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Jó zef Pla cha

Aby sta ło się ja śniej 

Tak się zło ży ło, że na dwa dni przed Śro dą Po piel co wą – 11 lu -
te go br. – uczest ni czy łem na Zam ku Kró lew skim w War sza wie

w pro mo cji książki Pa ni Am ba sa dor RP przy Sto li cy Apo stol skiej
Han ny Su choc kiej pt. „RZYM SKIE PA SJE – Ko ścio ły Sta cyj ne
Wiecz ne go Mia sta ”, ilu stro wa nej prze pięk ny mi zdję cia mi Ja nu sza
Ro si ko nia – rów nież wy daw cy książ ki. 

Po mi ja jąc szcze gó ły i edy tor ską fi ne zję oraz nie zwy kle uro czy -
stą opra wę or ga ni za cyj ną pro mo cji, naj bar dziej urze ka sam po mysł
i treść książ ki.

Han na Su choc ka na wią za ła w niej do wie lo wie ko wej tra dy cji
na wie dza nia ko ścio łów sta cyj ny ch w Rzy mie. Ra zem z gru pą przy -
ja ciół przez 9 lat piel grzy mo wa ła od świą ty ni do świą ty ni, gro ma -
dząc ma te riał, któ ry po słu żył jej do przy go to wa nia pu bli ka cji, swo -
ją kon struk cją zbli żo nej do swo iste go ro dza ju dia riu sza.

Każ dy dzień Wiel kie go Po stu po świę ca in ne mu ko ścio ło wi, opi -
su jąc da ną świą ty nię od stro ny obiek tu sztu ki sa kral nej, hi sto rii,
a tak że re flek sji re li gij nej. Od wo łu je się też czę sto do tek stów li tur -
gicz nych z da ne go dnia, któ re by ły czy ta ne pod czas Mszy świę tej.

Ko ścio ły sta cyj ne  to świą ty nie wy zna czo ne do piel grzy mo wa -
nia w okre sie Wiel kie go Po stu. Tra dy cja ta jest zwią za na z naj wcze -
śniej szym chrze ści jań stwem – zwłasz cza w IV wie ku zna na by ła
prak ty ka piel grzy mo wa nia do gro bów mę czen ni ków, któ rych do te -
go cza su po ja wi ło się już wie lu w hi sto rii Ko ścio ła.

Grze go rzo wi Wiel kie mu, któ re go pon ty fi kat przy pa dł na la ta
590–604, przy pi su je się ini cja ty wę wy zna cze nia owych ko ścio łów
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sta cyj ny ch, ja kie na le ży od wie dzić w da nym dniu Wiel kie go Po stu.
Ran ga tych od wie dzin by ła du ża, gdyż li tur gię spra wo wał zwy kle
pa pież lub wy zna czo ny przez nie go bi skup.

Zwy czaj od wie dzin ko ścio łów sta cyj ny ch zo stał prze rwa ny na
po cząt ku XIV wie ku. Po wró co no do nie go czę ścio wo w XVI wie ku,
ale tak na praw dę do pie ro za cza sów pon ty fi ka tu Ja na XXIII 
(w XX wieku). Re aktywo wa li go nie Wło si, lecz cu dzo ziem cy prze -
by wa ją cy w tym cza sie w Rzy mie. Do tej pięk nej tra dy cji przy łą -
czy ła się rów nież na sza Pa ni Am ba sa dor Han na Su choc ka, któ ra
kiedy przebywała w Rzymie, co dzien nie ra no przy go to wy wa ła się
w ten spo sób do god ne go prze ży wa nia Świąt Wiel ka noc nych. 

Po wrót do tej tra dy cji do ce nił rów nież pa pież Be ne dykt XVI, któ -
ry miał się wy ra zić (cy tu ję za Han ną Su choc ką), „że tra dy cja ko -
ścio łów sta cyj nych za cho wu je swo ją war tość mi mo mi nio nych wie -
ków. Wspo mi na jąc bo wiem mę czen ni ków chrze ści jań skich, przy -
po mi na, jak waż ne jest tak że w na szych dniach bez wa run ko we
ak cep to wa nie słów Je zu sa ”.

*    *    *
Tak się zło ży ło, że z ko lei 20 lu te go br., a więc już w okre sie Wiel -

kie go Po stu, uczest ni czy łem w uro czy sto ści nada nia dok to ra tu ho -
no ris cau sa Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie Ar cy bi sku po wi Jó ze fo wi Mi cha li ko wi – Prze wod ni -
czą ce mu Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. Mia łem więc oka zję, aby
w imie niu na sze go śro do wi ska La sek prze ka zać Księ dzu Ar cy bi sku -
po wi gra tu la cje i sło wa ser decz ne go po zdro wie nia. 

Po mi ja jąc róż ne cie ka we aspek ty tej do nio słej uro czy sto ści,
chciał bym przy wo łać jed ną myśl, któ ra po ja wi ła się pod ko niec au -
to re fe ra tu Do stoj ne go Dok to ra ho no ris cau sa UKSW. Mia no wi cie
Je go za nie po ko je nie, że współ cze snej rze czy wi sto ści naj bar dziej za -
gra ża ją nie si ły ne ga tyw ne i z grun tu złe, lecz uśpie nie sił do brych.

W bez po śred niej roz mo wie z Księ dzem Ar cy bi sku pem wspo -
mnie li śmy oso bę śp. Księ dza Rek to ra ATK Ja na Stęp nia oraz Księ -
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dza Ta de usza Fe do ro wi cza, z któ ry mi cza sem spo ty kał się w La -
skach.

I przy po mnia ła mi się myśl Oj ca Ta de usza, któ ra mogłaby być
odpowiedzią na powyżej wspomnianą wypowiedź Księ dza Ar cy bi -
sku pa, a któ rą w for mie pa ra fra zy przy to czę w tym miej scu. Mia -
no wi cie: aby po ko nać ota cza ją ce nas zło, nie wy star czy ma chać ki -
jem w ciem no ści, ale przede wszyst kim ten kij trze ba za pa lić. Wów -
czas na pew no wo kół nas sta nie się ja śniej.

Łą cząc ra zem re flek sję wiel ko post ną na te mat ko ścio łów sta cyj -
ny ch z my ślami Księ dza Ar cy bi sku pa Jó ze fa Mi cha li ka i śp. Księ -
dza Ta de usza Fe do ro wi cza, moż na by sfor mu ło wać wła sne prze -
sła nie na Wiel ki Post i Święta Wiel ka noc ne:

Aby śmy uczest ni cząc w tych dniach w wy da rze niach wy peł -
nio nych szczy tem cier pie nia, ludz ką po gar dą i ab sur dem zła, mo -
gli głę bo ko prze żyć sens Chry stu so we go Krzy ża i Je go Moc Zmar -
twych wsta nia.

Na le ża ło by so bie rów nież ży czyć, aby Świa tło Zmar twych -
wsta łe go Je zu sa za pa li ło na sze ser ca, by tak że w nas i wo kół nas
sta ło się ja śniej. 

Józef Placha – Aby stało się jaśniej 7



Wła dy sław Go łąb

Na Wiel ki Post

Niech na ca łym świe cie woj na, 
By le pol ska wieś za cisz na,
By le pol ska wieś spo koj na

(Sta ni sław Wy spiań ski – „We se le ”)

Te sło wa przy szły mi na myśl, kie dy słu cha łem ko mu ni ka tów
ra dio wych. Po dob no w 2011 r. na świe cie zgi nę ło z rąk fun -

da men ta li stów róż nych wy znań oko ło 170 ty się cy chrze ści jan. Nie
ma dnia, aby nie in for mo wa no nas o ko lej nym mor der stwie do -
ko na nym na mi sjo na rzu, za kon ni cy lub miej sco wym księ dzu. 

W la tach osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku Czer wo ni Khme -
rzy pod przy wódz twem Pol Po ta w Kam bo dży wy mor do wa li po -
nad mi lion miesz kań ców, czy li jed ną dzie sią tą lud no ści. W la tach
dzie więć dzie sią tych w ka to lic kiej Ru an dzie w bra to bój czej woj -
nie po mię dzy dwiema grupami ludności Hu tu i Tut si zgi nę ło tak -
że po nad mi lion ka to li ków. 

A my to naj czę ściej mó wi my: Bo gu dzię ki, że to nie u nas, że
gdzieś w trze cim świe cie. Czę sto za rzu ca my obo jęt ność Na ro dom
Zjed no czo nym, Unii Eu ro pej skiej i tym, któ rzy dys po nu ją po tęż -
ny mi środ ka mi. To praw da, ale co my sa mi uczy ni li śmy w tej spra -
wie?

Wspo mnia ne wy żej zbrod nie to owoc dzia ła nia złe go du cha,
a Pan Je zus mó wi: „Ten zaś ro dzaj złych du chów wy rzu ca się tyl -
ko mo dli twą i po ste m” (Mt 17,21).
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Prze ży wa my Wiel ki Post ro ku 2013. Za tem jest oka zja, aby
pro sić Pa na o wy rzu ce nie złe go du cha z na szych współ bra ci:
chrze ści jan, hin du istów, mu zuł ma nów i in nych. Pan wszyst ko mo -
że, ale po trzeb na jest na sza wia ra, mo dli twa i post. Nie je ste śmy
bez sil ni, ma my za so bą moc sa me go Bo ga. Trze ba tyl ko zro zu -
mieć, czym jest praw dzi wa mo dli twa i praw dzi wy post.

Mo dli twa to nie tyl ko zwy kłe od ma wia nie okre ślo nych for mu -
łek, ale szu ka nie wię zi z Bo giem. On chce, aby śmy otwo rzy li swo -
je ser ca i słu cha li, co mó wi do nas. Chce, aby śmy od da li Mu swe
sła bo ści i to wszyst ko, co nam przy no si każ dy dzień.

Na te mat po stu na gro ma dzi ło się wie le nie po ro zu mień. W tra -
dy cyj nym ro zu mie niu sta no wi on szcze gól ną po wścią gli wość
w przyj mo wa niu po kar mów, któ re po win ny za spo ko ić je dy nie
pod sta wo we po trze by or ga ni zmu. Jan Pa weł II tę po wścią gli wość
przy po mniał miesz kań com tych czę ści świa ta, gdzie „nie tyl ko po -
ży wie nia jest pod do stat kiem, ale cza sem wy stę pu ją wręcz cho -
ro by spo wo do wa ne prze je dze nie m”. 

Post po kut ny nie jest ro dza jem die ty lecz ni czej, lecz trze ba go
trak to wać ja ko te ra pię we wnętrz ną, te ra pię du szy, bo po ma ga
usły szeć głos Bo ży. Post ści sły, czy li ogra ni cze nie je dze nia do
trzech po sił ków dzien nie, w tym jed ne go do sy ta, Ko ściół za le ca
tyl ko dwa ra zy w ro ku: w Śro dę Po piel co wą i w Wiel ki Pią tek,
a po wścią gli wość od po kar mów mię snych we wszyst kie piąt ki ro -
ku, po za świę ta mi. Nie je den po wie: ja na wet wo lę ło so sia lub wę -
go rza od scha bo we go. Pa mię taj my jed nak, że cho dzi tu o po słu -
szeń stwo, a nie o to, co ja wo lę.

W 1994 r. do ka pła nów die ce zji rzym skiej Jan Pa weł II, po wie -
dział mię dzy in ny mi: „W spół cze sny czło wiek Za cho du jest bar -
dziej skłon ny dać coś in nym niż po go dzić się z tym, by je mu sa -
me mu cze goś bra ko wa ło ”. Kie dy in dziej po wie dział: „Post
i wstrze mięź li wość umac nia ją chrze ści ja ni na do wal ki ze złem i do
służ by Ewan ge lii”, a w Śro dę Po piel co wą 2000 ro ku mó wił: „C no -
ty i asce za po ma ga ją czło wie ko wi otwo rzyć się na Bo ga i na bra -

Wła dy sław Go łąb – Na Wiel ki Post 9



ci, ka żą mu wi dzieć rze czy ma te rial ne we wła ści wej per spek ty wie.
Uczą go, jak ko rzy stać z nich w spo sób so li dar ny, a nie sa mo lub -
ny, ma jąc na uwa dze nie tyl ko bez po śred nią ko rzyść, ale tak że
przy szło ść”.

Co my w La skach mo że my uczy nić, aby zło prze sta ło pa no -
wać we współ cze snym świe cie? Przede wszyst kim po waż nie po -
trak tuj my prze ży wa ny Wiel ki Post. „Nie roz dzie raj my na szych
szat, ale ser ca; Na wra caj my się i wierz my w Ewan ge lię ”. Ofia ruj -
my co dzien ne cier pie nia za tych prze śla do wa nych. Pa mię taj my,
że śle po ta, że każ de cier pie nie jest da rem, któ ry moż na zmar no -
wać lub wy ko rzy stać, wbu do wu jąc je w fun da ment po ko ju na
świe cie.

A co ja mo gę uczy nić, aby włą czyć się w nurt wiel ko post nej
od no wy? Trak to wać na se rio po da ro wa ny mi czas, z uśmie chem
przyj mo wać każ dy dzień, nie za leż nie od te go, co mi przy nie sie.
Pa mię tam wy po wiedź Kor ne la Ma ku szyń skie go: „Każ dy dzień bez
uśmie chu, jest dniem stra co ny m”. Za tem nie mar nuj my ofia ro wa -
ne go nam cza su.

W związ ku ze zbli ża ją cy mi się świę ta mi Wiel kiej No cy ży czę
Pań stwu wie lu ra do snych prze żyć: niech Zmar twych wsta ły Pan
za go ści na sta łe w nas i da si łę do prze twa rza nia ota cza ją ce go nas
świa ta.

La ski, 24 lu te go 2013 r. 
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23 stycz nia 2013, o godz. 21.30, w wie ku 83 lat zmarł
JÓ ZEF KAR DY NAŁ GLEMP

PRY MAS SE NIOR

ŚP.  KSIĄDZ PRYMAS SENIOR

La ski, dnia 24 stycz nia 2013 r.

Je go Emi nen cja
Ks. Ka zi mierz Kar dy nał Nycz
Me tro po li ta War szaw ski

Czci god ny i Dro gi Księ że Kar dy na le,

w imie niu wspól no ty la skow skiej na rę ce Wa szej Emi nen cji skła da my szcze -
re wy ra zy współ czu cia w związ ku ze śmier cią w dniu wczo raj szym Je go Emi -
nen cji Ks. Jó ze fa Kar dy na ła Glem pa – Pry ma sa Se nio ra.

Świę tej pa mię ci Ks. Pry mas Se nior był wiel kim przy ja cie lem Dzie ła La -
sek. Od ro ku 1968 peł niąc funk cję Se kre ta rza i Ka pe la na śp. Ks. Ste fa na
Kar dy na ła Wy szyń skie go – Pry ma sa Pol ski współ pra co wał z na mi w ko ście -



le św. Mar ci na, a gdy w ro ku 1979 zo stał po wo ła ny na Bi sku pa War miń -
skie go zło żył wi zy tę w Za rzą dzie To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi
w La skach i za ofe ro wał dal szą współ pra cę z Dzie łem La sek. Ja ko Me tro -
po li ta War szaw ski i Pry mas Pol ski kon ty nu ował tę współ pra cę oka zu jąc ogrom -
ną życz li wość i wspar cie w trud nych la tach osiem dzie sią tych. Do koń ca swe go
ży cia był wier nym przy ja cie lem La sek, od wie dzał Za kład w każ dy Wiel ki
Pią tek, w okre sie Bo że go Na ro dze nia i przy in nych oka zjach. Dzie lił się opłat -
kiem z nie wi do my mi dzieć mi, spę dzał wie lo krot nie wy po czy nek w na szym
Ośrod ku w Gdań sku -So bie sze wie i przy tej oka zji zbli żył się do wie lu nie -
wi do mych, wspól nie z nim spę dza ją cych wy po czy nek nad mor ski. Świę tej pa -
mię ci ks. Kar dy nał Jó zef  Glemp po sia da ogrom ne za słu gi dla Ko ścio ła w Pol -
sce i w Eu ro pie. W okre sie sta nu wo jen ne go na wo ły wał do po ko ju i wza jem -
ne go prze ba cze nia. W okre sie two rze nia się no wej rze czy wi sto ści po ro ku 1989
po tra fił za cho wać skrom ność i po ko rę bez zbęd ne go trium fa li zmu. Re pre zen -
to wał Ko ściół otwar ty, umiał prze pra szać za swo je błę dy, wspie rał te si ły w na -
ro dzie pol skim, któ rym na ser cu le ża ły spra wy wol no ści, jed no ści i wier no ści
na uce Ko ścio ła. W do wód uzna nia otrzy mał wie le wy róż nień, w tym dok to -
ra ty ho no ris cau sa, ho no ro we oby wa tel stwa wie lu miast w Pol sce i za gra ni cą oraz
in ne. To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi nada ło śp. Księ dzu Pry ma so -
wi god ność Człon ka Ho no ro we go oraz me dal „Pax et Gau dium in Cru ce”. 

Po zo sta wił w swo im do rob ku in te lek tu al nym po nad 40. po zy cji książ ko -
wych, wie le wy stą pień i ka zań waż nych dla Ko ścio ła i Na ro du.

Wspól no ta La skow ska za wsze mo dli się za swo ich Bi sku pów, mo dli ła się
rów nież w in ten cji ks. Pry ma sa, a gdy cho ro wał – o Je go zdro wie. Dziś bę -
dzie my dzię ko wać Bo gu za Je go wspa nia łą służ bę oraz pro sić by przy jął Go
w Swo je Oj cow skie ra mio na. 

