je go oko li cach żoł nie rzy na cmen tarz wo jen ny. Na tra -
fio no na zbio ro we mo gi ły, w któ rych by ły drew nia ne ta bli ce na -
pi sa ne przez nie miec kich żoł nie rzy: Hier lie gen po lni sche Hel den
– Tu spo czy wa ją pol scy bo ha te ro wie, al bo Hier lie gen tap fe re po -
lni sche Sol da ten – Tu spo czy wa ją dziel ni żoł nie rze pol scy. 

25 wrze śnia Mat ka Czac ka w wy ni ku bom bar do wa nia
w War sza wie, zo sta je ran na. Odła mek utkwił w oku, ca ła twarz
za krwa wio na. Bu dzi po dziw wśród miesz kań ców swo im spo ko -
jem, swo im trwa niem na mo dli twie. Prze cho dzi ope ra cję,
w piw ni cy, przy lam pie kar bi do wej bez znie czu le nia, sta le spo koj -
na i roz mo dlo na. Do pie ro po ope ra cji po wie dzia ła, że ni gdy nie
do świad czy ła ta kie go bó lu jak tym ra zem. 

Po roz wią za niu przez Niem ców To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi, kie row nic two za kła du prze ję ła s. Wa cła wa. Dzia -
ła w po ro zu mie niu z Mat ką Czac ką i p. An to nim Ma ryl skim. Za -
czę to za bez pie czać znisz czo ne bu dyn ki. W do mu dziew cząt ulo -
ko wa no męż czyzn i chłop ców. Dziew czę ta za miesz ka ły w do mu
św. Aloj ze go. Pod ję to na ukę szkol ną. Pan Hen ryk Rusz czyc or ga -
ni zu je w tym do mu warsz ta ty szczot kar skie, któ re przy no szą pew -
ne do cho dy. Utrzy ma nie jed nak za kła du opie ra się przede wszyst -
kim na kwe stach, któ re or ga ni zu ją nie prze rwa nie sio stry nie za -
leż nie od po ry ro ku. Gło do wa no, by wa ły dni bez po sił ku. Sio stry
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słu żą po mo cą oko licz nej lud no ści, udzie la ją schro nie nia. Przyj -
mu ją każ de go. Niem cy czę sto wpa da ją do za kła du. Za każ dym ra -
zem s. Wa cła wa jest przy nich. By wa ło, że Niem cy opusz cza li za -
kład bez słów, gdy tyl ko zmie rzy ła ich od stóp do głów swo im
wzro kiem. 

Z Prusz ko wa przy jeż dżał do za kła du nie miec ki żoł nierz wi -
zy to wać warsz ta ty. Nie miec, któ ry sły nął ze strze la nia do lu dzi na
uli cach Prusz ko wa, kie dy zna lazł się na te re nie warsz ta tów, od -
sta wiał broń w ga bi ne cie p. Rusz czy ca. 

Za kład przy go to wu je się na każ dą oko licz ność. Prze ży wa na
jest oku pa cja, z któ rą na ród się nie go dzi. Trwa ją przy go to wa nia
do Po wsta nia. Dom Dziew cząt speł nia wa run ki szpi tal ne. Na par -
te rze umiesz cza no ran nych Niem ców. Na wyż szych pię trach Po -
la ków, z ostrze ga ją cym na pi sem na drzwiach: „uwa ga ty fus”, a wy -
jąt ko wych oraz Ży dów na stry chu, któ ry wzbu dzał swo im wi do -
kiem stan za gro że nia. Niem cy czy Ukra iń cy, któ rzy wcho dzi li do
te go do mu, w oba wie przed za ra że niem się czy za wa le niem stry -
chu, nie prze stę po wa li tych pro gów. 

W po ło wie sierp nia 1944 r. miesz kań cy Do mu Dziew cząt zo -
sta ją po rwa ni nie sa mo wi tym kon cer tem na ro do wych me lo dii dę -
tej or kie stry. Ran ni Niem cy le żą cy na par te rze, na kry wa ją koł drą
gło wy w prze ra że niu – Po wsta nie osią gnę ło zwy cię stwo! In ni wy -
bie ga ją przed dom, al bo wy chy la ją się przez okna i wi dzą wę gier -
ską woj sko wą or kie strę, któ ra stoi przed do mem, gra jąc pol skie
na ro do we me lo die. Wę grzy sta cjo no wa li w Hor nów ku, wio sce le -
żą cej bli sko La sek. Spro wa dze ni przez Niem ców, mie li sta no wić
za po rę dla przej ścia par ty zant ki do War sza wy. Po tym fak cie,
Niem cy prze nie śli Wę grów na in ne fron to we miej sce, a w ich miej -
sce spro wa dzo no ukra iń skie od dzia ły, któ re ta kie go przy ja zne go
na sta wie nia do Po la ków już nie oka za ły. Wprost prze ciw nie, swo -
ją po sta wą i „za an ga żo wa niem” bu dzi ły zdu mie nie sa mych Niem -
ców. 
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Mał go rza ta Pyr ka

Pro fe sor w krop ki

To by ło na po cząt ku 2002 r. Przy szłam do pra cy w La skach peł -
na opty mi zmu, za pa łu, chę ci do pra cy i – jak mi się wy da wa -

ło – wie dzy do ty czą cej pra cy z koń mi i hi po te ra pii. Jak że bar dzo
mi się wów czas wy da wa ło. W staj ni stad ko ko ni, prze róż nych ras,
wiel ko ści, ma ści. Je den z nich od ra zu przy kuł mo ją uwa gę. Śred -
niej wiel ko ści, do brze zbu do wa ny, wie ko wy już wów czas ta rant,
ze sto ic kim spo ko jem w spoj rze niu, któ re jed nak skry wa ło w so -
bie… Wów czas nie po tra fi łam jesz cze po wie dzieć co ta kie go,
zresz tą czy to by ło waż ne. To koń – pro fe sor – usły sza łam od pa -
ni Ed dy Har ting, koń Bi sku pa. Trak tuj go, jak na je go wiek i wie -
dzę przy sta ło, a wie le się od nie go na uczysz. Po my śla łam so bie
wte dy – cze go ja mo gę się na uczyć od ko nia? Prze cież to ja uczę
ko nie, jak ma ją się stać do bry mi współ te ra peu ta mi. 
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Ale Trzos nic so bie nie ro bił z mo jej wie dzy i po sta no wił udzie -
lić mi pierw szej lek cji kil ka dni póź niej. 

Szli śmy wzdłuż Li pów ki, tro chę obok chod ni ka, bo to by ło je -
dy ne miej sce, gdzie o tej po rze ro ku da ło się jesz cze cho dzić. Za -
trzy ma łam ko nia, że by zro bić z dziec kiem ja kieś ćwi cze nie i na -
gle, jak spod zie mi, wy rósł nam z ty łu chło piec z la ską. Szedł ener -
gicz nie, pew ny sie bie i za nim zdą ży łam co kol wiek po wie dzieć
od bił się z im pe tem od Trzo so we go za du. Oczy ma wy obraź ni uj -
rza łam wierz ga ją ce, koń skie ko py ta i mo je go pa cjen ta, wy la tu ją -
ce go jak z ka ta pul ty, z koń skie go grzbie tu, i chłop ca z la ską, zbie -
ra ją ce go po gru cho ta ne ko ści ze śli skie go as fal tu. Za mar łam,
wstrzy ma łam od dech, a Trzos – nie wzru szo ny od wró cił po wo li
gło wę, zo ba czył, że to tyl ko chło piec (któ ry mi nął nas zresz tą
z pręd ko ścią strza ły, jak tyl ko od zy skał wła ści wy, wol ny tor ru chu),
rzu cił okiem na swo je go jeźdź ca, spraw dza jąc czy tkwi aby na
pew no tam gdzie tkwić spo koj nie po wi nien, spoj rzał na mo ją zdzi -
wio ną i wy stra szo na mi nę i zda wał się mó wić: „O co cho dzi? Mo -
że my już wra cać do pra cy”.
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Zy skał wte dy wie le w mo ich oczach, obu dził we mnie pew ną
cie ka wość i spra wił, iż za czę łam go bacz nie ob ser wo wać, wy cią -
ga jąc wnio ski z je go za cho wań. To był po czą tek na szej wspól nej
na uki, opar tej na za ufa niu i współ pra cy. Co dzien nie po ka zy wał
mi coś no we go. Co dzien nie za ska ki wał, ale tak po zy tyw nie. Opie -
ko wał się każ dym ko niem w sta dzie i każ dym dziec kiem, po wie -
rzo nym mu „do opie ki”. De li kat nie tem pe ro wał „opor nych”,
ustawiał na miej sce, tych, któ rzy wy szli z je mu wła ści we go usta -
wie nia, sub tel nie „do świad czał” tych mniej oby tych i do świad czo -
nych. Re gu lo wał tem po i rytm cho du pod po trze by i moż li wo ści
pa cjen tów, był nie sa mo wi cie re gu lar ny, a przy tym aniel sko wręcz
cier pli wy, za wsze pe łen uwa gi i sku pie nia na wy ko ny wa nej czyn -
no ści. Kie dy stał się na szym pierw szym ko niem spor to wym, to -
le ro wał i wy ba czał błę dy swo im jeźdź com, ni gdy nie wy ko rzy sty -
wał ich sła bo ści, za wsze po ma gał po ko nać oba wy, zwią za ne ze
star ta mi. Cza sem, pod czas prze jaz dów, spra wiał wra że nie jak by



le piej znał pro gra my kon kur so -
we i re ali zo wał je za miast do sia -
da ją cych go za wod ni ków. Fla gi,
pił ki, kół ka, słup ki, ko lo ro we
przed mio ty, któ re w do mu
trak to wał ja ko mo je fa na be rie,
ro biąc wiel kie oczy, fu ka jąc
i od su wa jąc się od nich z prze -
ra że niem, spę dza jąc mi tym sen
z po wiek, na wy jaz dach nie ist -
nia ły, bo on był sku pio ny na
swo jej ro bo cie i bez pie czeń -
stwie swo je go jeźdź ca. W 2004

ro ku kie dy za ło ży li śmy ofi cjal nie klub jeź dziec ki, dzie ci nada ły mu
na zwę „TA RANT”, od ma ści swo je go ulu bio ne go ko nia. 

Trzos słu żył nam z wiel kim za pa łem, nie pa mię tam ta kie go
dnia, kie dy od mó wił by wyj ścia do pra cy. Zda rza ły się mo men -
ty, kie dy wo lał pra co wać po swo je mu (w koń cu le piej znał sie bie
i swo je moż li wo ści) sta ra łam się wte dy mu za ufać i ni gdy te go za -
ufa nia nie za wiódł. Ja ko spor to wiec, te ra peu ta, a przez ostat ni rok
swo je go ży cia przede wszyst kim opie kun i wy cho waw ca, wpro -
wa dził w ma gicz ny świat ko ni wie lu na szych wy cho wan ków. Do
ostat nich dni po god ny, „uśmiech nię ty”, sto ją cy ja ko pierw szy
w ko lej ce do wyj ścia ze staj ni czy z pa do ku. Przez te wszyst kie la -
ta na szej wspól nej pra cy stał się dla mnie ide ałem ko nia do hi po -
te ra pii. Chcia łam, aby przy cho dzą ce do nas, ko lej ne ko nie, choć
tro chę go przy po mi na ły: bu do wą, cha rak te rem, spo so bem re ali -
zo wa nia sta wia nych przed ni mi za dań i na sta wie niem do pra cy
z czło wie kiem. Czy znaj dę kie dyś ta ki dru gi cho dzą cy ide ał? Mo -
że tak, mo że nie, ale dzię ki nie mu na pew no wiem, ja ki w mo im
od czu ciu po wi nien być ide al ny koń do te go ty pu pra cy i w ja kim
kie run ku po win na iść mo ja pra ca przy go to wu ją ca ko nie do hi -
po te ra pii.

KU PAMIĘCI142



Mał go rza ta Pyr ka – Pro fe sor w krop ki 143

Trzos od szedł od nas 6 sierp nia 2012 r. Do ostat niej chwi li zda -
wał się mó wić: „po cze kaj, od pocz nę tyl ko tro chę i już za raz wsta -
ję” – ko cha ny, od po wie dzial ny, tro skli wy pra cuś. Po zwo lił mi spę -
dzić z so bą tę ostat nią noc. Le że li śmy so bie w staj ni, na sło mie,
a on, wtu lo ny we mnie od dy chał spo koj nie, prze żu wał ździe beł -
ka sia na, po pi jał wo dę i zbie rał si ły do swo je go ostat nie go ga lo -
pu – ga lo pu w stro nę nie bie skich pa stwisk. Nad ra nem po raz
ostat ni rzu cił mi to swo je sto ic kie spoj rze nie, skry wa ją ce….. je -
go peł ne en tu zja zmu oraz pew no ści sie bie: „ Da my ra dę, co się
mar twisz. Ja wiem jak to zro bić, a ty?” I od ga lo po wał. Że gnaj Przy -
ja cie lu. To cze go nas na uczy łeś, na za wsze po zo sta nie w na szych
gło wach. Ty zaś, skry wa ny ci cho pod po wie ką, w kro pli łzy, na za -
wsze znaj dziesz miej sce w na szych ser cach.