Po zo sta je my z wy ra za mi głę bo kiej czci i od da nia

Śp.  Ksiądz Prymas Senior12



Podziękowania Księdza Kardynała Kazimierza Nycza 13

Warszawa, 1 lutego 2013 roku

Szanowny Panie Prezesie,

W minionym tygodniu pożegnaliśmy ostatniego z Prymasów
Warszawskich Księdza Józefa Glempa. Odszedł do Pana po nagrodę po wielu
latach wiernej służby Kościołowi i Ojczyźnie. Był to czas, jak powszechnie
podkreślano podczas pogrzebu – ważny, ciekawy, ale niezwykle trudny
i wymagający odpowiedzialnej roztropności. Zmarły Ksiądz Prymas dobrze
zdał ten egzamin przed jakim postawiła go Opatrzność Boża i historia. Panu
Bogu dziękujemy za jego życie i za jego posługiwanie w Kościele i w Polsce,
a szczególnie w Kościele warszawskim.

Pragnę serdecznie podziękować za przesłane kondolencje i zapewnić
o wdzięczności Kościoła warszawskiego oraz o stałej modlitwie za tych, którzy
towarzyszyli duchowo Księdzu Kardynałowi Józefowi w jego ostatniej drodze
na ziemi.

Z serca błogosławię



Z Kar dy na łem 
Stefanem Wy szyń skim

s. Rut Wo siek FSK

Przy ja ciel Dzie ła La sek

Wtych ostat nich dniach stycz nia ży cio rys i wspo mnie nia
o Zmar łym Księ dzu Pry ma sie po zna je my za po śred nic -

twem wszel kich me diów, a przy bę dzie ich z pew no ścią jesz cze
wiele. 

Pod czas trzy dnio wych uro czy sto ści po grze bo wych, od so bo -
ty 26.01.2013 do po nie dział ku 28.01.2013, ko lej no w ko ścio łach:
Sióstr Wi zy tek, Świę te go Krzy ża i w Ka te drze Świę te go Ja na
Chrzci cie la – w na szych Do mach i pod czas wspól nych wy jaz dów,
wspo mi na li śmy róż ne zda rze nia zwią za ne z kon tak ta mi Księ dza
Pry ma sa z La ska mi oraz ko ścio łem św. Mar ci na i Klasz to rem na
Piw nej. Star czy ło by te go z pew no ścią na osob ną pu bli ka cję, al bo
na film do ku men tal ny o Pry ma sie w La skach, jak ten, któ ry oglą -
da li śmy tak nie daw no w Do mu Re ko lek cyj nym o Księ dzu Pry -
ma sie Wy szyń skim. 

Już pierw sze spo tka nia,
w la tach 1967–1979, z no -
wym se kre ta rzem i ka pe -
la nem Księ dza Pry ma sa
Wy szyń skie go świad czy ły
o tym, że Ksiądz Pry mas
wpro wa dza swo je go se -
kre ta rza tak że w swo je
oso bi ste, wie lo let nie kon -
tak ty z La ska mi. 

Śp.  Ksiądz Prymas Senior14
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By ły więc pra wie co dzien ne Msze świę te od pra wia ne w ko ście -
le św. Mar ci na, gdzie ks. Jó zef Glemp do cho dził z uli cy Mio do -
wej. By ły tak że co raz częst sze przy jaz dy do La sek, gdzie bar dzo
ak tyw nie po ma gał sio strom Vian nei i Ma rii w przy go to wa niach
do otwar cia pierw szych eta pów pro ce su be aty fi ka cyj ne go (in for -
ma cyj ne go) Oj ca Kor ni ło wi cza na te re nie die ce zji. Ar chi wum Oj -
ca mie ści ło się wte dy w po ko ju s. Ma rii, naj pierw w Do mu św. Elż -
bie ty, po tem w Do mu św. An to nie go, gdzie ks. Jó zef re gu lar nie
przy cho dził i słu żył wy ja śnie nia mi ja ko praw nik i co raz bar dziej
– ja ko Przy ja ciel. 

Ten etap uko ro no wa ny zo stał uro czy stym otwar ciem pro ce -
su w Ka pli cy Pry ma sow skiej na Mio do wej oraz w La skach – 27
wrze śnia 1978 r. 

Tak że pod czas ko lej nych ob cho dów „rocz ni co wy ch” księ dza
Kor ni ło wi cza ks. Jó zef Glemp włą czał się w ich przy go to wa nie
i prze bieg. 

Przed Do mem Re ko lek cyj nym w La skach



Śp.  Ksiądz Prymas Senior16

Msza św. w Laskach
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W ko ście le św. Mar ci na

Od po cząt ku był tak że człon kiem Try bu na łu be aty fi ka cyj ne go,
peł niąc roż ne funk cje, aż do oso bi ste go prze wod ni cze nia uro czy -
sto ściom prze nie sie nia szcząt ków Słu gi Bo że go ks. Wła dy sła wa Kor -
ni ło wi cza z Cmen ta rza w La skach do ko ścio ła św. Mar ci na na po -
cząt ku li sto pa da 1981 ro ku. By ło to jed no z pierw szych Je go ofi cjal -
nych wy stą pień po ob ję ciu, w lip cu te go ro ku, funk cji Ar cy bi sku pa
Gnieź nień skie go, War szaw skie go oraz Pry ma sa Pol ski. 

Czu wał też nad dal szym cią giem prac pro ce so wych – do zło -
że nia Akt Pro ce su w 2008 ro ku w Kon gre ga cji Wa ty kań skiej.

Tym ofi cjal nym kon tak tom to wa rzy szy ły w cią gu wie lu lat tak -
że róż ne spo tka nia na te re nie Klasz to ru war szaw skie go i La sek.
Ksiądz Pry mas przy cho dził na wspól ne spo tka nia opłat ko we i ko -
lę do we. Wzo rem Księ dza Pry ma sa Wy szyń skie go uczest ni czył
w mo dli twach wiel ko piąt ko wych, był na spo tka niach z Prze ło żo -
ny mi w La skach, prze wod ni czył Ka pi tu łom Wy bor czym Zgro ma -
dze nia, ale też wy po czy wał la tem w So bie sze wie.
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Sa dze nie pa miąt ko wych dę bów

W drodze do Wilanowa
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Przy sadzonkach symbolicznych dębów

Podpisywanie certyfikatów
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Osob ny roz dział to pa mięt ny czas pa tro no wa nia Pry ma sow -
skie mu Ko mi te to wi Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol no ści
i ich Ro dzi nom, dzia ła ją ce mu w Klasz to rze przy ul. Piw nej w la -
tach sta nu wo jen ne go.

Jesz cze przed kil ku la ty moż li wy był wy jazd na ro we rze na spo -
tka nie z mło dzie żą Ar chi die ce zji na Po lach Wi la now skich, gdzie
po wsta wa ła Świą ty nia Opatrz no ści – wiel ka ini cja ty wa Księ dza
Pry ma sa.

Ostat nia wi zy ta w La skach – nie prze czu wa li śmy, jak że sym -
bo licz na. Dnia 22 czerw ca 2011 ro ku Ksiądz Pry mas Se nior pod -
pi sał cer ty fi ka ty i oso bi ście po sa dził na traw ni ku mię dzy Bi blio -
te ką a Do mem św. Ra fa ła pa miąt ko we dę by, po bło go sła wio ne
przez Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI – w podziękowaniu za wielki
Pontyfikat Jana Pawła II. Posadzone drzewa zostały nazwane
następująco: Dąb Pomnik Ja n Paweł II; Dąb Pomnik Ste fa n Wy -
szyń ski Pry ma s Tysiąclecia; Dąb Pomnik Kar dy nał Jó zef Glemp.

W trzy dnio wych uro czy sto ściach po grze bo wych, mi mo
mro zu i pa da ją ce go pra wie nie prze rwa nie śnie gu, uczest ni czy ły
ty sią ce lu dzi. W po nie dzia łek 28 stycz nia 2013 ro ku Mszę św. po -
grze bo wą kon ce le bro wa ło, pod prze wod nic twem Kar dy na ła
Sta ni sła wa Dzi wi sza, po nad stu kar dy na łów i bi sku pów, nie tyl -
ko z ca łej Pol ski, ale też z są sied nich kra jów, a tak że bar dzo licz -
ni ka pła ni z czte rech obec nych die ce zji, któ rych Pa ste rzem był –
przed no wym po dzia łem ad mi ni stra cyj nym – Zmar ły Pry mas.

Sio stry z Klasz to ru na Piw nej i z La sek, wraz z Mat ką, czyn -
nie uczest ni czy ły w tych uro czy sto ściach; tak że w chó rze i pro -
wa dze niu mo dlitw. Nie szpo ry przy trum nie ks. Pry ma sa w ko ście -
le Sióstr Wi zy tek po pro wa dzi ła s. Do lo res. 

Sio stry uczest ni czy ły rów nież w ra dio wej Mszy św. w ko ście -
le św. Krzy ża, w nie dzie lę 27 stycz nia, wcze śniej pla no wa nej ja -
ko Msza św. z oka zji zbli ża ją ce go się Dnia Ży cia Kon se kro wa ne -
go, któ rej prze wod ni czył Ksiądz Kar dy nał Ka zi mierz Nycz. Bi skup
Ka zi mierz Gur da z Kielc w imie niu za ko nów, na za koń cze nie,
dzię ko wał Księ dzu Pry ma so wi za Je go tro skę o ży cie kon se kro -



wa ne w ca łej Pol sce. Opra wę li tur gicz ną tej Mszy św. ob ję ły sio -
stry: s. Do lo res śpie wa ła psalm, a w chó rze uczest ni czy ły s. Eli -
gia i s. Mar ga ri ta.

W uro czy sto ściach po grze bo wych uczest ni czy ło wie lu nie wi -
do mych i świec kich pra cow ni ków Za kła du.

Tak licz ny udział śro do wi ska La sek w po że gna niu Księ dza
Pry ma sa świad czy o wiel kim przy wią za niu do Nie go i przy jaź ni,
któ ra z pew no ścią prze trwa po nad jej do cze sne wy mia ry.

s. Rut Wo siek FSK – Przy ja ciel Dzie ła La sek 21

Po że gna nie w Archikatedrze Warszawskiej



MÓJ KO ŚCIÓŁ CO DZIEN NY

bp Piotr Li be ra*

Naj pierw Jan Pa weł II...

Ze swo ją ab so lut nie ge nial ną my ślą po chy le nia się od po cząt -
ku pon ty fi ka tu nad ży ciem i ro dzi ną;

z tą pro stą in tu icją, że u szczy tu war to ści stoi świę tość i że Ko -
ściół słu ży przede wszyst kim świę to ści;

z nie ustra szo nym prze ko na niem, że ko mu ni zmo wi trze ba mó -
wić ja sno o pra wach na ro dów do su we ren no ści i o tym, że ich
dzie jów nie spo sób zro zu mieć bez Chry stu sa;

z uka za niem po przez nie stru dzo ne piel grzy mo wa nie świa to -
we go wy mia ru pry ma tu Pio tro we go;

z pro mie niu ją cym pro sto tą prze sła niem Mi ło sier dzia Bo że -
go;

z wi zją, że Ko ściół jest „najz drow szy ” tam, gdzie jest jed no -
cze śnie mi stycz ny i spo łecz ny.

A te raz Be ne dykt XVI...

Wy bit ny teo log i fi lo zof, znaw ca tra dy cji Ko ścio ła. Choć chęt -
nie opo wia da o so bie ja ko o jucz nym niedź wie dziu św. Kor bi nia -
na, przy mu szo nym do przy by cia do Rzy mu, nikt nie wąt pi o tym,
jak do brze od naj du je się na miej scu na stęp cy św. Pio tra. Ale prze -
cież nie prze ja wia się to tyl ko w wiel kim sza cun ku do rzym skie -

* Biskup ordynariusz diecezji płockiej.



go pon ty fi ka tu czy w pod ję ciu wy ko pa lisk w Ba zy li ce św. Paw ła
za Mu ra mi; Rów nież w tym, że Oj ciec Świę ty, choć tak roz ko cha -
ny w wiel kiej my śli teo lo gicz nej Ko ścio ła, (któ rą zresz tą sam
współ two rzy), kła dzie wiel ki na cisk na to:

aby Pi smo Świę te nie by ło tyl ko do me ną spe cja li stów, ale księ -
gą, któ ra dla każ de go mo że być sło wem ży cia, któ ra każ de mu ma
coś do po wie dze nia;

aby teo lo gia, fi lo zo fia nie by ły prze zna czo ne tyl ko dla uczo -
nych;

aby chrze ści jań stwa nie trak to wać tyl ko ja ko te ra pii, le kar stwa,
ale przede wszyst kim ja ko od po wiedź na we zwa nie Bo że, na któ -
re skła da się tak że za cho wa nie przy ka zań;

aby pa mię tać, że „Ko ściół jest Je go, nie na sz”;
że nie ma ja kie goś Ko ścio ła „przedso bo ro we go ” czy „po so bo -

ro we go ”, jest tyl ko Ko ściół wier ny ca łej swej tra dy cji;
że Ko ściół nie tyl ko po trze bu je re for ma to rów, ile ra czej świę -

tych;
że li tur gia nie jest miej scem na szych nie ustan nych in no wa cji

i po my słów, lecz dzie łem Bo żym, czcią od da wa ną je dy ne mu Bo -
gu i że to On jest Le ito ur gos;

że ani eku me nizm, ani dia log mię dzy re li gij ny nie mo gą być
po szu ki wa niem kom pro mi sów, lecz po win ny opie rać się na praw -
dzie i ku praw dzie zmie rzać.

Za to wszyst ko Oj ciec Świę ty cier pi, jak cier piał bł. Pius IX
w cza sach Ja na Vian neýa. Ale po zo sta je ska łą – wła śnie ze wzglę -
du na je go wier ność i cier pie nie od naj du je my w nim jed no znacz -
ny cha ry zmat Pio tro wy. 
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Jó zef Pla cha 

Be ne dykt XVI nie od cho dzi

Wczwar tek 28 lu te go br. Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI ofi cjal -
nie zło żył re zy gna cję z urzę du Pio tro we go, usu wa jąc się

w za ci sze mu rów wa ty kań skie go klasz to ru sióstr Wi zy tek – za ple -
cza mo dli tew ne go Wa ty ka nu.

Nie wni ka jąc w szcze gó ły mo ty wa cji tej epo ko wej de cy zji,
a tym bar dziej w nie za wsze życz li we ko men ta rze – wśród któ rych
jest i ten, że po ab dy ka cji Pa pie ża, Ko ściół cze ka praw dzi wy
wstrząs – po zo sta nie my przy opi nii, że to, co zro bił do tych czas Pa -
pież, włącz nie z je go ostat nią, nie ła twą de cy zją, za słu gu je na naj -
wyż sze uzna nie i sza cu nek.

Trze ba nie zwy kłej od wa gi, aby prze zwy cię żyć opór wie lo wie -
ko wej tra dy cji, że Pa pież trwa u ste ru ło dzi Pio tro wej do koń ca
ży cia. Na wet gdy słab ną Je go si ły, jak to by ło wy raź nie wi docz ne
u Ja na Paw ła II. Rów nież da ło się to za uwa żyć w ostat nich ty go -
dniach i dniach urzę do wa nia Be ne dyk ta XVI.

Za sta na wia jed nak fakt, że – oprócz nie mal po wszech ne go
uzna nia – tak wie le opi nii wo kół Be ne dyk ta XVI jest wciąż nie -
ade kwat nych do Je go rze czy wi stych do ko nań.

Nie czas, by je wszyst kie ana li zo wać, ale z per spek ty wy śro -
do wi ska La sek, do brze by ło by uświa do mić so bie, jak wie le uczy -
nił do bre go ten Pa pież nie tyl ko dla Ko ścio ła Po wszech ne go, ale
tak że – za nim zo stał Pa pie żem – na rzecz służ by spo łecz nej w naj -
szer szym te go sło wa zna cze niu, zwłasz cza wo bec osób naj bar dziej
po trze bu ją cych. 

Wielokrotnie powtarzał, że aby od po wie dzial nie wy peł nić ową
służ bę spo łecz ną, nie wy star czy być tyl ko pra cow ni kiem spo łecz -

WA TY KAN Z PER SPEK TY WY LA SEK 
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nym, ale potrzeba czegoś wię cej. To „coś wię ce j” J. Rat zin ger na -
zy wa „te olo gią ser ca ”. „Do ty ka my tu – pi sze – te go, co naj waż niej -
sze: tyl ko ten, kto da je sa me go sie bie, two rzy przy szłość. Ten, kto
tyl ko chce po uczać, ten, kto chce tyl ko zmie niać in nych, po zo sta -
je ja ło wy ”1. I da lej, na wią zu jąc do po sta ci Cle men sa Ma rii Ho fbau -
era, stwier dza, że ten świę ty „po zo sta wał cał ko wi cie do dys po zy -
cji lu dzi naj uboż szych i opusz czo nych, nie pra gnąc ni cze go dla sie -
bie, zno sząc wszel kie ob ra zy, o ile tyl ko mógł w ten spo sób po móc
in nym. Dla te go dzię ki nie mu lu dzie od kry wa li na no wo Bo ga, a on
od kry wał lu dzi w Bo gu i wie dział, że po trze bu ją oni cze goś wię -
cej niż lek cji ogrod nic twa i ho dow li ”2. 

W do cho dze niu do ta kie go mo de lu służ by spo łecz nej w jej
chrze ści jań skim na chy le niu, war to zwró cić uwa gę na usy tu owa -
nie jej rów nież w kon tek ście rze czy wi sto ści Ko ścio ła, któ ry po -
wi nien sta no wić waż ne miej sce obec no ści i za in te re so wa nia dusz -
pa ster skie go tak że pro ble ma ty ką osób z nie peł no spraw no ścią. Te -
ma ty ka ta po win na być w cen trum tro ski Ko ścio ła. Moż na by ło by
na zwać tę szcze gól ną ak tyw ność dusz pa ster ską ja ko swo iste go ro -
dza ju apo sto lat re wa li da cyj ny. Wy da je się, że uwzględ nie nie po -
niż szych uwag J. Rat zin ge ra jesz cze bar dziej po trze bę uru cho mie -
nia ta kie go apo sto la tu usank cjo nu je.

„Przy szłość Ko ścio ła – pi sze J. Rat zin ger – rów nież dzi siaj za -
le ży od tych, któ rzy ma ją głę bo kie ko rze nie i ży ją peł nią wła snej
wia ry, a nie od tych, któ rzy je dy nie da ją re cep ty. Nie za le ży od tych,
któ rzy przy sto so wu ją się je dy nie do da nej chwi li, ani od tych, któ -
rzy je dy nie kry ty ku ją in nych, a sie bie sa mych uwa ża ją za nie omyl -
nych. Nie za le ży też od tych, któ rzy wy bie ra ją wy god niej szą dro -
gę, od tych, któ rzy uni ka ją pa sji wia ry i za fał szy we i prze sta rza -
łe uwa ża ją wszyst ko to, co jest wy ma ga ją ce, co spra wia ból
czło wie ko wi, co wy ma ga od nie go po świę ce nia. 
1 J. Rat zin ger, Wia ra i Przy szłość, Wy daw nic two SAL WA TOR, Kra ków 2007,
s. 71.
2 Tam że, s. 71.
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Po wiedz my to z na dzie ją: jak za wsze, przy szłość Ko ścio ła za -
le ży od świę tych, czy li od lu dzi wi dzą cych wię cej niż tyl ko ha sła,
któ re w da nej chwi li są no wo cze sne; od lu dzi, któ rzy wi dzą wię -
cej niż in ni, gdyż ich ży cie obej mu je wię cej wy mia rów. Bez in te -
re sow ność, któ ra czy ni czło wie ka wol nym, moż na osią gnąć tyl -
ko przez cier pli we, co dzien ne, ma łe re zy gna cje z sa me go sie bie.
Je dy nie w tej co dzien nej pa sji, któ ra po zwa la czło wie ko wi zo ba -
czyć, jak bar dzo wią że go je go „Ja ”, czło wiek krok po kro ku otwie -
ra się. Wi dzi tyl ko ty le, ile prze żył i wy cier piał. Je śli dzi siaj z ta -
kim tru dem do strze ga my Bo ga, to dzie je się tak dla te go, że uciecz -
ka przed głę bią na szej eg zy sten cji w otę pie nie, ja kie przy no szą
róż ne go ro dza ju wy go dy, sta ła się bar dzo ła twa. Dla te go na sza głę -
bia po zo sta je za kry ta. Je śli to praw da, że na praw dę wi dzi my tyl -
ko ser cem, to jak bar dzo je ste śmy śle pi ”3.

J. Rat zin ger po szu ku je opty mal nych roz wią zań dla praw dzi -
we go za in te re so wa nia się ludź mi naj bar dziej po szko do wa ny mi
przez los. Wiel ką ro lę przy pi su je ka pła nom i two rze niu od po wied -
nie go śro do wi ska spo łecz ne go: 

„Nie po trze bu je my Ko ścio ła, któ ry w po li tycz nych „mo dli -
twach” ce le bru je kult dzia ła nia. Ta ki Ko ściół jest cał ko wi cie zbęd -
ny. Dla te go też upad nie on sam z sie bie. Po zo sta nie Ko ściół Je zu -
sa Chry stu sa. Ko ściół ten wie rzy w Bo ga, któ ry stał się czło wie -
kiem i obie cu je nam ży cie wiecz ne. Ka płan, któ ry jest tyl ko
pra cow ni kiem so cjal nym, mo że zo stać za stą pio ny; je go obo wiąz -
ki przej mą psy cho te ra peu ci i in ni spe cja li ści. Ale ka pła na, któ ry
nie jest spe cja li stą, któ ry spra wu je swój urząd, an ga żu jąc ca łe go
sie bie, któ ry jest z ludź mi w ich smut ku, w ich ra do ści, w ich na -
dziei i ich stra chu, bę dzie my za wsze po trze bo wać.

Zrób my jesz cze je den krok. Z dzi siej sze go kry zy su – pi sze J.
Rat zin ger – i tym ra zem po wsta nie Ko ściół, któ ry wie le utra cił. Sta -
nie się ma ły, w wie lu wy pad kach bę dzie mu siał za czy nać wszyst -

3 Tam że, s. 72–73.
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ko od po cząt ku. Nie bę dzie w sta nie za peł nić wier ny mi wie lu bu -
dow li, któ re po wsta ły w okre sie do brej ko niunk tu ry. Wraz z licz -
bą swo ich człon ków Ko ściół utra ci wie le swo ich przy wi le jów
w spo łe czeń stwie. Sta nie się w znacz nie więk szym stop niu
wspól no tą, do któ rej na le ży się z wol ne go wy bo ru. Ja ko ma ła
wspól no ta bę dzie zda ny tu na ini cja ty wę swo ich człon ków. Po wsta -
ną w nim no we for my urzę du, moż li we, że na ka pła nów bę dą wy -
świę ca ni spraw dze ni chrze ści ja nie, któ rzy wy ko nu ją in ne za wo dy:
w wie lu mniej szych wspól no tach nor mal ne dusz pa ster stwo bę dzie
spra wo wa ne w ten spo sób. Ale ka pła ni, któ rzy tak jak do tąd spra -
wu ją je dy nie ten urząd, bę dą na dal nie zbęd ni. Przy wszyst kich tych
przy pusz czal nych zmia nach Ko ściół na no wo od naj dzie swo ją isto -
tę w tym, co za wsze by ło je go cen trum – w wie rze w Trój je dy ne -
go Bo ga, w Je zu sa Chry stu sa, wcie lo ne go Sy na Bo że go, w wie rze
w obec ność i po moc Du cha Świę te go, któ ra bę dzie trwa ła aż do
koń ca cza sów. Swo je wła ści we cen trum Ko ściół od naj dzie w wie -
rze i w mo dli twie, a sa kra men ty bę dzie prze ży wać na no wo ja ko
służ bę Bo żą, a nie ja ko pro blem kształ to wa nia li tur gii ”4.

Tak więc odchodzącemu z Urzędu Piotrowego Papieżowi cho -
dzi o Ko ściół au ten tycz nej wia ry, a nie po li tycz no -spo łecz nej ko -
niunk tu ry.

W cza sach, gdy za gu bią lu dzie Bo ga, mo gą po czuć się osa mot -
nie ni i być mo że – jak przy pusz cza J. Rat zin ger – „do świad czą
strasz li we go ubó stwa, a wów czas ma łą wspól no tę lu dzi wie rzą cych
od kry ją ja ko coś no we go, ja ko swo ją na dzie ję, ja ko od po wiedź,
któ rej w ukry ciu za wsze po szu ki wa li ”5.

*    *    *
Na ba zie wy bra nych my śli Be ne dyk ta XVI – a z własz cza

w kon tek ście naj now szych wy da rzeń – war to za sta no wić się tak -
że nad na szym ma łym Ko ścio łem lo kal nym, ja kim jest nie wąt pli -
wie wspól no ta La sek.
4 Tam że, s. 73–74.
5 Tam że, s. 74–75.



Wy da je się, że i tu taj pro gno za J. Rat zin ge ra jest traf na i nie -
zwy kle ak tu al na. Z pew no ścią moż na ją odnieść tak że do na sze -
go śro do wi ska. 

Au ten tycz na wia ra w Je zu sa Chry stu sa, a tak że re ali za cja za -
ło żeń Mat ki Czac kiej w du chu „Triu no ” – oto głów ne wy znacz -
ni ki od czy ta nia na no wo tak że po wo ła nia do La sek. 

W tym świe tle szan se po wo dze nia ma ją je dy nie ta kie re for -
my, któ re od wo łu ją się do wspo mnia nych, fun da men tal nych za -
ło żeń na sze go za an ga żo wa nia. Je że li te go za brak nie, wów czas na -
wet naj bar dziej fi ne zyj nie przy go to wa ne roz wią za nia nie tyl ko nie
przy nio są spo dzie wa ne go re zul ta tu, lecz mo gą na wet wręcz za -
szko dzić.

Od sa me go mie sza nia her ba ty ły żecz ką, nie sta nie się ona słod -
sza. Mu si być w niej to „co ś”, aby spo koj ne mie sza nie przy nio sło
po żą da ne efek ty, gdyż nad miar i zbyt gwał tow ne mie sza nie mo -
że spo wo do wać jej nie roz trop ne wy la nie.

*    *    *
Na le ży przy pusz czać, że po zor ne wy co fa nie się Be ne dyk ta XVI

z pu blicz nej dzia łal no ści nie ozna cza Je go mniej sze go za an ga żo -
wa nia w spra wy Ko ścio ła Po wszech ne go i spra wy spo łecz ne.

Na dal bę dzie my z uwa gą śle dzić Je go ak tyw ność du cha, oraz
czer pać z głę bo kich po kła dów my śli.

Ja ko śro do wi sko ma łej wspól no ty La sek ży czy my Mu wie lu lat
owoc ne go ży cia i Bo że go wspar cia. I ota cza my Go ser decz nym
łań cu chem mo dli twy.

Pro si my Du cha Świę te go o świa tło dla ko le gium kar dy nal skie -
go w wy bo rze no we go Pa pie ża pod czas naj bliż sze go kon kla we.

WA TY KAN Z PER SPEK TY WY LA SEK28



Jó zef Pla cha

Hen ryk Rusz czyc wciąż ży wy

3.stycz nia br. mi nę ła 40. rocz ni ca śmier ci jed ne go z czo ło wych
ty flo pe da go gów pol skich, a na pew no wiel kie go pre kur so -

ra twór czych po szu ki wań w za kre sie szko le nia za wo do we go nie -
wi do mych.

Mój kon takt z Hen ry kiem Rusz czycem da tu je się od sierp nia
1969 ro ku, kie dy sio stra Kla ra Ja ro szyń ska za pro po no wa ła mi
rocz ny staż pra cy w in ter na cie chłop ców na czas kie ro wa nia przez
nią tą pla ców ką Ośrod ka w La skach. Wcze śniej współ pra co wa -
łem z sio strą pod czas ko lo nii let nich dla ro dzin osób nie wi do mych
w So bie sze wie, kie dy w 1968 ro ku kil ku stu den tów z kra kow skiej
gru py księ dza Ada ma Bo niec kie go zo sta ło za pro szo nych do po -
mo cy sio strze Kla rze i sio strze Rut, któ re pro wa dzi ły wspo mnia -
ne ko lo nie. 
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Z tam te go mo je go pierw sze go do świad cze nia ty flo pe da go gicz -
ne go na pi sa łem wspo mnie nie pt. „Mo je słoń ce ”, któ re zo sta ło opu -
bli ko wa ne w „Go ściu Nie dziel ny m” re da go wa nym wów czas przez
nie od ża ło wa nej pa mię ci księ dza Jó ze fa Ga wo ra z Ka to wic.

Wra ca jąc do ro ku 1969, pa mię tam spo tka nie z pa nem Hen -
ry kiem Rusz czy cem w cza sie tzw. se sji sierp nio wej, po prze dza ją -
cej no wy rok szkol ny w Ośrod ku w La skach. W gro nie ów cze sne -
go ze spo łu pe da go gów prym wio dła bar dzo rzut ka i wy mow na dy -
rek tor Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go: Ewa Ben dych. Jed nak
w za sad ni czych kwe stiach od cza su do cza su swo je sta no wi sko
pre zen to wał star szy pan, któ ry ochry płym gło sem tra fiał w sa mo
sed no spra wy. Nie pa mię tam już szcze gó łów, ale cho dzi ło o ja kieś
spra wy pro gra mo we i re gu la mi no we, któ re za wsze wy wo łu ją kon -
tro wer sje i emo cje. Je go krót kie wtrą ce nia wno si ły ja kiś dziw ny
spo kój i sta no wi ły przy sło wio wą krop kę na koń cu dys ku sji. Od -
no si łem wra że nie, że jest to ktoś, z kim wszy scy się li czą, i ko go
ota cza no szcze gól ną es ty mą.

W cią gu ro ku szkol ne go 1969/70 spo ty ka łem się z Hen ry kiem
Rusz czy cem wie le ra zy, gdy re gu lar nie przy jeż dżał sa mo cho dem
do Do mu Chłop ców. Ale po za kil ko ma prze lot ny mi roz mo wa mi
nie uda ło mi się na wią zać z nim bliż sze go kon tak tu. Wszak by -
łem wów czas tyl ko po moc ni kiem dla głów ne go wy cho waw cy, któ -
rym był pan Jan Mi cha lik.

Tak się zło ży ło, że po ro ku pra cy w La skach po wró ci łem do
Kra ko wa, by zdo być ab so lu to rium z teo lo gii, po czym na prze ło -
mie ma ja i czerw ca 1971 ro ku zno wu zja wi łem się w Dzie le Mat -
ki Czac kiej. Rów nież za ła twia łem spra wy for mal ne w ce lu kon -
ty nu owa nia stu diów na ów cze snej Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej
w War sza wie. Wów czas do szło też do bar dziej za sad ni czej i wią -
żą cej roz mo wy z Hen ry kiem Rusz czy cem. Pod ją łem po niej – jak
również po rozmowach z ojcem Tadeuszem Fedorowiczem – de -
cy zję, że zo sta nę w La skach na dłu żej. Za nim jed nak włą czy łem
się w re gu lar ne obo wiąz ki wy cho waw cze, pan Rusz czyc wy de le -
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go wał mnie na ogól no pol ski kurs dla kie row ni ków in ter na tu do
Olsz ty na. Nie ozna cza ło to by naj mniej sy gna łu, że wi dział mnie
ja ko ewen tu al ne go kan dy da ta do peł nie nia tej funk cji w La skach.
Cho dzi ło mu ra czej o to, aby kto kol wiek po je chał i po tem zre fe -
ro wał to, co by ło przed mio tem szko le nia. Zgo dzi łem się na to bar -
dzo chęt nie. Na wet zo sta ły mi z te go kur su ja kieś no tat ki.

Po tem był ko lej ny tur nus ko lo nij ny w So bie sze wie, pro wa dzo -
ny przez sio strę Kla rę Ja ro szyń ską i sio strę Rut Wo siek. I na stęp -
ny rok szkol ny 1971/72. Od tam te go cza su już bez prze rwy do dzi -
siaj je stem w La skach i uwa żam to za prze dziw ny dla mnie dar
i da le ko sięż ny plan Bo żej Opatrz no ści. 

Jed nak w związ ku z za sad ni czym te ma tem wspo mnień zwią -
za nych z 40. rocz ni cą śmier ci Hen ry ka Rusz czy ca, chciał bym jesz -
cze przy po mnieć dwa cha rak te ry stycz ne mo men ty, któ re za pi sa -
ły się w mo jej pa mię ci bar dzo wy raź nie. 

Pierw szy z nich to zdzi wie nie – za nim zo sta łem za trud nio ny
w La skach na sta łe – kie dy w sierp niu 1971 ro ku otrzy ma łem pod
ko niec mie sią ca bar dzo skrom ne wy na gro dze nie. Ab so lut nie nie
li czy łem na nie, gdyż po pierw sze: by ło to jesz cze przed roz po czę -
ciem ro ku szkol ne go, a po dru gie: to co ro bi łem do te go mo men -
tu, trak to wa łem ja ko in ne go ro dza ju obo wią zek. W związ ku z tym
pró bo wa łem spra wę wy ja śnić, ale to nem nie zno szą cym sprze ci -
wu po in for mo wa no mnie, że tak być po win no – i ba sta! Po tem
do pie ro do tar ło do mnie, że ma czał w tym pal ce pan Rusz czyc,
asy gnu jąc na ten cel część swo ich środ ków. By łem tym oczy wi -
ście za że no wa ny, ale ni gdy o tym już nie mó wi łem. Tym bar dziej
by ło by nie zręcz nie de ma sko wać coś, co by ło na pew no wy ra zem
wiel kiej tro ski i nie kon wen cjo nal ne go po dej ścia pa na Rusz czy -
ca do no we go pra cow ni ka, a co „spraw ca ” ta kie go roz wią za nia,
w imię ewan ge licz nej za sa dy: „niech nie wie le wa two ja rę ka, co
czy ni pra wa”, chciał, aby by ło ukry te.

Dru gie wy da rze nie mia ło znaczenie sym bo liczne. Mia no wi -
cie w grud niu 1972 ro ku, gdy pan Rusz czyc był już bar dzo cho -
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ry – le żał w in fir me rii, (był to wów czas ba rak tuż przy tzw. Wa -
ty ka nie) – prze ka za no sy gnał do Do mu Chłop ców, aby ktoś po -
mógł pie lę gniar kom w pod nie sie niu z łóż ka pa cjen ta i do ko na -
nia pa ru za bie gów na tu ry hi gie nicz no -tech nicz nej. Pan Bog dan
Wło dar czyk i ja szyb ko do tar li śmy do in fir me rii i wspól ny mi si -
ła mi zro bi li śmy, co trze ba. Pa mię tam do dzi siaj prze ni kli wy wzrok
pa na Rusz czy ca, któ ry nie wy po wie dział wów czas ani jed ne go sło -
wa, ale oczy i ca ła po marsz czo na twarz po wie dzia ły wię cej, niż naj -
bar dziej wy mow ne usta. Ta kie go po dzię ko wa nia już ni gdy wię -
cej nie do świad czy łem. By ło to zresz tą mo je ostat nie spo tka nie,
bo wiem za kil ka dni pan Rusz czyc od szedł od nas do wiecz no ści.
By ło to 3. stycz nia 1973 ro ku.