s. Rut Wo siek FSK

ŚP. SIO STRA MO DE STA 
od Je zu sa Cier pią ce go w Ogrój cu

20.02.1931–30.10.2012
Prze ży ła lat 81; po wo ła nia 60; Pro fe sji za kon nej 57

S. MO DE STA – He le na Dę bek uro dzi ła się 20 lu te go 1931 ro -
ku we wsi Srebr na, woj. bia ło stoc kie, póź niej łom żyń skie, obec -
nie pod la skie, w die ce zji łom żyń skiej. Sa kra ment Chrztu św. przy -
ję ła 1 mar ca 1931 w ko ście le pa ra fial nym p.w. św. An to nie go
w Szu mo wie. Jak wspo mi na ła, za wie zio no ją tam uro czy ście „ka -
dłub kiem”, czy li tak tam na zy wa ny mi ozdob ny mi sa nia mi, za przę -
żo ny mi w ko nie z dzwon ka mi. Wszyst ko to by ło ozna ką ra do ści
z uro dze nia dziec ka, a by ła pierw szą z dzie wię cior ga dzie ci miej -
sco wych za moż nych go spo da rzy: Fran cisz ka i Re gi ny z Do mu
Wy szkow skiej. 

Do szko ły po wszech nej w Srebr nej cho dzi ła je den rok, czy li
do wy bu chu woj ny we wrze śniu 1939 ro ku. Jej pierw szym na uczy -
cie lem był Li twin bar dzo uzdol nio ny mu zycz nie, jej ma ma śpie -
wa ła w chó rze, któ ry pro wa dził, a ca ła ro dzi na by ła uzdol nio na
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mu zycz nie – jak wspo mi na ła Sio stra – „roz śpie wa na”, co po zo sta -
ło też przy szłej Sio strze Mo de ście do koń ca ży cia. Przed sa mym
wy bu chem woj ny zdą ży ła też jesz cze przy stą pić do pierw szej Ko -
mu nii świę tej. Na przy go to wa nie do przy ję cia Sa kra men tu wę dro -
wa ła co dzien nie czte ry ki lo me try, a – jak wspo mi na ła: „woj na wy -
bu chła, gdy mie li śmy «bia ły ty dzień»” .

Po nie waż w cza sie woj ny nie mia ła moż li wo ści cho dze nia do
szko ły, jed na z sióstr mat ki uczy ła pi sa nia czy ta nia ją i jej młod -
sze ro dzeń stwo w do mu. W lip cu 1941 ro ku przy ję ła w Szu mo -
wie Sa kra ment Bierz mo wa nia. 

W la tach woj ny prze ży wa ła z ro dzi ną i ca łą ro dzin ną oko li cą
kil ka krot ne prze su nię cia fron tu i gra nic pań stwo wych mię dzy
Związ kiem Ra dziec kim i Niem ca mi. Prze ży li wy wóz ki na Sy bir,
w tym ca łej licz nej ro dzi ny jed ne go z bra ci jej oj ca. W okre sie na -
lo tów miesz ka li w wy bu do wa nym przez oj ca w po lu schro nie.
Zbo ża nie zwo zi ło się do sto do ły, na wy pa dek, gdy by spa li ły się
bu dyn ki. W ich dom rze czy wi ście tra fi ła bom ba, ale nie wy rzą -
dzi ła więk szej szko dy.

Sio stra wspo mi na ła po la tach, jak po ma ga li ukry wa ją cym się
żoł nie rzom i Ży dom, wy ko rzy stu jąc to, że ich dom stał mię dzy
dwie ma dro ga mi i nie da le ko la sku, do któ re go w ra zie nie bez pie -
czeń stwa moż na by ło uciec.

Po woj nie młod sze ro dzeń stwo po szło do szko ły, ale He len -
kę uzna no już za zbyt „do ro słą” i nie zo sta ła przy ję ta. Wy nie sio -
ną z do mu wie dzę uzu peł nia ła sa ma, czy ta jąc książ ki, a po tem –
już w Zgro ma dze niu – uzu peł ni ła pod sta wo we wy kształ ce nie na
zor ga ni zo wa nym w Iza be li nie kur sie dla do ro słych. 

W tym okre sie du żo się mo dli ła i za czy na ła so bie uświa da miać
po wo ła nie do ży cia za kon ne go. W swo jej pa ra fii, de ko ru ją cą ko -
ściół, po zna ła ro dzo ną sio strę na szej sio stry Fi li py, od któ rej do -
wie dzia ła się o La skach. Po wie dzia ła o swo ich pra gnie niach ma -
mie, któ ra przy ję ła to z ra do ścią, co za chę ci ło He len kę, aby na -
pi sać do La sek.
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Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo -
sta ła przy ję ta 21 lip ca 1952 ro ku. Prze ło żo ną Ge ne ral ną by ła już
wte dy Mat ka Be ne dyk ta Woy czyń ska, Kie row nicz ką Po stu la tu –
s. Ma ria Fran cisz ka Tysz kie wicz, a Mi strzy nią No wi cja tu, do któ -
re go zo sta ła przy ję ta 11 lu te go 1954 ro ku, s. Te re sa Lan dy.

Pierw szą Pro fe sję zło ży ła 15 sierp nia 1955 r. – Pro fe sję wie -
czy stą –15 sierp nia 1961 ro ku.

W dniach 19–20 li sto pa da 2005 ro ku prze ży wa ła w La skach
Ju bi le usz 50-le cia Pro fe sji. Przy tej oka zji dzie li ła się też cy to wa -
ny mi wy żej wspo mnie nia mi ze swo jej „dro gi do La sek”.

Pod czas swe go po nad pięć dzie się cio let nie go ży cia za kon ne -
go du żo cho ro wa ła, w tym na gruź li cę, któ ra wy łą cza ła ją z ży cia
wspól ne go, a zwłasz cza z kon tak tów z dzieć mi. W póź niej szych
la tach do łą czy ły się też in ne do le gli wo ści, zwłasz cza kło po ty z ser -
cem.