Hen ryk Rusz czyc uro dził się 5 ma ja 1901 ro ku w Ki jo wie z ro -
dzi ców Ta de usza Rusz czy ca i Ja dwi gi z Gna tow skich. Ukoń czył
Gim na zjum Na umen ki w Ki jo wie i w 1919 ro ku, wraz z mat ką
i ro dzeń stwem, prze niósł się do War sza wy. Brał udział w woj nie
z bol sze wi ka mi w 1920 ro ku. Jed nak cięż ko za cho ro wał i po ja -
ko ta kim doj ściu do sie bie za jął się prak ty ką rol ni czą w róż nych
ma jąt kach i za kła dach.

Do La sek tra fił w 1930 ro ku. Naj pierw był lek to rem dla nie -
wi do mych, a po tem po moc ni czym wy cho waw cą w Do mu
Chłop ców. W 1933 ro ku prze jął funk cje kie row ni cze w tym in -
ter na cie. W 1936 ro ku zo sta ło to for mal nie za twier dzo ne przez
ów cze sny Za rząd. Dodatkowym obowiązkiem było rów nież kie -
rowanie warsz ta tami szkol nymi.

Z chwi lą wy bu chu woj ny w 1939 ro ku zo stał zmo bi li zo wa ny.
Już na sa mym po cząt ku dzia łań wo jen nych do stał się do nie wo -
li, z któ rej uda ło mu się ja kimś cu dem wy do stać.

Od li sto pa da 1939 ro ku do czerw ca 1940 ro ku zaj mo wał się
w La skach re ha bi li ta cją ociem nia łych żoł nie rzy do tknię tych ka -
lec twem w cza sie kam pa nii wrze śnio wej.

Pod ko niec 1940 ro ku aż do po cząt ku ro ku 1945, po raz ko -
lej ny kie ro wał in ter na tem chłop ców. Na stęp nie Mat ka Czac ka de -
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le go wa ła go do pro wa dze nia schro ni ska dla ociem nia łych żoł nie -
rzy w Sur ho wie pod Kra snym sta wem. Po ma gał rów nież pa nu Mo -
de sto wi Sę kow skie mu – nie wi do me mu ab sol wen to wi La sek –
w po wo ła niu pierw szej spół dziel ni dla nie wi do mych w Lu bli nie.

W 1946 ro ku zor ga ni zo wał w Głu cho wie i Ja ro gnie wi cach
w Wiel ko pol sce za kład re ha bi li ta cji ociem nia łych, a w 1947 ro -
ku zo stał rad cą w Głów nym Urzę dzie In wa lidz kim przy Mi nister -
stwie Pra cy i Opie ki Spo łecz nej. Wi zy to wał w tym cza sie wie le
fabryk i or ga ni zo wał róż ne kur sy pod ką tem za trud nie nia nie wi -
do mych. Wy jeż dżał tak że do An glii, aby za po znać się z do ko na -
nia mi w tym za kre sie po za gra ni ca mi kra ju.

W mar cu 1947 ro ku zo sta ła mu po wie rzo na funk cja wi ce pre -
ze sa To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach, dla te go
zre zy gnował z pra cy w Mi ni ster stwie i cał ko wi cie od dał się służ -
bie nie wi do mym w Dzie le Mat ki Czac kiej. Po wró cił też do kie -
ro wa nia Do mem Chłop ców i warsz ta ta mi. Opra co wał wie le ma -
te ria łów szko le nio wych i roz bu do wał warsz ta ty o no we dzia ły. 

Wy dat nie przy czy nił się w 1956 ro ku do po wsta nia spół dziel -
ni ar ty stycz nej „No wa Pra ca Nie wi do my ch” w War sza wie,
w któ rej od sa me go po cząt ku ist nie nia pre ze sem był, i jest do dzi -
siaj, wy cho wa nek La sek – Ka zi mierz Le mań czyk.

W 1957 ro ku Hen ryk Rusz czyc brał udział w Mię dzy na ro do -
wym Kon gre sie Spra wy Nie wi do mych w Oslo. Po now nie wy je -
chał do An glii, gro ma dząc no we do świad cze nia, któ re po ma ga -
ły mu w or ga ni zo wa niu wciąż no wych kie run ków szko le nia za -
wo do we go nie wi do mych.

W li sto pa dzie 1968 ro ku zło żył re zy gna cję z kie ro wa nia warsz -
ta ta mi. Za jął się je dy nie pro wa dze niem dzia łań w za kre sie szko -
le nio wym.

W 1971 ro ku zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski.

Szcze gó ło we roz wi nię cie za le d wie ha sło wo wy mie nio nych ob -
sza rów ży cia i dzia łal no ści Hen ry ka Rusz czy ca moż na zna leźć
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w książ ce Mi cha ła Żół tow skie go pt. „Hen ryk Rusz czyc i je go pra -
ca dla nie wi do my ch”, wy da nej w La skach w 1994 ro ku na kła dem
To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi.

In te re su ją cym stu dium na te mat po wią zań Hen ry ka Rusz czy -
ca z róż ny mi in ny mi kon cep cja mi pe da go gicz ny mi jest rów nież
książ ka Ma rze ny Dycht pt. „Hen ryk Rusz czyc. Pe da go gicz ne in -
spi ra cje ”, wy da na w War sza wie przez Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste -
fa na Wy szyń skie go w 2012 ro ku.

Koń cząc ten krót ki szkic, war to przy wo łać w tym miej scu frag -
ment ze „Sło wa wstęp ne go ” au tor stwa Wła dy sła wa Go łą ba, do
wspo mnia nej książ ki M. Żół tow skie go. Au tor te go frag men tu
w kil ku zda niach nie ja ko stresz cza książ kę, w któ rej uda ło się
przed sta wić syl wet kę Hen ry ka Rusz czy ca ja ko „czło wie ka La sek”,
ale tak że „czło wie ka z krwi i ko ści ”: „Wi dzi my Rusz czy ca ja ko ty -
po we go ka wa le rzy stę, kar cia rza i lwa sa lo no we go, ale rów nież
czło wie ka, któ ry jest wraż li wy na każ dą na po tka ną bie dę, usu wa -
ne go lub sa mo dziel nie opusz cza ją ce go prak ty ki rol ne, bo nie po -
do ba mu się sto su nek do lu dzi z czwo ra ków; ale rów nież po chy -
la ją ce go się nad dziec kiem nie wi do mym po szu ku ją cym zgu bio -
nej za baw ki czy nad każ dym skrzyw dzo nym lub cier pią cym. Je go
ner wo we po szu ki wa nie no wych sta no wisk pra cy do stęp nych dla
nie wi do mych i no wych za wo dów, uspra wie dli wia wszel kie nie -
po wo dze nia i po no szo ne na kła dy. Miał przy tym Rusz czyc nie -
spo ty ka ny dar an ga żo wa nia w sfe rę swo ich dzia łań każ de go na -
po tka ne go czło wie ka ”.

I jesz cze sło wa prof. Zo fii Sę kow skiej z „Przed mo wy ” do wy -
żej wy mie nio nej książ ki Mi cha ła Żół tow skie go: 

„Hen ryk Rusz czyc był pre kur so rem tych idei i ha seł, któ re
współ cze śnie gło szo ne są ja ko na wskroś no wa tor skie. Cho dzi ło
Mu o re ha bi li ta cję nie wi do mych po przez pra cę, któ rej za kres i ro -
dza je na le ży wciąż bo ga cić, wie rząc w uzdol nie nia i aspi ra cje in -
wa li dów, któ re to, co po zor nie nie moż li we, czy ni ło re al nym. Prze -
cież nie wi do mi okre śla ni by li – i są do tych czas – ja ko in wa li dzi
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nie zdol ni do żad nej pra cy. Ale rze czy wi stość – two rzo na już przez
Hen ry ka Rusz czy ca – te mu prze czy ła i za prze cza do dzi siaj. Wa -
chlarz za wo dów, do któ rych przy go to wy wał On na spe cjal nie or -
ga ni zo wa nych kur sach, to oprócz tra dy cyj ne go szczot kar stwa:
dzie wiar stwo, tkac two, a póź niej ob rób ka me ta lo wa skra wa niem,
ma saż lecz ni czy, któ ry był Je go ini cja ty wą, a wresz cie ob słu ga cen -
tral te le fo nicz nych, elek tro tech ni ka. Zdol ni chcą cy się uczyć, nie -
wi do mi ab sol wen ci szko ły pod sta wo wej w La skach, dzię ki po par -
ciu Rusz czy ca tra fia li do szkół śred nich i wyż szych, aby kształ cić
się w in te gra cji z wi dzą cy mi ”.

I da lej Z. Sę kow ska pi sze: „Sz cze gól nym i płod nym po my słem
Hen ry ka Rusz czy ca by ła spół dziel czość nie wi do mych, w któ rej oni
sa mi by li or ga ni za to ra mi i kie row ni ka mi, w peł ni od po wie dzial -
ni or ga ni za cyj nie i fi nan so wo, współ pra cu ją cy mi z oso ba mi peł -
no spraw ny mi, uzu peł nia jąc się wza jem nie i two rząc śro do wi sko
pra cy au ten tycz nie zin te gro wa ne. By ło ta kim nie tyl ko w pro ce -
sie pro duk cji, ale tak że współ ży cia i współ pra cy. /…/ Eks pe ry men -
to wa nie – sto so wa ne przez Pa na Rusz czy ca – ce lem zna le zie nia
moż li wo ści pra cy dla nie wi do mych o do stęp nych oraz opła cal nych
dla nich za wo dach by ło me to dą kosz tow ną, za rów no dla Nie go,
jak i dla uczniów oraz Za kła du, na któ re go te re nie się od by wa ło.
Wy da je się jed nak, że by ło me to dą słusz ną i od kryw czą, gdyż we -
ry fi ko wa no po my sły i pró by pra cy, dzię ki cze mu nie wi do mi i ich
wy cho waw cy czy in struk to rzy sta wa li się od kryw ca mi no wych
dróg re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej in te gra cji ”.

Mi mo iż od odej ścia Hen ry ka Rusz czy ca mi nę ło już 40 lat, Je -
go do ko na nia, a na de wszyst ko po sta wa nie usta ją ce go po szu ki -
wa nia opty mal nych roz wią zań dla wła ści wie ro zu mia nej in te gra -
cji spo łecz nej i za wo do wej nie wi do mych są wciąż ak tu al ne.

Niejeden ze współ cze snych ty flo pe da go gów znaj dzie z pew -
no ścią w Je go do ko na niach wie le in spi ru ją cych po my słów do wła -
snych po szu ki wań – nie tyl ko w te raź niej szo ści, ale być mo że tak -
że w przy szło ści.
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Wła dy sław Go łąb

Wspo mnie nie o dr. Wło dzi mie rzu Do lań skim

Pierw sze mie sią ce 2013 ro ku ob fi tu ją w okrą głe rocz ni ce śmier -
ci lu dzi zwią za nych z Dzie łem La sek. W dniu 11 mar ca mi -

ja 40. rocz ni ca śmier ci dr. Wło dzi mie rza Do lań skie go, któ re go pa -
mięć jest szcze gól nie bli ska i dro ga wszyst kim nie wi do mym w Pol -
sce. Je go imie niu po świę co ny jest no wy gmach Bi blio te ki
Cen tral nej Pol skie go Związ ku Nie wi do mych, Je go imie niem zo -
sta ła na zwa na uli ca łą czą ca Kon wik tor ską z Sa pie żyń ską, Je go też
imie niem jest na zwa ny dom w La skach, któ ry – po prze bu do wie
– bę dzie słu żył re wa li da cji dzie ci głu cho nie wi do mych.

Po ni żej za miesz czam swój ar ty kuł opu bli ko wa ny w „Po chod -
ni ” nr 3/98, z oka zji 25. rocz ni cy śmier ci śp. Wło dzi mie rza.

Dr. Do lań skie go po zna łem na prze ło mie 1946 i 1947 ro ku. Od -
wie dzi łem Go wte dy z Jó ze fem Bucz kow skim w Je go do mu w La -
skach. Ja ko czło wiek wiel kiej kul tu ry, a za ra zem skrom no ści, uczy -
nił na mnie ogrom ne wra że nie. By łem wte dy bar dzo mło dym
czło wie kiem. Dr. Do lań ski trak to wał mnie jak part ne ra do po waż -
nej roz mo wy. Póź niej spo ty ka li śmy się jesz cze wie lo krot nie. Miał
do mnie du że za ufa nie, a ja trak to wa łem Go, ja ko mi strza i wzór
do na śla do wa nia. Utrzy my wa łem z Nim kon takt, gdy był na tzw.
ide olo gicz nym ze sła niu.

Za chwy cał mnie Je go opty mizm ży cio wy. On nie po tra fił nie -
na wi dzić, miał na tu rę głę bo ko chrze ści jań ską. Dla te go swój dom,
któ ry sam za pro jek to wał, od dał La skom, wie rząc, że tyl ko w Dzie -
le Mat ki Czac kiej mo że da lej re ali zo wać Je go ży cio we pla ny.

War to przy po mnieć tę nie zwy kłą po stać wpi su ją cą się w pan -
te on wy bit nych nie wi do mych świa ta. 



„Zna li, ce ni li i sza no wa li go wszy scy nie wi do mi. Wie dzie li,
że jest ich praw dzi wym, z ca łe go ser ca od da nym przy ja cie lem,
że ca łe swo je pra co wi te i mą dre ży cie po świę cił spra wie ulże nia
ich trud nej do li” – pi sał przed 40. la ty Jó zef Szczu rek. 

Wło dzi mierz Do lań ski uro dził się 11 wrze śnia 1886 r. w Jas -
sach, we wschod niej Ru mu nii. Jas sy, przez trzy sta lat (1560 –1860)
sto li ca Moł da wii, le żą nad rze ką Bah lui – do pły wem Pru tu. 

W XIX wie ku mia sto po sia da ło nie tyl ko prze pięk ne oto cze -
nie zam ków i klasz to rów, ale by ło rów nież ośrod kiem kul tu ral -
nym (uni wer sy tet, te atr, aka de mia ma lar ska) oraz sta no wi ło waż -
ny wę zeł ko le jo wy. W Jas sach zna la zło azyl po li tycz ny wie lu
uczest ni ków Po wsta nia Stycz nio we go, a wśród nich oj ciec Wło -
dzi mie rza, Jó zef, in ży nier ko le jo wy. Tu za warł on zwią zek mał żeń -
ski z Fe li cją ze zna nej pol skiej ro dzi ny – Włod ków. 

Do lań scy kul ty wo wa li tra dy cje pa trio tycz ne i ka to lic kie.
W Jas sach pod ko niec XIX wie ku na 90 ty się cy miesz kań ców by -
ło oko ło 50 ty się cy Ży dów oraz wie lu Or mian, Ro sjan, Wę grów,
Cy ga nów, Ta ta rów i Po la ków. Ko ścio łów ob rząd ku wschod nie go
by ło 43, boż nic – 58 i je den ko ściół ka to lic ki. Był to swo isty ty -
giel kul tur i ję zy ków, jak że sprzy ja ją cy pro ce so wi wy na ro da wia -
nia się. 
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W do mu pań stwa Do lań skich mó wi ło się tyl ko po pol sku, ale
sy na uczo no tak że ję zy ka fran cu skie go. W ro ku 1896 Wło dzi mierz
uległ tra gicz ne mu wy pad ko wi utra ty wzro ku i pra wej rę ki. Jed -
nak do pie ro w dniu 25 mar ca 1902 r. zo stał przy ję ty do Za kła du
Ciem nych we Lwo wie. Po cząt ko wo nie wy ra ża no zgo dy na przy -
ję cie chłop ca do za kła du, oba wia jąc się je go nie za rad no ści; szko -
ła lwow ska przyj mo wa ła tyl ko dzie ci zdol ne do sa mo ob słu gi. 

Wło dzi mierz, jesz cze ja ko chło piec wi dzą cy, uczył się gry na
for te pia nie. We Lwo wie za in te re so wa ła się nim prof. Ma ria Zaj -
chow ska. Szyb ko prze ko na ła chłop ca, że mo że zo stać pia ni stą -wir -
tu ozem, wy ko nu ją cym utwo ry na le wą rę kę. 

Zgod nie z re gu la mi nem szko ły lwow skiej, uczeń nie mógł
prze by wać w za kła dzie dłu żej ani że li sześć lat, dla te go Do lań ski
opu ścił za kład wio sną 1909 r. i prze niósł się do Bu ka resz tu, gdzie
sty pen dium na dal szą na ukę mu zy ki przy zna ła mu kró lo wa Ru -
mu nii Elż bie ta (1843-1916), żo na Ka ro la I, pi szą ca po ezje po nie -
miec ku pod pseu do ni mem Car men Sy lva. 