Pra co wa ła po cząt ko wo ja ko po moc wy cho waw cza w in ter na -
cie dziew cząt. Po tem głów nie w szwal niach i we stiar niach in ter -
na tów dziew cząt i chłop ców, w szwal ni cen tral nej przy Do mu św.
Fran cisz ka (1960–61),dwu krot nie w Klasz to rze Mat ki Bo skiej Po -
cie sze nia przy po słu dze Nie wi do mym miesz kan kom (1971–74
i 1977-79) i w „Ho te li ku” (1981–86). Na le ża ła ko lej no do Do -
mów za kon nych: św. Fran cisz ka, Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej i św.
Ra fa ła. Naj dłu żej, w la tach 1986–2005, pra co wa ła w szwal ni Do -
mu św. Mak sy mi lia na. 

Od mar ca 2005 ro ku zo sta ła prze nie sio na do Do mu św. Ra -
fa ła. Miesz ka ła w swo im po ko ju na pierw szym pię trze i w pierw -
szych la tach wspo ma ga ła jesz cze do mo wą szwal nię, szy jąc i re pe -
ru jąc rze czy sióstr.

Z upły wem lat by ła jed nak co raz słab sza, cho ciaż sta ra ła się
jesz cze cho dzić do Ka pli cy Cen tral nej i uczest ni czyć we wspól -
nych po sił kach, a tak że w róż nych uro czy sto ściach za kon nych i za -
kła do wych. Szcze gól nie so bie ce ni ła za pro sze nia do Do mu św.
Mak sy mi lia na, gdzie nie jed no krot nie wy cho waw cy pod wo zi li ją
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sa mo cho dem. Wy jeż dża ła też na od po czyn ki do ro dzi ny i do na -
sze go Do mu w So bie sze wie, gdzie by ła tak że pod czas ostat nich
wa ka cji, w po rze uciąż li we go re mon tu Do mu św. Ra fa ła. W cią -
gu ostat nich lat uczest ni czy ła tak że w dal szych piel grzym kach: do
Led ni cy Se nio ra, Go sty nia, Li che nia, a tak że w „piel grzym ce ży -
cia” – do Rzy mu, zor ga ni zo wa nej dla cho rych sióstr z Do mu św.
Ra fa ła.

W tym ro ku, po wa ka cjach, by ła już w wi docz ny spo sób słab -
sza, za le ca ne przez le ka rzy „prze chadz ki” nie prze kra cza ły już co -
raz czę ściej do mo wej we ran dy, z tru dem po ru sza ła się po scho -
dach, a w ostat nich dniach pro si ła o prze nie sie nie na wol ne łóż -
ko na par te rze, wśród cho rych sióstr. Przy go to wy wa ła się do
odej ścia, cho ciaż nie by ło wi docz nych je go oznak. Przed kil ku
dnia mi po pro si ła o Sa kra ment Cho rych, któ re go udzie lił jej ks.
Ka zi mierz Ol szew ski.

W no cy z po nie dział ku na wto rek (29/30 paź dzier ni ka ) po -
pro si ła o po moc dy żu ru ją cą pie lę gniar kę, któ ra we zwa ła s. An -
cil lę, s. Prze ło żo ną i s. Agnes. Na wia do mość o cięż kim sta nie Sio -
stry, przy szła też z Do mu św. Fran cisz ka Mat ka An na Ma ria. Kie -
dy stan się po gar szał i Sio stra tra ci ła przy tom ność – we zwa no
ka ret kę, któ ra za bra ła ją do Szpi ta la Bie lań skie go na Od dział In -
ten syw nej Te ra pii. 

Sio stra ode szła do Do mu Oj ca, nie od zy skaw szy przy tom no -
ści, o godz. 17.40 we wto rek 30 paź dzier ni ka.

Po grzeb od był się w so bo tę 3 li sto pa da o godz.13.00. 
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9.10 De le ga cja sióstr z War sza wy i La sek oraz przedstawicie -
le Zarządu TONO z Prezesem W. Gołąbem wraz z Mał -
żonką, z Mat ką Przełożoną, uczest ni czyli w Skier nie -
wi cach w po grze bie Oj ca ks. Rek to ra An drze ja
Gałki zmar łe go 5 paź dzier ni ka w wie ku 94 lat. W uro -
czy sto ściach po grze bo wych uczest ni czy ło wie lu przy -
ja ciół ro dzi ny i Księ dza Rek to ra. Kon ce le brze oko ło
pięć dzie się ciu ka pła nów prze wod ni czy li bi sku pi po -
moc ni czy obu war szaw skich die ce zji: ks. bp Piotr Ja -
rec ki i ks. bp Ma rek So lar czyk.

13.10 Z oka zji „Dnia Edu ka cji” w Domu Przyjaciół od by ło się
tra dy cyj ne spo tka nie przy ka wie dla pe da go gów
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go. W tym dniu prze -
ży wa li swo je świę to „pa so wa nie na uczniów” tak że naj -
młod si ucznio wie Ośrod ka. 

14.10 W ka pli cy za kła do wej pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Aniel skiej w La skach od by ła się po dwój na uro czy stość
– Msza świę ta z bierz mo wa niem 20. uczniów na sze go
Ośrod ka oraz uczcze nie do rocz ne go Dnia Ab sol wen ta.
Mszę świę tą od pra wił i udzie lił i udzie lił sa kra men tu
bierz mo wa nia ksiądz bi skup Bro ni sław Dem bow ski.
Na stęp nie mło dzież spo tka ła się z ro dzi ca mi przy obie -
dzie w swo ich in ter na tach, a Ksiądz Bi skup spo żył posi -
łek z przy by ły mi na swo je świę to ab sol wen ta mi w Do -
mu Dziew cząt. Uczest ni cy spo tka nia zło ży li Księ dzu
Bisku po wi ży cze nia oraz za śpie wa li „plu ri mos an nos”
z oka zji ob cho dzo nej w dniu 2 paź dzier ni ka 85. rocz -
ni cy uro dzin. Po obie dzie dziew czę ta z ósmej gru py
przed sta wi ły spek takl pod ty tu łem: „Co w du szy gra”. Na
za koń cze nie od by ło się tra dy cyj ne wspól ne śpie wa nie.
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14.10 W ko ście le Fran cisz ka nów na Sta rym Mie ście w War -
sza wie Kra jo wy Dusz pa sterz Nie wi do mych, ks. dr An -
drzej Gał ka, od pra wił Mszę św. z oka zji 25. rocz ni cy
tra gicz nej śmier ci fran cisz ka ni na o. Bru no Paw ło wi cza,
w la tach 1980–1987 Kra jo we go Dusz pa ste rza Nie wi do -
mych. Przy po mnij my, że o. Bru no uro dził się 21 czerw -
ca 1942r. w Ły so wie k/Sie dlec. W ro ku 1965 zło żył wie -
czy ste ślu by za kon ne u Oj ców Fran cisz ka nów,
a w czerw cu 1967 ro ku otrzy mał świę ce nia ka płań skie
z rąk bp. Ju lia na Gro blic kie go. W ro ku 1980 – na wnio -
sek ks. Ta de usza Fe do ro wi cza, pierw sze go Kra jo we go
Dusz pa ste rza Nie wi do mych – ks. kard. Ste fan Wy szyń -
ski po wo łał o. Bru no Paw ło wi cza na to sta no wi sko. Jed -
nak z oso ba mi nie wi do my mi o. Bru no na wią zał kon -
takt jesz cze w la tach sześć dzie sią tych, w Kra ko wie. We
wspo mnie niu po śmiert nym Ka ta rzy na Łań cuc ka na -
pi sa ła: „Sta rał się jak naj peł niej po znać pro ble my, trud -
no ści i po trze by in wa li dów wzro ku. Czy nił to we wła -
ści wy so bie, bez po śred ni spo sób – uczest ni czył w ro -
dzin nych uro czy sto ściach, po ma gał w co dzien nych
kło po tach, wda wał się w swo bod ne po ga węd ki, któ re
nie po strze że nie prze ra dza ły się w głę bo kie zwie rze nia.
Krąg nie wi do mych przy ja ciół oj ca Bru no na nie ustan -
nie się po sze rzał. A on dla każ de go znaj do wał czas i po -
zo sta wał wier ny przy jaź ni. (…) Sku piał wo kół sie bie lu -
dzi, da wał opar cie, a jed no cze śnie, oka zu jąc im ser decz -
ność i za ufa nie, po tra fił spra wić, by zro zu mie li, że
każ dy jest po wo ła ny do te go, by wie le do bra nieść in -
nym”. Oj ciec Bru no zgi nął w wy pad ku sa mo cho do -
wym, w miej sco wo ści Za kręt pod War sza wą, w dniu 
13 paź dzier ni ka 1987 r. Je go po grzeb na Po wąz kach
w dniu 22 paź dzier ni ka zgro ma dził wiel ką rze szę osób
nie wi do mych z ca łe go kra ju. Oj ciec ko chał tak że śro -
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do wi sko La sek. Chęt nie ko rzy stał z rad ks. Ta de usza Fe -
do ro wi cza.

15.10 Ode szła do Pa na Ma ma s. Zyg mun ty śp. Sta ni sła wa
Ko byl ska. Ostat nie osiem lat ży cia spę dzi ła w Żu ło wie.
Po grzeb od był się w La skach 20 paź dzier ni ka o godz.
13.00. Po Mszy św. Ks. Ka zi mierz Ol szew ski od czy tał
po dzię ko wa nie s. Zyg mun ty. 

17.10 Mat ka wy je cha ła do Kra ko wa i Rab ki, w to wa rzy stwie
s. Ga brie li i dyr. Szy mo na Sła wiń skie go. 18 paź dzier -
ni ka od by ła się tam uro czy stość wrę cze nia s. Ra fa eli,
pra cu ją cej w Rwan dzie, Pol skiej Na gro dy im. Ser gio de
Mel lo, Wy so kie go Ko mi sa rza Na ro dów Zjed no czo nych
ds. Praw Czło wie ka. Po uro czy sto ści w Kra ko wie, Mat -
ka, wraz z s. Ra fa elą, s. Ga brie lą i p. Szy mo nem Sła wiń -
skim od wie dzi ła Dom w Rab ce. Sio stra Ra fa ela, po kil -
ku dnio wym po by cie w War sza wie i za ła twia niu tam
spraw zwią za nych z pla ców ką w Rwan dzie, po wró ci ła
do Afry ki.

18.10 W dniu li tur gicz ne go wspo mnie nia św. Łu ka sza
Ewan ge li sty i Le ka rza, ob cho dzi li śmy w La skach,
zwłasz cza w Szpi ta li ku i Do mu św. Ra fa ła – Świę to
Służ by Zdro wia, ota cza jąc mo dli twą i wdzięcz no ścią
po słu gu ją ce na szym Cho rym Pa nie i Sio stry.

18.10 Po po łu dniu, po od pu sto wej Mszy św. w Sur ho wie,
wspól no tę żu łow ską po raz pierw szy od wie dził ks. abp
Sta ni sław Bu dzik. Wspól ne spo tka nie z od by ło się
w ka pli cy. Na stęp nie Ksiądz Ar cy bi skup na wie dził ce -
lę Księ dza Pry ma sa Wy szyń skie go, gdzie wpi sał się do
Księ gi Pa miąt ko wej i mo dlił się o Je go be aty fi ka cję.
Przed wy jaz dem zo stał ob da ro wa ny na szy mi pięk ny -
mi jabł ka mi i mio dem.

22.10 W 136 rocz ni cę uro dzin na szej Mat ki Słu gi Bo żej Elż -
bie ty Ró ży Czac kiej od by ło się uro czy ste Po świę ce nie
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Ośrod ka Wcze sne go Wspo ma ga nia Roz wo ju Dziec ka
Nie wi do me go w Sta rym Ska ła cie na Ukra inie. Uro czy -
sto ści prze wod ni czył, /w za stęp stwie prze by wa ją ce go
w Rzy mie Ks. Ar cy bi sku pa Mie czy sła wa Mo krzyc kie -
go, /je go Bi skup po moc ni czy – ks. bp Le on Ma ły, któ -
ry przy wiózł też w da rze dla no wej pla ców ki i ka pli cy
– Re li kwie Bło go sła wio ne go Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II. W uro czy sto ści uczest ni czy li rów nież licz nie Księ -
ża z de ka na tu oraz wszyst kie na sze Sio stry z Pla có wek
na Ukra inie. Więcej na ten temat wewnątrz tego
numeru „Lasek”.

22.10 W Szpi ta li ku w La skach zmar ła, w wie ku 97 lat śp. Sa -
bi na Czer niew ska – bez gra nicz nie od da na dzie ciom,
chłop com z obu in ter na tów, w któ rych pra co wa ła po nad
40 lat ja ko wy cho waw czy ni, a po tem ja ko wo lon ta riusz -
ka pro wa dzą ca dla nich za ję cia z go spo dar stwa do mo -
we go i go to wa nia w swo im po ko iku w wy bu do wa nym
(też w du żej mie rze dzię ki jej sta ra niom ) „dom ku” na -
szych Pra cow ni ków w są siedz twie Ma cie jek. Po grzeb od -
był się 24.X. o godz. 13.00.