Z pierw szym re ci ta lem pu blicz nym wy stą pił w r. 1910 w Bu -
ka resz cie, od no sząc ogrom ny suk ces. Z po dob nym aplau zem spo -
tka ły się wy stę py w głów nych ośrod kach mu zycz nych Eu ro py. Tra -
gicz ny ko niec ka rie ry pia ni sty spo wo do wał drob ny wy pa dek –
ska le cze nie czwar te go pal ca o klucz for te pia nu. Po je go wy le cze -
niu, dla od zy ska nia utra co nej kon dy cji tech nicz nej, Do lań ski przy -
stą pił do for sow nych ćwi czeń, co do pro wa dzi ło do ta kie go prze -
mę cze nia rę ki, że w przed dzień za po wia da ne go wiel kie go to urnée
ar ty stycz ne go w 1920 r., le karz za bro nił dal sze go kon cer to wa nia,
gro żąc ewen tu al ną ko niecz no ścią am pu ta cji rę ki. 

By ła to ko lej na tra gicz na pró ba ży cio wa – ko niecz ność po że -
gna nia się z bły sko tli wą ka rie rą ar ty sty wir tu oza. Trze ba by ło
ogrom ne go har tu du cha, aby się nie za ła mać. 

W cza sie pierw szej woj ny świa to wej Wło dzi mierz Do lań ski,
od dzie lo ny od ro dzi ców li nią fron tu, zna lazł we Lwo wie ser decz -
ną opie kun kę w oso bie prof. Zo fii Kacz mar skiej (1865-1939), któ -
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ra od tej po ry by ła dlań dru gą mat ką. Ona to po mo gła mu po dźwi -
gnąć się z te go tra gicz ne go sta nu. 

Do lań ski już w dniu 10 czerw ca 1922 r. zdał eg za min doj rza -
ło ści w pry wat nym se mi na rium na uczy ciel skim we Lwo wie, rok
póź niej otrzy mał ma tu rę pań stwo we go gim na zjum, ja ko eks ter -
ni sta. Je sie nią 1923 r. pod jął stu dia na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym
Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza. Rów no cze śnie zor ga ni zo wał To -
wa rzy stwo Opie ki nad Nie wi do my mi Dzieć mi i Mło dzie żą, dzia -
ła ją ce we Lwo wie w la tach 1923–1939. 

Do sko na ła zna jo mość ję zy ka fran cu skie go i prze ko na nie, że
wła śnie we Fran cji spra wa nie wi do mych roz wią zy wa na jest naj -
le piej, spo wo do wa ły, iż Wło dzi mierz Do lań ski w r. 1924 pod jął
stu dia psy cho lo gicz ne na pa ry skiej Sor bo nie, któ re ukoń czył 
w r. 1928 li cen cja tem za pra cę o zmy śle prze szkód u nie wi do mych.
W okre sie stu diów pa ry skich Do lań ski na wią zał bar dzo ści sły
zwią zek z fran cu ski mi sto wa rzy sze nia mi nie wi do mych. W do wód
uzna nia za wnie sio ny wkład spo łecz ny w tę dzia łal ność, wio sną
1926 r. rząd fran cu ski przy znał mu Zło ty Me dal za Za słu gi w Pra -
cach Spo łecz nych. 

W r. 1927, pod czas wa ka cyj ne go po by tu we Lwo wie, w miesz -
ka niu Zo fii Kacz mar skiej roz po czął wy da wa nie pi smem Bra il -
le’a cza so pi sma „Po chod nia ”. Mia ła ona wno sić świa tło w mro ki
ży cia nie wi do mych. Nie ste ty, po nie speł na dwóch la tach cza so -
pi smo, z bra ku środ ków, prze sta ło wy cho dzić. 

W r. 1929 Wło dzi mierz Do lań ski prze niósł się do War sza wy,
gdzie pod jął dal sze stu dia na Uni wer sy te cie War szaw skim, uzy -
sku jąc w r. 1930 ty tuł ma gi stra, a w dniu 13 mar ca 1931 r. ty tuł
dok to ra fi lo zo fii za pra cę: „Czy ist nie je zmysł prze szkó d”. 

Od r. 1930 Do lań ski zwią zał się z La ska mi. Je go lek to rem był
mię dzy in ny mi Hen ryk Rusz czyc. Tu też w r. 1931 oże nił się
z Wan dą Se eger (1891–1951). Je sie nią 1931 r. wy je chał z żo ną na
Kon gres Nie wi do mych w No wym Jor ku. Pod czas ob rad pro pa -
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go wał ideę po wo ła nia mię dzy na ro do wej or ga ni za cji, zrze sza ją cej
kra jo we sto wa rzy sze nia nie wi do mych. 

Rok 1932 w ży ciu Wło dzi mie rza Do lań skie go za pi sał się ko -
lej nym tra gicz nym wy da rze niem. Uro dzo ne bliź nię ta – Te re sa
i An to ni – po kil ku dniach zmar ły. 

Na po cząt ku lat trzy dzie stych Do lań ski pod jął bu do wę wła -
sne go do mu w La skach oraz pra cę eta to wą w za kła dzie. Dom, na
kil ka lat przed śmier cią, po da ro wał To wa rzy stwu Opie ki nad
Ociem nia ły mi. 

Ja ko na uczy ciel uczył uzdol nio ne dzie ci gry na for te pia nie,
a do dat ko wo ma te ma ty ki w szko le. Je go uczniem mię dzy in ny -
mi był Edwin Ko wa lik, któ re mu prze po wie dział ka rie rę ar ty stycz -
ną. Póź niej cie szył się każ dym suk ce sem Ko wa li ka. 

Po dru giej woj nie świa to wej dr Do lań ski, w ma ju 1945 r., wy -
sto so wał me mo riał do Pre zy dium Rzą du w spra wie nie wi do mych
w Pol sce, któ re go głów ną te zą by ło ha sło: „Nic o nas, bez nas!” 

W paź dzier ni ku 1946 r., przy współ udzia le Jó ze fa Bucz kow -
skie go, Sa bi ny Ka liń skiej, Paw ła Nie dur ne go i wie lu in nych dzia -

Z uczniem przy for te pia nie



ła czy, do pro wa dził do zjaz du zjed no cze nio we go w Cho rzo wie, na
któ rym po wo ła no Zwią zek Pra cow ni ków Nie wi do mych RP. Na
cze le Za rzą du Głów ne go sta nął dr Do lań ski. W tym też cza sie za -
czął wy kła dać w Pań stwo wym In sty tu cie Pe da go gi ki Spe cjal nej
(PIPS) i wszedł w skład ko mi sji do spraw nie wi do mych przy Mi -
ni ster stwie Oświa ty. 

W r. 1948 wy je chał do Wiel kiej Bry ta nii z ra mie nia rzą du pol -
skie go i ONZ, aby po znać tam tej sze me to dy re ha bi li ta cji nie wi -
do mych. W r. 1949 wziął udział w zjeź dzie w Oxfor dzie i przy czy -
nił się do po wsta nia or ga nu do rad cze go do spraw nie wi do mych
przy ONZ. Or gan ten 19 lip ca 1951 r. w Pa ry żu zo stał prze kształ -
co ny w Świa to wą Ra dę Po mo cy Nie wi do mym. 

Wio sną 1950 r., w wy ni ku dzia łań lu dzi nie życz li wych, wła -
dze par tyj no -rzą do we za wie si ły Za rząd Głów ny Związ ku Pra cow -
ni ków Nie wi do mych RP i po wo ła ły ku ra to ra, mjr. Le ona Wrzo -
ska. Wy ko rzy sta no przy tej oka zji wy jaz dy Do lań skie go za gra ni -
cę, za rzu ca jąc mu współ pra cę z im pe ria li zmem ame ry kań skim.
By ła to ko lej na tra ge dia ży cio wa te go nie ugię te go czło wie ka, któ -
ry ca łe swo je ży cie po świę cił pra cy dla in nych. Re ha bi li ta cji spo -
łecz no -mo ral nej do cze kał się do pie ro w r. 1956. W tym też ro ku
zo stał człon kiem Ko mi sji Kom pen sa cji Zmy słów PAN. Włą czył
się tak że do prac sa mo rzą do wych i ty flo lo gicz nych w PZN. Pra -
ce na uko we pu bli ko wał w róż nych cza so pi smach spe cja li stycz -
nych. 

Po wróć my jed nak do r. 1951, kie dy to dr. Do lań skie go do tknął
ko lej ny cios – śmierć żo ny Wan dy. Spo dzie wa jąc się ry chłe go odej -
ścia, pro si ła swo ją przy ja ciół kę Ma rię Gru ber ską (1900-1988), aby
za opie ko wa ła się „Ko cha nym Włod kie m”. Pa ni Ma ria wy peł ni ła
ten nie zwy kły te sta ment. W. 1953r wy szła za mąż za dr. Do lań -
skie go i by ła je go naj wier niej szą to wa rzysz ką. 

Ro dzi na Gru ber skich do brze przy słu ży ła się Pol sce: naj star -
szy brat pa ni Ma rii, ks. Eu ge niusz Gru ber ski (1870–1923), był zna -
ko mi tym kom po zy to rem, dy ry gen tem i od no wi cie lem śpie wu li -
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tur gicz ne go, a młod szy brat, Wła dy sław (1873–1933), był wy bit -
nym rzeź bia rzem. Ma ria by ła z za wo du in ży nie rem ogrod ni kiem,
ko cha ła kwia ty. Ja ko pie lę gniar ka bra ła udział w woj nie 1920 r.,
pod czas dru giej woj ny świa to wej uczest ni czy ła w kon spi ra cji
i w Po wsta niu War szaw skim. Po woj nie za przy na leż ność do AK
wię zio na na Ra ko wiec kiej, póź niej by ła człon kiem Łódz kiej Ro -
dzi ny Ra dio wej, opie ku ją cej się szko łą dla dzie ci nie wi do mych
w Ło dzi. Kim by ła dla mę ża, naj le piej świad czą je go sło wa, wy -
po wie dzia ne na kil ka dni przed śmier cią: „W szyst ko, co mo głem
zro bić w ostat nich dwu dzie stu la tach, za wdzię czam tej ofiar nej ko -
bie cie, któ ra by ła naj lep szą żo ną i przy ja ciół ką ”. 

Dr Wło dzi mierz Do lań ski w r. 1957 zo stał od zna czo ny Krzy -
żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, a w r. 1969 otrzy -
mał ho no ro we człon ko stwo Świa to wej Ra dy Po mo cy Nie wi do -
mym; wy róż nie nie przy zna wa ne je dy nie naj wy bit niej szym dzia -
ła czom mię dzy na ro do wym. 

Dr Wło dzi mierz Do lań ski zmarł wie czo rem w nie dzie lę 11
mar ca 1973 r. Po grzeb od był się 14 mar ca w za kła dzie w La skach.
Na cmen tarz od pro wa dzi ły go set ki przy ja ciół z ca łe go kra ju. Nad
gro bem prze mó wił je go przy ja ciel Jó zef Bucz kow ski. „By łeś za -
wsze wier ny Bo gu i spra wie nie wi do mych – po wie dział. – Niech
Do bry Bóg szczo drze wy na gro dzi Twój trud, do zna ne cier pie nia
i nie spra wie dli wo ść”. 
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Ks. Grze gorz Mi chal czyk

Go rą co pra gną łem spo żyć tę Pas chę z Wa mi…

Eu cha ry stia jest rze czy wi sto -
ścią, ab so lut nie cen tral ną,

fun da men tal ną dla nas. Po przez
kon fe ren cje chciał bym, że by -
śmy prze szli ta ką dro gą, do ja -
kiej za in spi ro wa ły mnie sło wa
Pa na Je zu sa, któ ry przed mę ką
i śmier cią po wie dział do swo ich
uczniów: „Go rą co pra gną łem
spo żyć tę Pas chę z wa mi, za nim
bę dę cier pia ł”. 

W tek ście grec kim do słow nie jest na pi sa ne: „Pra gnie niem za -
pra gną łem zjeść z wa mi tę Pas chę ”. I pa mię tam, że kie dyś do tknę -
ło mnie bar dzo sfor mu ło wa nie „pra gnie niem za pra gną łe m”, czy -
li po pol sku tłu ma cząc: „go rą co pra gną łe m”. Jest tu wy ra żo ne ta -
kie bar dzo in ten syw ne pra gnie nie, na sy co ne ocze ki wa niem Je zu sa. 

Wła ści wie dla cze go chciał spo żyć Pas chę ze swo imi ucznia -
mi? Za da łem so bie py ta nie: czym dla Je zu sa by ła Pas cha, je że li
mó wi, że go rą co pra gnął spo żyć ją z ucznia mi, za nim bę dzie cier -
piał. Bo prze cież ca ły kon tekst od da nia ży cia za grze chy lu dzi mógł
być zu peł nie in ny, od być się ina czej, w in nych re aliach. A Je zus
chciał, że by to był kon tekst Pas chy. Chciał bym, że by te na sze re -
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ko lek cje by ły re ko lek cja mi pas chal ny mi, to zna czy ta ki mi, któ re
po mo gą nam zro zu mieć, czym tak na praw dę jest Pas cha, jak ro -
zu miał ją wte dy Je zus i jak ją Je zus Chry stus wy peł nił. 

Mu szę po wie dzieć, że te tre ści na pew nym eta pie mo je go ży -
cia sta ły się dla mnie oso bi ście bar dzo istot ne i ja sam, już ja ko
ksiądz, dzię ki nim od kry łem, czym jest Eu cha ry stia. Od kry łem,
czym jest tak na praw dę Msza świę ta, je śli cho dzi o ko rze nie,
o sens, o tra dy cje. Od kry łem ca łe bo gac two zna ków w li tur gii, któ -
rych wcze śniej nie do strze ga łem, bo se mi na rium mnie do te go nie
przy go to wa ło. Zro zu mia łem, ja ka jest ich sym bo li ka, ja ki jest ich
sens. Być mo że te na sze roz wa ża nia w tym kon tek ście ko muś się
przy da dzą, by śmy mo gli od kryć, czym jest Pas cha Je zu sa Chry -
stu sa i ja ki jest jej zwią zek z Eu cha ry stią.

Wpro wa dze niem niech bę dą sło wa Psal mu 116:

Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, 
popadłem w ucisk i udrękę.
Ale wezwałem imienia Pańskiego: „O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię 

wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze 
uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci, 
moje oczy – od łez, moje nogi – od upadku.

Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących.
Ufałem, nawet gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”.

Powiedziałem w swym przygnębieniu: 
„Każdy człowiek kłamie!”
Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
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Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem.

Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.
O Panie, jam Twój sługa, ·
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy, 
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem
na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami, 
zanim będę cierpiał”. 

Pa mię tam, że wte dy, kie dy ja koś szcze gól nie tra fi ły do mnie
te sło wa, za czą łem za da wać so bie py ta nie: co by ło w tej pas chal -
nej wie cze rzy, że Je zus, któ ry prze cież miał świa do mość, że idzie
na śmierć, chciał, że by to pój ście na krzyż, to wej ście na gó rę
śmier ci, roz po czę ło się od spo ży cia Pas chy. 

Z ob rzę dem Pas chy mu sia ła być zwią za na ja kaś szcze gól na rze -
czy wi stość sym bo licz na, szcze gól ne zna cze nie. I tak rze czy wi ście
jest. Mam ta kie wra że nie, że jed nym z pod sta wo wych man ka men -
tów, tak że w na szym prze po wia da niu, w ka te che zie Ko ścio ła jest
wła śnie to, że bar dzo rzad ko pró bu je my od kry wać sym bo li kę Eu -
cha ry stii w kon tek ście Pas chy. Ba zu je my na pew nej tra dy cji Ko ścio -
ła – bar dzo waż nej i pięk nej, któ ra jest już du żo póź niej sza, któ ra
wła ści wie za czę ła się od śre dnio wie cza – któ ra by ła zwią za na z ado -
ra cją, czcią Naj święt sze go Sa kra men tu. Ale je śli nie wró ci my do źró -
deł, do ko rze ni, bę dzie to po zba wio ne te go, co jest fun da men tem.
Nie zro zu mie my, co dzie je się w Eu cha ry stii, je śli nie zro zu mie my,
czym by ła Pas cha dla Ży dów, czym by ła Pas cha dla Je zu sa, czym by -
ła Pas cha dla pierw szych chrze ści jan i czym sta ła się Pas cha póź -
niej, kie dy Ko ściół się roz wi jał i gło sił Ewan ge lię na ca łym świe cie
i gdy do Ko ścio ła za czę li wcho dzić lu dzie, któ rzy wcze śniej z tra -
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dy cją Pas chy Ży dow skiej nie mie li wie le wspól ne go i mu sie li ją od -
kry wać, że by zro zu mieć, czym jest Eu cha ry stia w swej isto cie. 

Otóż ta kon fe ren cja bę dzie po świę co na przed sta wie niu te go
ca łe go pas chal ne go kon tek stu w tra dy cji ży cia Je zu sa, tra dy cji ży -
dow skiej. Je zus za cho wu je te ry ty i zwy cza je, któ re są ry ta mi i zwy -
cza ja mi Je go na ro du. 

Kie dy na przy kład czy ta my w Ewan ge lii św. Łu ka sza epi zod
z dwu na sto let nim Je zu sem, któ ry zo sta je w Je ro zo li mie, to wie -
my do sko na le, że Pan Je zus zna lazł się w Je ro zo li mie dla te go, że
po szedł z ro dzi ca mi na Pas chę. Bo w cza sach Je zu sa świę to wać
Pas chę moż na by ło tyl ko w Je ro zo li mie. Je śli ja kaś ro dzi na ży dow -
ska chcia ła świę to wać Pas chę, mu sia ła pójść do Je ro zo li my. W tym
kon tek ście na bie ra cie ka wej sym bo li ki dro ga Je zu sa do Je ro zo li -
my. W Ewan ge liach syn op tycz nych u Mar ka, Ma te usza, Łu ka sza
szcze gól nie wi dać, że ten ostat ni etap Je zu sa, to jest Je go dro ga do
Je ro zo li my. Je zus wstę pu je do Je ro zo li my tak, jak by szedł na tę ży -
cio wą Pas chę, na to, co się ma do pie ro stać. 

Oczy wi ście tra dy cja Pas chy i sens Pas chy wią że się z wyj ściem
z nie wo li egip skiej. Wła śnie to wy da rze nie wy pro wa dze nia lu du,
któ ry Bóg so bie wy brał, z Egip tu, uwol nie nie ich z mo cy Fa ra ona,
z wię zów nie wo li, sta nę ło u pod staw tra dy cji świę to wa nia Pas chy,
któ ra by ła wo lą Bo ga. To jest bar dzo ja sno po wie dzia ne w Pi śmie
Świę tym, że wo lą Bo ga jest, by świę to wać Pas chę. 

W Księ dze Wyj ścia, w roz dzia le 12, ma my bar dzo wy raź ne sło -
wa Bo ga, któ ry mó wi do Moj że sza: Ten mie siąc bę dzie dla Was naj -
waż niej szym z mie się cy. Od nie go za cznie cie li czyć mie sią ce ro ku.
Ogło ście to ca łej spo łecz no ści Izra ela: dzie sią te go dnia te go mie sią -
ca niech każ dy z Was weź mie ba ran ka dla swej ro dzi ny, po jed nym
ba ran ku dla do mu. Tak zjedz cie ba ran ka, by każ dy spo żył wła ści -
wą dla sie bie por cję. Ba ra nek bę dzie jed no rocz nym sam cem bez ska -
zy wy bra nym spo śród owiec, bę dzie cie go strzec do czter na ste go dnia
te go mie sią ca. Pod wie czór za bi je go ca ła spo łecz ność Izra ela, je go
krwią na zna czą każ dą fu try nę drzwi każ de go do mu, gdzie bę dą go
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jeść. Upie czo ne mię so zje dzą tej no cy, spo ży ją je z prza śnym chle -
bem i gorz ki mi zio ła mi. Tak bę dzie cie go spo ży wać: wasze bio dra
bę dą prze pa sa ne, sto py obu te w san da ły, w rę kach bę dzie cie trzy -
mać po dróż ne la ski, bę dzie cie jeść po spiesz nie. Ta ka bę dzie Pas cha
Pa na. Tej no cy przej dę przez zie mie Egip tu, za bi ję wszyst ko pier -
wo rod ne w zie mi Egip tu od czło wie ka aż do by dła, a nad wszyst -
ki mi Bo ga mi Egip tu od bę dę sąd. Ja Pan. Wa szym zna kiem bę dzie
krew na do mach, w któ rych się schro ni cie. Ma cie upa mięt nić ten
dzień, bę dzie cie go ob cho dzić, ja ko świę to Pa na po wszyst kie po ko -
le nia. Świę to wa nie go bę dzie wiecz nym przy ka za niem. Przez sie -
dem dni bę dzie cie je dli prza śni ki, po nie waż pierw sze go dnia po zbę -
dzie cie się za kwa su z wa szych do mów. Kto kol wiek jadł by chleb na
za kwa sie od pierw sze go aż do siód me go dnia, zo sta nie usu nię ty spo -
śród Izra eli tów. Bę dzie cie prze strze gać tych za sad, nie bę dzie cie je -
dli żad ne go chle ba na za kwa sie, we wszyst kich wa szych do mach bę -
dzie cie spo ży wać chleb psza śny ”.

Z jed nej stro ny ma my więc kon kret ne wska za nia, któ re zwią -
za ne by ły z tą wiel ką no cą wyj ścia z Egip tu, a z dru giej stro ny –
in au gu ra cja świę ta. 

Rze czy wi ście, Pas cha by ła w cza sach Je zu sa i jest dziś dla Ży -
dów jed nym z trzech naj waż niej szych świąt w cią gu ro ku. Jest jed -
nym ze świąt piel grzym ko wych, któ re w cza sach Je zu sa wy ma ga -
ły pój ścia do Je ro zo li my. 

Czy kie dyś pró bo wa li śmy za dać so bie py ta nie, jak mu sia ła wy -
glą dać ostat nia wie cze rza, je śli cho dzi o de ta le? Nie tyl ko sam mo -
ment dzie le nia chle ba, kie li cha z wi nem, ale o de ta le: co tam się
tak na praw dę dzia ło, jak wy glą da ło to spo tka nie. 

Tak się skła da, że dzię ki ba da niom i pew nej eg ze ge zie tek stów
z du żym praw do po do bień stwem mo że my po wie dzieć, jak wy glą -
da ło spo tka nie z ucznia mi w tam ten Wiel ki Czwar tek, kie dy Je -
zus za siadł, a wła ści wie po ło żył się wraz z ni mi do sto łu. Bar dzo
do brze tłu ma czy to, co zna czy mieć gło wę na pier si Je zu sa, gdy
się jest umi ło wa nym uczniem. Gdy by przy sto le sie dzie li na stoł -
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kach, by ło by to ka ry ka tu ral ne, ale kie dy się le ży na le wym bo ku,
ła two jest wes przeć gło wę na pier si ko goś, kto le ży tuż za mną. Ta -
ka by ła kon wen cja Ostat niej Wie cze rzy w ów cze snej tra dy cji. 

Zgod nie z ty mi sło wa mi, któ re usły sze li śmy z Księ gi Wyj ścia,
Pas cha by ła świę to wa na wła śnie w pierw szym mie sią cu ro ku,
w mie sią cu wio sny. Przy go to wa nia roz po czy na no od za bi ja nia ba -
ran ków w świą ty ni je ro zo lim skiej. By ły ich dzie siąt ki ty się cy,
a w nie któ rych wspo mnie niach z tam tych cza sów; np. Jó ze fa Fla -
wiu sza, mó wi się o set kach ty się cy ba ran ków. Pro szę so bie wy obra -
zić, jak wy glą da ło wte dy mia sto. To są re alia zu peł nie nam ob ce
– co to zna czy za bić ćwierć mi lio na ba ran ków, że by wszy scy, któ -
rzy przy by li do Je ro zo li my, mo gli spo ży wać Pas chę i ją świę to wać. 

Naj waż niej szą czę ścią Pas chy by ła ro dzin na uro czy stość –
Wie cze rza Pas chal na – spra wo wa na co ro ku z wiel kim na masz -
cze niem. Ba ra nek był tyl ko jed nym z po kar mów, któ re się po ja -
wia ły, bar dzo sym bo licz nym, ale też kon kret nym.

Wła śnie wte dy w Je ro zo li mie, bo tyl ko w Je ro zo li mie moż na
by ło spo ży wać Pas chę, w tam ten wie czór wiel ko czwart ko wy Pan
Je zus wraz ze swy mi ucznia mi zgro ma dzi li się w Wie czer ni ku.
Pas chę spo ży wa no al bo w gro nie ro dzin, al bo w sy tu acji, kie dy np.
ży dow ski na uczy ciel miał swo ich uczniów, nie kie dy by ła to wspól -
no ta. Je zus – wy raź nie to wi dać w Ewan ge lii – wy brał wła śnie tę
opcję. Na Ostat niej Wie cze rzy nie ma Ma ryi, nie ma ko biet, któ -
re bę dą póź niej w Wie czer ni ku mo dlić się i cze kać na ze sła nie Du -
cha Świę te go. Jest Je zus i je go ucznio wie – On i dwu na stu, i ni -
ko go wię cej. I to jest ta ro dzi na, to jest ta no wa wspól no ta, w któ -
rej za cznie się ab so lut nie coś no we go – coś, co prze kra cza
do tych cza so we do świad cze nie wspól no ty i wię zi z Bo giem. Zgro -
ma dze nie, ja kie Bóg po wo łu je. Tak za czy na się Ko ściół Je zu sa
Chry stu sa. Tak za czy na się ta jem ni ca Zba wie nia. 

Jak wy glą da ła Wie cze rza pas chal na? Jak wy glą da ło tam to spo -
tka nie Je zu sa z ucznia mi? Otóż Wie cze rza pas chal na za czy na ła się
od wstęp nej czę ści, któ ra by ła otwar ciem ca łe go „se de ru ”, mó wiąc



ję zy kiem he braj skim, co po he braj sku ozna cza „po rzą de k”, ale też
zna czy „wie cze rza ”. Prze bie ga ła ona we dług pew ne go po rząd ku,
stąd jej na zwa „se der pas chal ny ”. Otóż za czy na ła się od bło go sła -
wień stwa Bo ga za dar wi na. Moż na po wie dzieć, że za czy na ła się
to a stem pas chal nym. Kie lich pas chal ny na peł nia no czer wo nym
wi nem i ten, któ ry prze wod ni czył wie cze rzy, do le wał do wi na
odro bi nę wo dy, od ma wiał mo dli twę bło go sła wień stwa Bo ga. Wie -
lo krot nie po wró ci skąd inąd bar dzo nam zna jo ma w wie lu wąt kach
mo dli twa bło go sła wie nia Bo ga. 

Moż na wy obra zić so bie, że w ten szcze gól ny wie czór to wła -
śnie Je zus wy po wie dział te sło wa – te al bo do nich po dob ne. Te
sło wa w tra dy cji się nie zmie ni ły, a brzmią tak: Bło go sła wio ny bądź
Bo że, nasz Kró lu wie ków, któ ry da jesz nam ten owoc win ne go krze -
wu. To był ta ki to ast pas chal ny, któ ry otwie rał świę to wa nie, był
jak by wej ściem w świę to. 

Wi no w tra dy cji ży dow skiej, bi blij nej, zwią za ne jest, po pierw -
sze – ze świę to wa niem, a po dru gie – z ra do ścią. W Ka nie Ga li -
lej skiej Pan Je zus prze mie nił wo dę w wi no nie dla te go, że za chę -
cał wszyst kich, że by wię cej wy pi li, ale dla te go, by po ka zać, że miej -
sce smut ku, (bo brak wi na to sym bol smut ku), da je ra dość no we go
kró le stwa, me sjań skie go kró le stwa. Więc te sło wa wy po wie dział
Pan Je zus i oni wy pi li ten pierw szy kie lich. Nie wiem, czy słu cha -
jąc Ewan ge lii św. Łu ka sza, zwró ci li ście kie dyś pań stwo uwa gę, że
tam jest ta ki mo ment, któ ry wie lu lu dziom pró bu ją cym ja koś in -
ter pre to wać to, co jest w Ewan ge lii opi sa ne, spra wia wiel ką trud -
ność. Jest tam mo wa o dwóch kie li chach. Pod czas Mszy Św. mó -
wi my o jed nym kie li chu, któ ry sta je się kie li chem Krwi Pa na,
a w Ewan ge lii św. Łu ka sza mo wa jest o dwóch kie li chach. 

Czy ta my: Po tem wziął kie lich i od mó wiw szy dzięk czy nie nie,
rzekł: po dziel cie mię dzy sie bie ten kie lich, al bo wiem po wia dam
wam, od tąd nie bę dę już pił z owo cu win ne go krze wu, aż przyj dzie
Kró le stwo Bo że. I to nie jest ten kie lich, któ ry sta nie się kie li chem
Krwi Pa na. To jest kie lich wi na, któ ry Je zus wy pił wraz z ucznia -
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mi, to jest wła śnie ten pierw szy kie lich, któ ry in au gu ro wał świę -
to. Po to a ście pas chal nym na stę po wa ła mo dli twa nad chle bem.
Nie wiem, czy słu cha jąc tej mo dli twy nad wi nem, zwró ci li Pań -
stwo uwa gę na to, że po dob ne sło wa pod czas Mszy św. wy po wiada
ka płan, przy go to wu jąc kie lich z wi nem w cza sie przy go to wa nia
da rów. Wte dy mó wi: Bło go sła wio ny je steś Pa nie, Bo że wszech świa -
ta, bo dzię ki Two jej hoj no ści otrzy ma li śmy wi no, któ re jest owo cem
win ne go krze wu i pra cy rąk ludz kich. To bie go ofia ru je my, by stał
się dla nas na po jem du cho wym. To jest mo dli twa, któ ra swy mi ko -
rze nia mi się ga pas chal nej mo dli twy Izra ela, mo dli twy nad wi nem
otwie ra ją cej świę to. Na stęp nie, w cza sie wie cze rzy pas chal nej – za -
pew ne pod czas Ostat niej Wie cze rzy rów nież – by ło wnie sie nie po -
traw pas chal nych. 

Po tra wy pas chal ne mia ły cha rak ter sym bo licz ny. Czę ścio wo
by ła to uczta i do bre je dze nie, ale sym bo li ka tych po traw jest rów -
nież bar dzo wy raź na. Przede wszyst kim jest to ba ra nek pie czo -
ny na ogniu, są to prza śne chle by, nie kwa szo ne chle by („ma co t”
po he braj sku). Wno szo no też in ne ele men ty: gorz kie zio ła, chrzan,
laur, ty mia nek, ma je ra nek, ba zy lia.

Po da wa no też po tra wę, któ ra na zy wa ła się „ha ro se t”, do słow -
nie: gli na. Był to cięż ki mus owo co wy ko lo ru ce gły, spo rzą dzo ny
z ja błek, orze chów, fig i wi na, po dob ny do bło ta czy gli ny. Tym, któ -
rzy sie dzie li przy sto le uczty pas chal nej, miał przy po mi nać ma te -
riał, z któ re go w cza sie nie wo li egip skiej wy ra bia no ce gły, by wzno -
sić bu dow le dla Fa ra ona. By ło to, jak wie my, za ję ciem Izra eli tów. 

Wno szo no rów nież ocet al bo sło ną wo dę – sym bol po tu i łez
wy ra ża ją cy trud ny, cierp ki los dzie ci Abra ha ma w cza sie nie wo -
li egip skiej. 

Wszyst kie po tra wy by ły ta kim ży wym wspo mnie niem lo su, któ -
re go do świad cza li Izra eli ci w Egip cie. Kie dy te po tra wy już wnie -
sio no, bło go sła wio no je, uwiel bia jąc Bo ga. Na stęp nie uczest ni cy
wie cze rzy pas chal nej ma cza li chleb w tym „ha ro se t”, w sło nej wo -
dzie, w oc cie i spo ży wa li – jesz cze nie ja ko po tra wę, któ rą mie li się



na sy cić, ale ja ko wspo mnie nie tam te go wy da rze nia, któ re by ło tak
trud ne i cięż kie, a w któ rym Bóg oka zał swo ją moc. Pro szę zwró -
cić uwa gę, że my rów nież bar dzo czę sto je ste śmy świad ka mi ta kie -
go ma cza nia cze goś w czymś. To był ta ki ro dzaj spo ży wa nia. 

Pod ko niec Wie cze rzy pas chal nej na stę pu je bar dzo waż ny mo -
ment bło go sła wień stwa od ma wia ne go nad chle bem. Oj ciec ro dzi -
ny czy też na uczy ciel wo bec uczniów brał wte dy te prza śne chle -
by, te ma ce, uno sił je nad sto łem i mó wił ta kie sło wa: To jest chleb
nie do li. Chleb, któ ry spo ży wa li na si oj co wie w kra inie Egip tu. Je śli
ktoś jest spra gnio ny, złak nio ny, głod ny, niech przy stą pi, niech przyj -
dzie, kto kol wiek jest w po trze bie niech przyj dzie i spra wu je z na -
mi Pas chę. 

To by ło po ka za nie te go chle ba ja ko pew ne go zna ku: chle ba
udrę cze nia, chle ba nie do li. Chleb prza śny nie jest smacz ny – je -
śli by go zro bić sa me mu, to bę dzie się ko ja rzył z gli nia nym za kal -
cem. Nie uro śnie, nie bę dzie wy pie czo ny tak, jak cia sto droż dżo -
we. Prza śny chleb przy po mi na nie wo lę egip ską, ale za ra zem przy -
po mi na Wiel kie Dzie ła, któ rych Bóg do ko nał, wy pro wa dza jąc
swój lud z nie wo li. 

Zwróć cie pań stwo uwa gę na to we zwa nie: Kto kol wiek łak nie,
niech przyj dzie, kto kol wiek jest spra gnio ny, niech tu bę dzie! 

Wie cze rza pas chal na by ła otwar ta dla wszyst kich, to był szcze -
gól ny wie czór, kie dy nie moż na by ło po zo sta wić tak na praw dę ni -
ko go bez miej sca przy sto le. Mo że stąd się wzię ło w tra dy cji chrze -
ści jań skiej na sze miej sce przy sto le wi gi lij nym? 

Wie cze rza pas chal na by ła tą wie cze rzą, kie dy szcze gól nie dba -
no o ubo gich, za pra sza no ich, gosz czo no jak naj waż niej szych go -
ści tak że dla te go, że by ło głę bo kie prze świad cze nie, że wła śnie tej
nocy ma przyjść Me sjasz i nie wia do mo, jak przyj dzie. Mo że przyj -
dzie w kimś ubo gim? Mo że ten, ko go przyj mie się do sto łu, to bę -
dzie wła śnie Me sjasz przy cho dzą cy, by za in au gu ro wać swo je Kró -
le stwo w tę pas chal ną noc? Ta kie prze ko na nie nie rzad ko by ło głę -
bo ko pie lę gno wa ne w ser cach spra wu ją cych Wie cze rzę pas chal ną. 
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Za raz po przed sta wie niu chle ba nie do li na stę po wa ła bar dzo
waż na część ka te che tycz na, na zy wa na w tra dy cji ży dow skiej „ha -
ga dą”. By ła to naj czę ściej jak by na proś bę dzie ci opo wie dzia na hi -
sto ria. 