23.10 W So bie sze wie po Mszy św. dzięk czyn nej w in ten cji
pra cow ni ków, z ra cji za koń cze nia se zo nu let nie go, sio -
stra Prze ło żo na po dzię ko wa ła wszyst kim za za an ga żo -
wa nie, wszel ką po moc w róż nych sy tu acjach, po sta wę
otwar to ści i ser decz no ści. Ma łym upo min kiem dla każ -
de go był, wy bra ny dro gą lo so wa nia, ob ra zek w an ty -
ra mie – ele men ty kwia tów, krze wów i in ne z na sze go
„ po dwór ka”- w wy ko na niu s. Zdzi sła wy i s. Prze ło żo -
nej, z mo dli twą na szej Mat ki Elż bie ty Czac kiej:
Wszech mo gą cy, wiecz ny Bo że,
Racz w nas umoc nić, co jest do bre go,
Wy pro stuj, co jest skrzy wio ne go,
Usuń, co jest szko dli we go, 
Przez Chry stu sa Pa na Na sze go. Amen



29.10 W Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Ta de usza Czac kie -
go w War sza wie od by ła się uro czy stość zwią za na ze
świę tem Pa tro na Szko ły. Ucznio wie klas pierw szych
wy ko na li pre zen ta cje o Pa tro nie i wy da rze niach z mi -
nio nych lat. Jed na z pre zen ta cji po świę co na by ła Mat -
ce Elż bie cie Ró ży Czac kiej. Oso bo wość Mat ki zo sta ła
tam świet nie uchwy co na. W uro czy sto ściach z ra mie -
nia La sek wzię li udział: pre zes Za rzą du To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi, Wła dy sław Go łąb wraz
z Mał żon ką oraz dy rek tor Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go im. Ró ży Czac kiej, Piotr Gro chol ski. Na spo -
tka niu z dy rek cją Li ceum zo sta ły usta lo ne for my współ -
pra cy mię dzy obie ma szko ła mi.

2.11 W Dniu Wspo mnie nia Wszyst kich Wier nych Zmar -
łych – przy pa da ją cym od ra na ulew nym desz czu, na -
sza tra dy cyj na pro ce sja na Cmen tarz za kła do wy wy ru -
szy ła już o godz. 17.00, pod pa ra so la mi. Pro ce sji i mo -
dli twom na cmen ta rzu prze wod ni czył Ks. Bp Grze gorz
Ryś, z Kra ko wa, pro wa dzą cy w tych dniach w na szym
Do mu Re ko lek cyj nym re ko lek cje dla gru py osób
z kra kow skie go „Zna ku” i war szaw skie go Klu bu In te -
li gen cji Ka to lic kiej. Po dro dze od ma wia no ró ża niec,
a po po wro cie do Ka pli cy Ks. Bi skup prze wod ni czył
Mszy św. kon ce le bro wa nej oraz wy gło sił ho mi lię.

13.11 W Szko le Spe cjal nej dla Dzie ci Nie wi do mych im. św.
Te re ski od Dzie ciąt ka Je zus w Rab ce -Zdro ju od by ły się
warsz ta ty mu zycz ne dla dzie ci nie wi do mych zor ga ni -
zo wa ne w ra mach pro jek tu Kor ba. Ce lem za jęć by ła ak -
ty wi za cja mło dzie ży oraz zna le zie nie i roz wi ja nie ta len -
tu mu zycz ne go u dzie ci nie wi do mych i sła bo wi dzą cych.
Za ję cia zor ga ni zo wa ła mło dzież rab czań ska, z Ka ta rzy -
ną Diur czak na cze le, któ ra na mó wi ła oko licz nych mu -
zy ków (i nie tyl ko) na bez płat ne za ję cia z naj młod szy -
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mi. Dzie ci uczy ły się pio se nek, po zna wa ły taj ni ki emi -
sji gło su i pod sta wy gry na in stru men tach. Naj waż niej -
sze w tym wszyst kim by ło jed nak otwar cie się mło dzie -
ży na pro ble my nie peł no spraw nych i wspól na za ba wa.
W po nie dzia łek, na za koń cze nie warsz ta tów, od by ło się
spo tka nie wo lon ta riu szy i mu zy ków na któ rym pod su -
mo wa no trzy dnio we za ję cia. Go ścin nie wy stą pił ze spół
ze Ska wy The Un der Be at. Or ga ni za to rzy nie za mie rza -
ją po prze stać na warsz ta tach – pla no wa ne są ko lej ne za -
ję cia z dzieć mi z udzia łem pro fe sjo nal ne go na uczy cie -
la mu zy ki. Wszy scy li czą, że po wsta nie gru pa, na ba zie
któ rej stwo rzy się kie dyś w szko le ze spół mu zycz ny.

16.11 W szpi ta lu w Prusz ko wie zmar ła w wie ku 86 lat Mar -
ta Wer ner, wie lo let ni czło nek To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi, łącz nicz ka w Po wsta niu War szaw skim,
au tor ka wie lu cie ka wych ksią żek i au dy cji ra dio wych
z dzie dzi ny che mii, nie zwy kle czyn na w dia ko nii Ko -
ścio ła Ewan ge lic ko -Re for mo wa ne go. W po grze bie, któ -
ry od był się 22 li sto pa da na cmen ta rzu ewan ge lic kim,
wzię ło udział wie lu przy ja ciół z Ko ścio ła ka to lic kie go.
Mar ta Wer ner by ła wzo rem czło wie ka otwar te go na
eku me nizm chrze ści jań ski.

17–18.11 ŚWIĘ TO ZGRO MA DZE NIA po łą czo ne, jak co ro -
ku, z ob cho dem JU BI LE USZU 50-LE CIA i 25-LE CIA
PRO FE SJI ZA KON NEJ OŚMIU NA SZYCH SIÓSTR
W so bo tę 17.XI. – o godz. 11.00 sio stry prze szły wspól -
nie spod Ka pli cy la skow skiej na Cmen tarz za kła do wy,
gdzie Mat ka od czy ta ła przy gro bach na szych Za ło ży -
cie li APEL, czy li li stę Zmar łych Sióstr Fran cisz ka nek
Słu żeb nic Krzy ża, we dług ko lej nych lat ich odej ścia.
„La ski Nie bie skie” li czą już – 204 Sio stry, czy li wię cej
niż te, któ re ży ją na tej zie mi, i to na jej wszyst kich kon -
ty nen tach… 
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O godz. 14.00 – pod czas Mszy świę tej kon ce le bro wa -
nej, pod prze wod nic twem Ks. Bpa Bro ni sła wa Dem -
bow skie go przez czter na stu Księ ży – od no wi ły swo je
ślu by za kon ne –
Po 50 latach: 
s. FELIXA od Jezusa Eucharystycznego – Bogumiła
Bunikowska;
s. ANGELA od Ukrzyżowanego Pana Jezusa –
Danuta Piór;
s. BEATA od Królowej Polski – Zofia Kiełczewska; 
s. KOLETA od Miłosierdzia Bożego – Barbara Kubiak

We wspólnej modlitwie wspomniane były też: 
s. SYMEONA od Dzieciątka Jezus – Krystyna Górska
(zmarła 7.VI.1974 r.) oraz
s. ANZELMA od Jezusa Ukrzyżowanego Irena
Romanowicz (zmarła 6.IX.1997r.).

Po 25 latach:
s. IDA od Krzyża – Jolanta Burzyk;
s. MIECZYSŁAWA od Miłości Boga Ojca – Emilia
Tarkowska;
s. FABIANA od Woli Boga Ojca – Urszula Zielińska;
s. RUFINA od Krwi Przenajświętszej – Anna
Grażyna Ku czyń ska.
Po Mszy św. Sio stry prze szły, wraz ze swo imi Ro dzi na -
mi i Go ść mi, do Do mu św. Sta ni sła wa, gdzie przyj mo -
wa ły ży cze nia, obej rza ły, a ra czej wy słu cha ły po wtó rzo -
ne przed sta wie nie pt. „Co w du szy gra” w wy ko na niu
dziew cząt z VIII gru py, au tor stwa i w re ży se rii s. Da -
mia ny, oraz zo sta ły na wspól nej aga pie w ja dal ni In ter -
na tu Dziew cząt.
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22.11 Po Mszy św. po grze bo wej od pra wio nej wcze śniej w ko -
ście le Sióstr Wi zy tek w War sza wie, w Ka pli cy i na
Cmen ta rzu za kła do wym w La skach od był się po grzeb
przy wie zio nych w urnie pro chów – śp. Ta de usza Mi -
ko ła ja Gro cholskie go, zmar łe go 20 wrze śnia w wie ku
84 lat na Flo ry dzie w USA – naj star sze go Bra ta Dy rek -
to ra Ośrod ka w La skach – Pio tra Gro chol skie go oraz
je go Sióstr, zna nych do brze w La skach: An ny Gro chol -
skiej i Elż bie ty Za nus si.

26.11 W Klu bie Księ ga rza przy Ryn ku Sta re go Mia sta
w War sza wie od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród
„Książ ka Ro ku”. Lau re ata mi na gro dy za rok 2012 są:
prof. Ja nusz Ta zbir za książ kę „Od Sa sa do La sa” oraz
red. Ja cek Mo skwa za książ kę „Dro ga Ka ro la Woj ty ły”
– czte ry to my. Ja cek Mo skwa w po dzię ko wa niu pod -
kre ślił swo je związ ki z La ska mi. Spod je go pió ra wy szły:
mo no gra fia o ks. An to nim Ma ryl skim, wie lo let nim
pre ze sie To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi, o ks.
Ja nie Ziei oraz książ ka rze ka – wy wiad z Pa nią Zo fią
Mo raw ską. TO nO na spo tka niu re pre zen to wał pre zes
Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką. Z te go miej sca pra gnie -
my zło żyć ser decz ne gra tu la cje Pa nu Jac ko wi Mo skwie
za pięk ne wy róż nie nie oraz po dzię ko wa nie za je go
wkład w po pu la ry zo wa nie wie dzy o Dzie le La sek.

29.11. Zmarł w War sza wie, w wie ku 92 lat śp. Ja cek Woź nia -
kow ski – hi sto ryk sztu ki, pi sarz, współ za ło ży ciel
i wie lo let ni Dy rek tor wy daw nic twa „Znak”, czło nek re -
dak cji „Ty go dni ka Po wszech ne go”, by ły pre zy dent Kra -
ko wa, współ za ło ży ciel Klu bów In te li gen cji Ka to lic kiej,
dzia łacz opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej.
Od wie lu lat za przy jaź nio ny ze śro do wi skiem La sek
(m.in. pierw szy wy daw ca książ ki o Oj cu Wła dy sła wie
Kor ni ło wi czu), bli ski na sze mu śro do wi sku tak że przez
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po wią za nia ro dzin ne – śp. Ja cek Woź nia kow ski był te -
ściem Dy rek to ra Ośrod ka w La skach p. Pio tra Gro chol -
skie go. Msza św. po grze bo wa zo sta ła od pra wio na 8
grud nia o ogodz. 13.00 w war szaw skim ko ście le
Sióstr Wi zy tek, a po niej dal szy ciąg uro czy sto ści po -
grze bo wych kon ty nu owa no w Ka pli cy Mat ki Bo żej
Aniel skiej. Urna z pro cha mi śp. Jac ka Woź nia kow skie -
go zo sta ła zło żo na na Cmen ta rzu za kła do wym w La -
skach.

5.12 Kon fe ren cja „Mów do mnie, słu chaj mnie, zo bacz nas”.
Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez Fun da cję „Vis Ma -
jor” od by ła się w Cen trum Kon fe ren cyj no - Szko le nio -
wym przy ul. Bo bro wiec kiej 9 w Warszawie. Na wstę -
pie pre zes Fun da cji – Jo lan ta Kra marz – po wi ta ła go -
ści. Pod czas Kon fe ren cji zo sta ło wy gło szo nych osiem
krót kich komunikatów; 
1. Mag da le na Ra czyń ska – „Za cznij wresz cie mnie słu -
chać. O spo tka niach z nie wi do my mi na uli cy”. 
2. Jo an na Wit kow ska – „Na zy wam się pies prze wod nik
– jak wy glą dam i co ro bię”. 
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3. Jo lan ta Kra marz – „Otwórz cie drzwi. Pra ce le gi sla -
cyj ne do ty czą ce obec no ści psów prze wod ni ków w prze -
strze ni pu blicz nej”. 
4. Ja cek Za droż ny – „Zo bacz nas – czy li o tym jak nie -
wi do mi ży ją i funk cjo nu ją w XXI wie ku”. 
5. Mag da le na Ra czyń ska, An na Ba ra now ska – „Nie wi -
do my w ban ku – ra tuj się kto mo że. O do stę pie osób
nie wi do mych do dóbr i usług, któ re są ofe ro wa ne przez
in sty tu cje fi nan so we”.  
6. An na Mię tus – „Nie wi do my w ko mu ni ka cji miej -
skiej”. 
7. Ju lia Sa po ciń ska, GFK Po lo nia – „Nie wi do my jest…
– Ba da nia pro wa dzo ne na te mat po strze ga nia obec no -
ści osób nie wi do mych w prze strze ni pu blicz nej i w ży -
ciu spo łecz nym”.
Więk szość wy stą pień by ła uzu peł nio na krót ki mi fil ma -
mi ob ra zu ją cy mi to, o czym by ła mo wa. Od był się rów -
nież po kaz pra cy psów prze wod ni ków. 