Naj młod sze dziec ko spo śród uczest ni ków Wie cze rzy pas chal -
nej pod cho dzi ło do oj ca i za da wa ło ry tu al ne py ta nie: „Dla cze go
ta noc róż ni się od in nych no cy?”. A by ła to noc, kie dy dzie ci nie
spa ły. 

Dzi siaj w Wiel ką Noc dzie ci też nie po win ny spać, a przy naj -
mniej po win ny po ło żyć się du żo póź niej, by w mia rę swo ich moż -
li wość ra zem ze swo imi ro dzi ca mi prze ży wać Pas chę w Ko ście -
le. Za chę ca się, że by szcze gól nie do war to ścio wać dzie ci w tę noc,
tłu ma czyć im, dla cze go to jest waż ne, bo naj lep sza ka te che za to
ka te che za prak ty ki, kie dy dzie ci coś prze ży ją i kie dy ma ją wy ja -
śnie nie te go, co prze ży wa ją, i dla cze go to jest waż ne. 

Tak so bie my ślę, choć nie jest o tym wprost na pi sa ne w Ewan -
ge lii, że w cza sie Ostat niej Wie cze rzy tę funk cję naj młod sze go, bo
rze czy wi ście był naj młod szy, mógł wła śnie peł nić Jan – umi ło wany
uczeń Je zu sa. On też mógł za py tać Pa na Je zu sa: „Czym ta noc różni
się od in nych no cy?”. Za da jąc to py ta nie, mo że w ogó le nie był świa -
do my, że róż ni ca po mię dzy tą no cą a wszyst ki mi in ny mi no ca mi
w hi sto rii świa ta jest po pro stu ko smicz na, jest nie wy obra żal na. 

„Dla cze go ta noc jest in na od in nych no cy?” – py ta ły dzie ci
– „Dla cze go nie śpi my? Dla cze go to jest tak waż ne, by śmy tu taj
by li ra zem z do ro sły mi przy sto le?” I wte dy prze wod ni czą cy wie -
cze rzy, oj ciec wo bec dzie ci lub na uczy ciel wo bec uczniów otwie -
rał per spek ty wę Hi sto rii Zba wie nia, wy gła szał ca łą ha ga dę pas -
chal ną, się ga jąc do po wo ła nia Abra ha ma, do pro to pla stów Izra -
ela, mó wiąc o Egip cie, o nie wo li, o wiel kiej no cy wyj ścia,
o ta jem ni cy ba ran ka pas chal ne go, o przej ściu przez mo rze, o za -
war ciu przy mie rza pod Sy na jem, o wej ściu do Zie mi Obie ca nej. 

To by ła waż na ka te che za, któ ra w spo sób in te re su ją cy wpro -
wa dza ła dzie ci w to, co jest istot ne dla hi sto rii ich ży cia. 



Ks. Grze gorz Mi chal czyk – Go rą co pra gną łem spo żyć tę Pas chę z Wa mi… 53

Mam ta kie wra że nie, że czymś po dob nym dla nas chrze ści jan
jest to, co dzie je się w cza sie Wi gi lii pas chal nej, kie dy otwie ra my
Bi blię i kie dy w tę Wiel ką Noc otwie ra ją się przed na mi ko lej ne
eta py Hi sto rii Zba wie nia. 

Czę sto jest ta ka ten den cja, że by Wi gi lię pas chal ną ro bić krót -
ko, bo trze ba się wy spać przed ran ną pro ce sją, i skra ca się Li tur -
gię Sło wa, któ ra jest tą ha ga dą na tchnio ną przez Du cha Świę te -
go. A my z ko lei kom plet nie nie zro zu mie my, kim je ste śmy, nie
zro zu mie my, czym jest chrze ści jań stwo.

Ha ga da pas chal na to by ły te wiel kie Dzie ła Bo że, któ re oj ciec
ro dzi ny, prze wod ni czą cy Wie cze rzy pas chal nej, otwie rał przed
słu cha cza mi z jed nym bar dzo cha rak te ry stycz nym i bar dzo waż -
nym dla nas chrze ści jan mo men tem, któ rym by ła ak tu ali za cja. On
nie opo wia da hi sto rii, on nie mó wi o wy da rze niach z prze szło -
ści, tak jak my dzi siaj mo że my opo wia dać na przy kład o bi twie
pod Grun wal dem. On mó wił o rze czach, któ re się sta ły w hi sto -
rii, ale któ re sta wa ły się rów nież w tym mo men cie, tu i te raz, wo -
bec wszyst kich, któ rzy w Wie cze rzy pas chal nej uczest ni czy li. 

To jest bar dzo cha rak te ry stycz ne w tra dy cji ży dow skiej i tra -
dy cji chrze ści jań skiej. Stąd się bie rze prze ży wa nie wy da rzeń z hi -
sto rii, któ re się ak tu ali zu ją w ży ciu tych, któ rzy je spra wu ją. Prze -
ży wa nie wy da rzeń z prze szło ści, któ re nie stra ci ły swo jej ak tu al -
no ści i któ re tak sa mo dzie ją się tu i te raz. 

W cza sie tej ha ga dy pas chal nej wie le ra zy po wra ca ły ta kie sfor -
mu ło wa nia: „Każ dy z nas niech uwa ża się za te go, któ ry zo stał wy -
pro wa dzo ny z Egip tu. Dzi siaj zo sta li śmy wy rwa ni z rąk Egip cjan.
Dzi siaj znaj du je my się w przej ściu przez Mo rze Czer wo ne. Dzi -
siaj wcho dzi my do Zie mi Obie ca nej, by ob jąć na sze dzie dzic two”.
Dzi siaj jest coś, co się set ki i ty sią ce lat wcze śniej wy da rzy ło. 

Jest ta ki ter min he braj ski, któ ry do brze od da je tę rze czy wi -
stość. Brzmi: „zi ka ro n”. Od po wia da mu grec kie sło wo „a nam ne -
si s”. Anam ne za to sło wo, któ re go nie da się prze tłu ma czyć jed nym
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sło wem na pol ski. Ono mniej wię cej ozna cza „w spo mnie nie, któ -
re cos uobec nia ”. 

Pro szę zwró cić uwa gę, że ca ła na sza chrze ści jań ska li tur gia,
z Eu cha ry stią na cze le, to jest „a nam ne si s”, to jest wspo mnie nie,
któ re coś uobec nia. Wi dać to w każ dej Mszy świę tej, ale szcze gól -
nie wi dać to w Tri du um Pas chal nym. A kie dy w Wiel ki Czwar -
tek prze wod ni czą cy li tur gii Wie cze rzy Pań skiej weź mie w rę kę
chleb i bę dzie po wta rzał sło wa Pierw szej Mo dli twy Eu cha ry stycz -
nej, mó wi o Je zu sie: „On to w dzień przed swo ją mę ką za zba wie -
nie na sze i ca łe go świa ta, to jest dzi siaj, wziął chleb po ła mał go…”. 

To „dzi sia j” jest nie sły cha nie istot ne. Wszy scy człon ko wie
wspól no ty, któ ra spra wu je Pas chę, ma świa do mość, co dzi siaj dzie -
je się z na mi. To Bóg prze pro wa dza nas z nie wo li do wol no ści, to
my je ste śmy ty mi, któ rych wy brał, nie tyl ko są to na si przod ko wie. 

Kie dy chrze ści ja nie gro ma dzą się na Eu cha ry stię, ma ją do kład -
nie tę sa mą świa do mość: – my dzi siaj sta je my pod krzy żem, my
je ste śmy ty mi, wo bec któ rych do ko nu je się pod sa kra men tal ny -
mi zna ka mi re al na, praw dzi wa, rze czy wi sta Ofia ra Je zu sa Chry -
stu sa. To się do ko nu je DZI SIAJ. Czas w tym mo men cie prze sta -
je być ja kąś do me ną prze szło ści, któ ra mi ja, sta je się czymś, co
trwa, co jest dzi siaj, 

On nas wszyst kich DZI SIAJ wy pro wa dza z nie wo li do wol no -
ści. To jest ta ka rze czy wi stość, o któ rej bar dzo war to pa mię tać, bo
ina czej, bez te go ak cen tu, Msza świę ta bę dzie tak na praw dę spek -
ta klem, bę dzie te atrem. Wie lu lu dzi w ten spo sób trak tu je Mszę
świę tą, pa trząc na nią w ka te go rii: in te re su ją ce – nie in te re su ją ce,
dłu gie – krót kie, nud ne – nie nud ne. 

Tym cza sem tu się dzie je Mi ste rium. Dzi siaj, tu i te raz, pod ty -
mi pro sty mi, cza sa mi nie do łęż nie wy ko ny wa ny mi zna ka mi, dzie -
je się Hi sto ria Zba wie nia. 

Od po wie dzią na ha ga dę był śpiew „hal le lu ”. Jest to zbiór psal -
mów wiel bią cych Pa na Bo ga. Hal lel jest ra do snym śpie wem na
cześć Bo ga, któ ry ob ja wia swo ją wiel kość. 



Po ha ga dzie lu dzie pod nie sie ni na du chu, bo uświa do mi li so -
bie, że to wła śnie w tym mo men cie, w tę wła śnie Noc dzie ją się
z ni mi rze czy wiel kie, że Bóg do ko nu je z ni mi wyj ścia z nie wo li,
z Egip tu, ra do śnie śpie wa li hal lel. 

Cza sa mi ja kość śpie wu jest od zwier cie dle niem te go, co czło -
wiek czu je. Nie kie dy słu cha jąc, jak wy glą da ją śpie wy u nas w ko -
ścio łach, moż na od nieść wra że nie, że to jest to tal na sty pa, że wła -
ści wie Pan Je zus nie Zmar twych wstał, bo po tych lu dziach kom -
plet nie nie wi dać ra do ści. Tu taj nie cho dzi o we soł ko wa tość ja kąś
nie mą drą, ale o to, by w śpie wie by ła ra dość, by śmy nie da li sa -
tys fak cji Nie tz sche mu, któ ry kie dyś po wie dział: „Że by nie zo stać
chrze ści ja ni nem, wy star czy po słu chać, jak śpie wa ją ”. Więc moż -
na by to od wró cić i po wie dzieć: „Że by zo stać chrze ści ja ni nem, to
trze ba po ka zać, że śpiew jest pe łen ra do ści, by móc przy cią gać in -
ny ch”. 

Tal mud mó wi, że hal lel po wi nien być tak śpie wa ny, że by roz -
no sić da chy do mów – to oczy wi ście jest me ta fo ra, ale moż na so -
bie wy obra zić ra dość śpie wa nia „Al le lu ja ” w Noc Wie cze rzy Pas -
chal nej przez lu dzi, któ rzy do świad cza li mo cy Bo ga w swo im ży -
ciu.

Psalm 113

Chwal cie słu dzy Pań scy,
chwal cie imię Pa na.

Niech imię Pa na bę dzie bło go sła wio ne,
te raz i na wie ki.

Od wscho du aż do za cho du słoń ca
niech bę dzie po chwa lo ne imię Pa na.

Pan jest wy wyż szo ny po nad wszyst kie lu dy,
po nad nie bio sa się ga Je go chwa ła. (...)
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Psalm 114

Gdy Izra el wy cho dził z Egip tu,
dom Ja ku ba od lu du ob ce go,

Przy byt kiem je go stał się Ju da,
Izra el je go kró le stwem.

Mo rze to uj rza ło i ucie kło,
Jor dan swój bieg od wró cił.

Gó ry ska ka ły jak ba ra ny,
pa gór ki ni by ja gnię ta.

Cóż ci jest, mo rze, że ucie kasz?
Cze mu bieg swój od wra casz Jor da nie?

Gó ry, cze mu ska cze cie jak ba ra ny
i ni by ja gnię ta pa gór ki?

Drżyj, zie mio, przed ob li czem Pa na,
przed ob li czem Bo ga Ja ku ba,

któ ry zmie nia opo kę w je zio ro,
a ska łę w źró dło wo dy. 

Po pierw szej czę ści ma łe go hal le lu, po od śpie wa niu psal mów
113 i 114, prze cho dzo no do dru gie go kie li cha. Kie lich z wi nem
w cza sie Wie cze rzy Pas chal nej po ja wiał się kil ka ra zy. W jed nym
mo men cie po ja wia się w spo sób bar dzo istot ny, o tym za chwi lę
po wiem. Ale te raz jest to dru gi kie lich pas chal ny, któ ry zo sta je na -
peł nio ny. Wy pi ja no go po ukoń cze niu hal le lu, ja ko znak, ta ki ra -
do sny to ast w cza sie Wie cze rzy Pas chal nej. 

Po tym dru gim to a ście za czy na ła się wła ści wa uczta, na po -
cząt ku któ rej ma my sło wa, brzmią ce w na szych uszach zna jo mo:
„Bło go sła wio ny je steś Pa nie Bo że, Kró lu świa ta, z Two jej wo li zie -
mia ro dzi chle b”. To jest mo dli twa, któ ra sta ła się tak na praw dę
ko rze niem mo dli twy od ma wia nej nad chle bem w cza sie przy go -
to wa nia da rów. Ksiądz spra wu ją cy Eu cha ry stię mó wi: „Bło go sła -
wio ny je steś Pa nie Bo że Wszech świa ta, bo dzię ki Two jej hoj no -
ści otrzy ma li śmy chleb, któ ry jest owo cem zie mi i pra cy rąk ludz -
kich. To bie go przy no si my, aby stał się dla nas chle bem ży cia ”. 
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Wte dy uczest ni cy przy łą cza ją się do bło go sła wień stwa, któ re
wy po wie dział prze wod ni czą cy Wie cze rzy i mó wią ra do sne „A -
men!”. Po twier dza ją treść te go bło go sła wień stwa. 

My rów nież, gdy nie ma śpie wu w cza sie przy go to wa nia da rów,
zwróć my uwa gę na te sło wa, któ re sły szy my. Są to wła śnie sło wa
wpro wa dza ją ce nas w Ta jem ni cę Chle ba, któ ry w cza sie Wie cze -
rzy, za rów no pas chal nej jak i Eu cha ry stii, ma szcze gól ne zna cze nie.

„Bło go sła wio ny je steś Pa nie, nasz Bo że, Kró lu wie ków, któ ry
spra wiasz, że zie mia ro dzi chle b”. W tym mo men cie prze wod ni -
czą cy Wie cze rzy pas chal nej ła mał chleb. Prze ła my wał tę ma cę
i roz da wał ją wszyst kim uczest ni kom wie cze rzy. Wów czas wszy -
scy mie li świa do mość, że są zwar tą wspól no tą, że ten je den chleb
ła ma ny dla wszyst kich jest zna kiem jed no ści. 

Ob rzęd ła ma nia chle ba i spo ży wa nia go był tak waż ny, że gdy
go od pra wio no, już nie moż na by ło do łą czyć się do Wie cze rzy Pas -
chal nej. To był mo ment, kie dy za czy na ła się wła ści wa uczta. Na
tę chwi lę zwra cam te raz uwa gę, bo z tym wła śnie mo men tem ła -
ma nia chle ba i spo ży wa nia go, Pan Je zus złą czył sło wa, któ re mo -
że my na zwać pierw szy mi sło wa mi Kon se kra cji Eu cha ry stycz nej. 

Wła śnie w tym mo men cie Wie cze rzy pas chal nej Je zus wziął
chleb – tak jak brał go za wsze, kie dy spra wo wał Pas chę – ale po
raz pierw szy w hi sto rii zo sta ły wy po wie dzia ne nad tym chle bem
zu peł nie in ne sło wa. 

Za raz po roz dzie le niu chle ba za czy na ło się po pro stu nor mal -
ne je dze nie do brych rze czy. Trwa ła po pro stu wie cze rza, ra do sna,
pas chal na, wspa nia ła, spra wo wa na z na dzie ją w ser cu, że mo że
w tę noc przyj dzie Me sjasz. 

Ma ła dy gre sja: fakt czu wa nia chrze ści jan w Wiel ką Noc, spra -
wo wa nie noc nej li tur gii, ma swo je ko rze nie w ży dow skiej tra dy -
cji cze ka nia na Me sja sza. Chrze ści ja nie pierw szych wie ków by li
prze ko na ni, że mo że się tak zda rzyć, że wła śnie w noc Pas chy
Chry stus przyj dzie po wtór nie na zie mię, a więc nie moż na spać
w ta kiej sy tu acji. Sam Je zus za chę cał w Ewan ge lii, że by czu wać,
by Pan nie za stał was śpią cych, gdy przy bę dzie.
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Wy da je się, że naj lep szym mo men tem – oczy wi ście nie wie -
my, czy tak bę dzie i w któ rym ro ku – na przyj ście po now ne Chry -
stu sa na zie mię był by wła śnie mo ment No cy Pas chal nej, zgod nie
z tą tra dy cja, któ rą od kry wa my w Bi blii. 

Tak więc trwa ła uczta. Mo że w pew nym mo men cie za pa lo no
tam lam py, mo że rzu co no kil ka zia ren ka dzi dła na wę gle, że by za -
pach się roz szedł po sa li, w któ rej spo ży wa no.

Koń czy ła się uczta wła ści wa. Gdy wszy scy już by li tro chę na -
sy ce ni, za czy na li przy go to wy wać się do cze goś, co mia ło wiel kie
zna cze nie i wiel ką moc.