6–7.12 X Edy cja mię dzy na ro do wej ko fe ren cji Re ha For The
Blind In Po land, or ga ni zo wa nej przez Fun da cję Szan -
sa dla Nie wi do mych w War sza wie, w Mul ti ki nie Zło -
te Ta ra sy (ul. Zło ta 59). Te go rocz ne ha sło prze wod nie
kon fe ren cji to „Świat do ty ku i dźwię ku”. Pod czas kon -
fe ren cji moż na by ło za po znać się z ofer tą naj no wo cze -
śniej sze go sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go i me to da mi mo -
gą cy mi ni we lo wać skut ki nie peł no spraw no ści na rzą -
du wzro ku. Od by ły się rów nież wy kła dy au to ry te tów
śro do wi ska osób nie wi do mych oraz licz ne atrak cje,
m.in. po ka zy spor to we, kier masz ksią żek i au dio bo -
oków, po ka zy fil mów z au dio de skryp cją, roz strzy gnię -
cie kon kur su „Idol”. Swo je pla ców ki edu ka cyj ne oraz
osią gnię cia ty flo lo gicz ne na sto isku wy sta wien ni -
czym mia ło oka zję za pre zen to wać rów nież To wa rzy -
stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi.
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Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji prze ka -
zanych przez: Justynę i Władysława Gołąbów, Annę Paweł -
czak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wo siek.

Zdję cia do nu me ru prze ka za li: s. Leona Czech, P. Grocholski, 
P. Kacprzyk, T. Naumiuk, M. Pyrka, J. Rogoliński, M. Rut kow -
ska, s. Daria Wojtaszczyk, s. Rut Wosiek
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata:  2009/2010/2011/2012

L. Am ber (Au stra lia), A. Axen to wicz, M. Ba wol ska, ks. J. Bed na rek, 
I. i A. Beł cho wie, M. Bie liń ska, E. i L. Bie da, E. Bie lic ka, I. i Z. Bła żej,
S. Bock -Bed na rek, A. Brud nic ka, ks. P. Buch ta, P. Bucz kow ski, B. Burt -
ka, A. Cze re piń ska -Ho łów ka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmie lew ska, 
K. Chle bek, K. Czaj kow ska, o. S. Ćwierz, M. Dęb ska, W. Do bro gow ski,
D. Do łę ga, ks. A. Drosdz, M. Drze wiń ska, ks. M. Dwor nic ki, T. Du da,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fe do ro wicz, M. i E. Ferch min, H. Fi lip czyk, J. Gar -
gu la, M. Gaw roń ska, S. Gą sior, K. i A. Gle ma, ks. F. Głód, ks. S. Go łę -
biew ski, A. Go lia tow ski, M. Gro madz ka, Ch. Ha ku ba (Au stria), D. Ha -
nu sek, K. Hel l man, M. i W. Hey del, ks. J. J. Ja nic ki, T. Ja ro szew ski, M. Ja -
wo rek, J. Ję dru sik, ks. bp J. Je zier ski, A. Ja ro szek, H. Jur czen ko,
H. Ka li now ska, A. Ka miń ska, A. Ka niew ska, B. Ken dzio ra -Drzy zga,
W. Klo now ska, W. Ko ło dziej, B. Ko bu siń ska, ks. bp J. Ko piec, M. Ko -
tow ska, R. Ko zak, B. Kry ska, Z. i K. Krzem kow skie, M. Ku kuł ka, T. Ku -
ra, H. Ku szell, A. Ku bic ki, E. Ku bin, M. Kwiat kow ska, Cz. Le śnik, B. Li -
twi niu ko wa, J. Ła bęc ki, F. Łu ka sik, M. Ma cie jew ska, J. Ma nek, ks. kard.
F. Ma char ski, ks. W. Ma chu ra, M. Ma ły, K. Mar cjasz, G. Ma ta niak,
M. Mar ci niak, J. Mar kie wicz, T. Ma zo wiec ki, J. Ma zur, S. Mi chal ski,
S. Mu sia ło wicz, K. Mu sia ło wicz, A. Na le waj ko, W. Nar kie wicz, A. Na -
wrat, M. Nie niew ska, ks. J. Nie wę głow ski, G. Ni zio łek, B. No wak, T. Or -
łow ska, ks. J. Or nat, ks. G. Orze szy na, Z. Pa cze śna, B. Pa proc ka , H. Pa -
ster ny, R. Paw łow ska, P. Pie nięż ny, K. Pę dzi wiatr, J. Pla cha, L. Pisz czek,
B. Po cho pień, ks. Z. Pod lej ski (Au stria), J. Pod sie dzik, U. Po koj ska, 
ks. J. Po pław ski, A. Pół taw ski, H. Prze włoc ki, J. Putz, M. Ra wicz, W. Ro -
do wicz, ks. bp S. Reg munt, K. Ro siak, G. Ro siak, R. Ru dziń ski, M. Rusz -
kow ska, T. Sa ła ta, ks. A. San tor ski , A. Sę kow ski, A. Skow ron, ks. T. Sku -
ra, J. Starck, J. Sta ro stec ki, ks. bp S. Ste fa nek, B. Stroń ska, A. Sty czyńska,
E. Sza chow ska, H. Sza fran -To ma szew ska, S. Szar ras, T. Szku ta -Po cho -
pień, Z. Szy mań ska, P. Ści ga , E. Ślip ska, K. Świą tek, ks. T. Śli wow ski,
J. Śmia łow ska, T. Ste fań ski, Z. Ta jer, J. To fil ski, J. Tit kow, ks. A. Tro ni -
na, E. Uli kow ska -Ja nec ka, E. Unger, K. i A. Waj da, M. Wą sow ska, E. Wę -
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żyk, E. Więc kow ska, J. Woj ciech, S. Woj ty nek, M. Wrzo sek, K. Wroń -
ska, J. i A. Za krzew scy, S. Za niew ska, K. Zej da, S. Zię ba, J. Zięc kow ska,
ks. J. Żo łą dek, ks. abp J. Ży ciń ski , K. Ży znow ska, A. Żu ław ska -Ume da 

Serdeczne Bóg zapłać



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 40 zł (czterdziestu 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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UWAGA
Zmiana warunków prenumeraty.