Otóż pro szę so bie te raz wy obra zić, że za my ka się pe wien etap
wie cze rzy i na stę pu je mo ment, któ ry moż na na zwać „po wie cze -
rzy ”. Wte dy wzno szo no kie lich, któ ry na zy wa no Kie li chem Bło -
go sła wień stwa, na zwa ny tak od mo dli twy bło go sła wień stwa, którą
w cza sie te go to a stu trze cie go Kie licha Pas chal ne go od ma wia no. 

Nie wiem, czy ma my te go świa do mość, ale jest w Ewan ge lii
ta ki frag ment, w 1 Li ście do Ko ryn tian rów nież, któ ry za czy na
nam tłu ma czyć to, co się sta ło. 

W naj star szym świa dec twie eu cha ry stycz nym, ja kim jest frag -
ment 1 Li stu Paw ła Apo sto ła do Ko ryn tian, znaj du je my sło wa Kon -
se kra cji, któ re zna la zły się w ka to lic kiej Mszy świę tej. Sło wa z Ewan -
ge lii, któ re mó wią o Ostat niej Wie cze rzy są du żo póź niej sze. 

Świę ty Pa weł pi sze do Ko ryn tian: Ja bo wiem otrzy ma łem od
Pa na to, co wam prze ka za łem, że Pan Je zus tej no cy, któ rej zo stał
wy da ny, wziął chleb, od mó wił mo dli twę dzięk czyn ną, po ła mał i po -
wie dział: to jest mo je Cia ło za was wy da ne, czyń cie to na mo ją pa -
miąt kę. Po dob nie po wie cze rzy wziął kie lich mó wiąc: ten kie lich jest
No wym Przy mie rzem w mo jej krwi. Ile kroć bę dzie cie z nie go pić,
czyń cie to na mo ją pa miąt kę. Ile kroć bę dzie cie jeść ten chleb i pić
z te go kie li cha, bę dzie cie ogła szać śmierć Pa na aż Pan przyj dzie ”.

Zwra cam uwa gę na sfor mu ło wa nie: „po dob nie po wie cze rzy
wziął kie li ch”, bo to wła śnie o tym mó wi my. Ktoś mo że za py tać:
jak to, „po wie cze rzy?”. 



Tym cza sem Kie lich Bło go sła wień stwa był wła śnie po wie cze -
rzy, co skwa pli wie od no to wał św. Pa weł Apo stoł zna ją cy do sko -
na le tra dy cję ży dow ską, bo sam się w niej wy cho wał..

To po wie cze rzy Je zus wziął kie lich, to jest ten Kie lich Bło go -
sła wień stwa, któ ry był zwią za ny z od śpie wy wa ną wspa nia łą mo -
dli twą bło go sła wie nia i dzięk czy nie nia. 

Dla na sze go wy obra że nia, jak wy glą da ła ta wiel ka mo dli twa
bło go sła wień stwa, któ ra by ła zwią za na z kie li chem, któ ry wzno -
szo no na chwa łę Bo ga, a z któ rym Je zus Chry stus zwią zał sło wa
Kon se kra cji, prze czy tam frag ment tej mo dli twy. Dla wie lu z nas
jest on bar dzo zna jo my, cho ciaż pew nie nie by li śmy na wie cze -
rzy pas chal nej ży dow skiej.

Mo dli twa za czy na się od dia lo gu mię dzy prze wod ni czą cym
wie cze rzy a wszyst ki mi zgro ma dzo ny mi. Prze wod ni czą cy wo łał:
„Dzię ki skła daj my Pa nu, Bo gu na sze mu!” Wszy scy od po wia da li:
„Niech bę dzie bło go sła wio ne Imię Pa na, te raz i na wie ki ”. Prze wod -
ni czą cy: „Bło go sła wić bę dzie my Te go, któ ry ob da ro wał nas swy -
mi do bra mi ”. Wszy scy: „Z Je go to do bro ci my wszy scy ży jemy”. 

Już sam ten mo ment przy po mi na nam oczy wi ście pre fa cję
w cza sie Mszy świę tej i słusz nie, po nie waż ko rze nie Pre fa cji Mo -
dli twy Eu cha ry stycz nej są wła śnie za pusz czo ne w mo dli twie Pas -
chy Izra ela, któ ra był uwiel bie niem Bo ga. 

Prze czy tam kil ka frag men tów tej mo dli twy, bo one bar dzo do -
brze po ka zu ją na strój, w któ rym do ko na ło się to, o czym dzi siaj
roz wa ża my, w któ rym do ko na ło się prze mie nie nie kie li cha z wi -
nem w Kie lich z Krwią Pa na Je zu sa. 

To w tym kon tek ście po wie dział On sło wa prze isto cze nia: 
Bło go sła wio ny bądź Pa nie nasz Bo że, od wiecz ny Kró lu wszech -

świa ta, Ty, któ ry ży wisz ca ły swój świat ze swo jej do bro ci, ła ski
i współ czu ją ce go swo je go mi ło sier dzia Ty da jesz każ dej isto cie ży -
ją cej wła ści wy jej po karm, po nie waż Two je Mi ło sier dzie trwa na
wie ki. Dzię ki Ci skła da my, Pa nie, Ty wla łeś w dzie dzic two na szym
oj com i nam zie mię sze ro ką, do brą, mi łą i upra gnio ną, po nie waż
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Ty, Pa nie Bo że nasz, wy rwa łeś nas z kra ju Egip tu, uwol ni łeś z do -
mu nie wo li, tak sa mo dzię ku je my Ci za Two je przy mie rze, któ re
przy pie czę to wa łeś w na szym cie le, za Two je pra wo, któ re go nas na -
uczy łeś, za Two je po sta no wie nia, któ re nam po znać da łeś, za ży -
cie, ła skę i mi ło sier dzie, dzię ku je my Ci Świę ty Oj cze nasz, za winny
szczep Da wi da, któ ry nam po znać da łeś przez Je zu sa słu gę Twe go.

Tu taj jest ko rzeń mo dli twy uwiel bie nia, ja ka trwa w Ko ście -
le od dwóch ty się cy lat, to są pra wie te sa me sło wa:

Za to wszyst ko, Pa nie Bo że, skła da my Ci dzię ki, bło go sła wi my
Cie bie i bła ga my Cię Pa nie Bo że po kor nie, oby mo gli przyjść w cią -
gu na sze go ży cia Eliasz oraz Me sjasz syn Da wi da, oby po wró ci ło
na swe miej sce kró le stwo do mu Da wi do we go, obyś Ty sam na mi
rzą dził, Ty, któ ry od bu do wu jesz Je ro zo li mę. Amen.

Gło śne Amen po twier dza ło tę mo dli twą uwiel bie nia. Zwią zek
tej mo dli twy z Mo dli twą Eu cha ry stycz ną jest wie lo znacz ny. Tam
są ko rze nie na sze go uwiel bie nia Bo ga, któ re do ko nu je się w Eu -
cha ry stii, bo tam są ko rze nie Eu cha ry stii. To wła śnie w tym miej -
scu po za koń cze niu mo dli twy, któ ra jest opi sa na w Ewan ge lii,
i bar dzo krót kim sło wie, na któ re w ogó le nie zwra ca my uwa gi:
„Dzię ki uczy niw szy, po dał im, mó wiąc: – Bierz cie i pij cie ”. Otóż
to „Dzię ki uczy niw szy ”, to jest dzięk czy nie nie, któ re wy śpie wał Je -
zus w cza sie Ostat niej Wie cze rzy, za nim po dał swym uczniom kie -
lich z wi nem, któ ry bę dzie już Kie li chem z je go Krwią, na stęp ne -
go dnia wy la ną za na sze grze chy i zba wie nie świa ta. 

Kie lich bło go sła wień stwa, w któ rym speł ni ło się wszyst ko
dzię ki sło wom Je zu sa. Moż na po wie dzieć, że Je zus wy peł nił treść
te go Kie li cha. On sam stał się tym to a stem pas chal nym ob my wa -
ją cym grze chy świa ta krwią Nie po ka la ne go Ba ran ka. 

Po tym mo men cie na stę po wa ła jesz cze dru ga część ma łe go
hal le lu. Śpie wa no Psal my 115 do 118. Wła śnie tam, w tych psal -
mach, pa da ły sło wa o ka mie niu wę giel nym, któ ry zo stał od rzu -
co ny przez bu du ją cych, a któ ry stał się fun da men tem. To tam,



w Psal mie 118, są sło wa, któ re my oczy wi ście od no si my do Je zu -
sa Chry stu sa, któ ry od rzu co ny stał się fun da men tem.

Po tem mógł być jesz cze czwar ty kie lich pas chal ny, li tur gia
prze wi dy wa ła na wet pią ty kie lich pas chal ny, ale tyl ko pod wa run -
kiem, że wcze śniej za śpie wa no kil ka psal mów (je śli ktoś chciał,
po nie waż wte dy już by ło bar dzo ra do śnie, bo jak pi sze Pi smo
Świę te: wi no roz we se la ser ce czło wie ka).

Na sam ko niec przy cho dził śpiew Psal mu 136 – w tra dy cji ży -
dow skiej na zy wa ne go wiel kim hal le lem. Psalm, o któ rym wie my,
że wła śnie te sło wa od śpie wał ra zem z ucznia mi Pan Je zus w cza -
sie Ostat niej Wie cze rzy. 

Chwal cie Pa na, bo jest do bry,
bo Je go ła ska na wie ki.

Chwal cie Pa na nad pa na mi,
bo Je go ła ska na wie ki.

On sam cu dów wiel kich do ko nał,
bo Je go ła ska na wie ki.

On w swej mą dro ści uczy nił nie bio sa,
bo Je go ła ska na wie ki.

On roz po starł zie mię nad wo da mi,
bo Je go ła ska na wie ki.

On uczy nił świa tła ogrom ne,
bo Je go ła ska na wie ki.

Słoń ce, by dniem wła da ło,
bo Je go ła ska na wie ki.

Księ życ i gwiaz dy, by wła da ły no cą,
bo Je go ła ska na wie ki. (...)
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Ks. Grze gorz Mi chal czyk

Eu cha ry stia zna kiem 
No we go i Wiecz ne go Przy mie rza

Po my śla łem, by dziś pójść da lej i wejść w dwa szcze gól ne zna -
ki, któ re dla nas chrze ści jan są bar dzo istot ne, dla te go że nie -

ustan nie się z ni mi spo ty ka my w Eu cha ry stii, a ich ko rze nie i źró -
dło są tak na praw dę w tra dy cji pas chal nej. 

Trze ba po wie dzieć o pew nym szer szym kon tek ście pas chal -
ne go dzia ła nia Pa na Bo ga wo bec lu dzi. A szer szym kon tek stem
jest na sza sy tu acja po grze chu. Nie wiem, z czym nam się ko ja -
rzy sfor mu ło wa nie „grzech pier wo rod ny ”. 

Sły szy my: „grzech pier wo rod ny ” i de fi ni cję je ste śmy w sta nie
po dać, bo jest w ka te chi zmie, a mo że na re li gii się jej uczy li śmy,
ale jak to prze ło żyć na ję zyk kon kre tów?
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Ja ka by ła sy tu acja czło wie ka po grze chu? Co tak na praw dę się
zmie ni ło, gdy by wziąć tę sy tu acje har mo nii, wspól no ty z Bo giem
i mię dzy ludź mi? Jak by ło, wi dzi my w peł nej sym bo li ki i me ta -
for sce nie opi sa nej w Bi blii na sa mym po cząt ku i sy tu acji „po grze -
chu ”, kie dy coś zo sta ło znisz czo ne. Ale co? I w ja ki spo sób my mo -
że my te go do świad czać? 

Je że li cho dzi o grze chy kon kret ne, ła twiej nam je na zwać. Je -
że li po peł ni my zło, to umie my je na zwać, czy też po win ni śmy
umieć? To jest kon kret: uczy nek, myśl, wo la. Ale grzech pier wo -
rod ny? Sy tu acja czło wie ka po grze chu? 

Aby do tknąć tej kwe stii, mó wiąc o Eu cha ry stii, trze ba zo ba -
czyć, że kon se kwen cją grze chu przede wszyst kim są dwie pod sta -
wo we rze czy: pierw sza – brak wię zi czło wie ka z Bo giem i utra ta
po czu cia bez pie czeń stwa. Kie dy wsłu chu je my się w sło wo opi su -
ją ce nam stan czło wie ka przed grze chem, wi dzi my we wnętrz ny
po kój lu dzi i ra dość ja ką czer pią z fak tu prze by wa nia z Bo giem.
Do gło wy im nie przyj dzie, że mo gą się cze goś bać i do gło wy im
nie przyj dzie, że ten, któ re go czu ją, mo że ich wypro wa dzać na ma -
now ce. Czło wiek jest bez piecz ny i nie mu si szu kać żad ne go za -
bez pie cze nia, po nie waż ma to za bez pie cze nie w Bo gu. 

A dru ga spra wa, to praw da o tym, że kie dy pa trzy my na tych
– umow nie mó wiąc – pierw szych lu dzi, wi dzi my ko mu nię mię -
dzy ni mi – więź mi ło ści, któ rej nic nie nisz czy. Ona jest w ja kiś
spo sób sta ła i trwa ła, bo czło wiek, któ ry czu je się bez piecz nie, po -
nie waż jest w ko mu nii z Bo giem, mo że być za ra zem bez piecz ny
i otwar ty w ko mu nii z ludź mi. 

Wy da je się, że grzech pier wo rod ny wła śnie to znisz czył. Brak
wię zi z Bo giem ro dzi ko niecz ność szu ka nia in nych źró deł za bez -
pie cze nia swo je go ży cia. Kie dy czło wiek się boi, szu ka za bez pie -
cze nia w róż ny spo sób. Bę dzie szu kał opar cia w in nych lu dziach,
w ich mi ło ści, ich ofiar no ści. Bę dzie szu kał za bez pie cze nia, two -
rząc ja kieś swo je kon struk cje my ślo we, dzię ki któ rym bę dzie czuł
się pew nie.



Każ dy z nas dzi siaj tu obec nych cze goś się boi. Nie okła muj -
my się, że jest ina czej. Jest w nas lęk – cza sa mi przed czymś, co
bar dzo kon kret nie przy cho dzi, ja kaś sy tu acja w na szym ży ciu,
a cza sa mi jest to dal sza per spek ty wa: bo imy się śmier ci, bo imy się
cier pie nia, cho ro by. 

W re la cji do dru gie go czło wie ka szcze gól nie do świad cza my
te go lę ku, bo jąc się da wać z sie bie wię cej niż to so bie wy kal ku lu -
je my. Bo imy się po su nąć w mi ło ści wo bec dru gie go, to na wet do -
ty czy osób naj bliż szych, o krok za da le ko. Tak, jak by śmy się ba -
li ustą pić te re nu, ja kąś gra ni cę prze su nąć. Na tych miast głos we -
wnętrz ny mó wi: nie mo żesz te go ro bić, nie mo żesz po zwo lić, by
tak cię trak to wa no, nie mo żesz do pu ścić, by ktoś od cie bie te go
żą dał, nie mo żesz być po słusz ny te mu, co się dzie je. Głos we -
wnętrz ny mó wi: „mu sisz dbać o sie bie, za trosz czyć się o sie bie, nie
mo żesz w ten spo sób żyć, nie mo żesz umie ra ć”. Osta tecz nie to jest
lęk przed śmier cią, lęk przed umie ra niem. Tak na praw dę to jest
przy czy ną wro go ści mię dzy ludź mi we wszyst kich kon fi gu ra cjach
ludz kie go ży cia, we wszyst kich spo łecz no ściach. Obro na sie bie
przed dru gim, któ ry za wsze bę dzie in ny, za wsze bę dzie ob cy.

Tej sy tu acji nie do świad cza li pierw si lu dzie przed grze chem,
nie do świad cza li ob co ści, ak cep to wa li sie bie ta ki mi, ja ki mi są,
a źró dłem ich bez pie czeń stwa, we wnętrz ne go po ko ju, był sam
Bóg. I to pry sło jak bań ka my dla na. 

Te go do świad cze nia w peł ni my nie ma my. W ja kiejś czą st ce
mo że my już je mieć, ale na pew no nie jest to do świad cze nie, któ -
re wy pra co wu je my so bie wła sny mi si ła mi. Nie jest to owoc na szych
pro jek cji, na szych pla nów, na szej pra cy. Zresz tą, jak otwo rzy my
Księ gę Ro dza ju, wi dzi my kon se kwen cje grze chu – gdy na świat
wcho dzi grzech, na tych miast po ja wia się zbrod nia, brat za bi ja bra -
ta, bo jest za zdrość, bo pa trzy na dru gie go, jak na ob ce go, ja ko na
te go, któ ry jest współ za wod ni kiem i coś chce mi za brać. 

Po tem po ja wia ją się po tom ko wie Ka ina, a wśród nich bar dzo
pa skud na po stać, któ rej na imię La mek, któ ry mó wi, że go tów jest
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za bić dziec ko, je że li zro bi mu si niec, że bę dzie się mścił po ty siąc -
kroć. Opis tej po sta ci jest w Księ dze Ro dza ju. 

Dys pro por cja ze msty za zło, któ re go się do świad czy ło, jest wy -
ra zem de gra da cji czło wie czeń stwa, jest wy raź nym ob ra zem, że
grzech jak trąd, jak no wo twór za wład nął tą tkan ką ludz kiej eg -
zy sten cji, gdzie li czy się tyl ko to, by bro nić sie bie, a te go dru gie -
go, któ ry jest „in ny ” i „ob cy ”, za wsze zwal czać w obro nie re ali za -
cji swo je go pla nu. 

Ta ki jest czło wiek po grze chu i wła śnie w ta kie śro do wi sko,
w ta ką rze czy wi stość wkra cza Bóg ze swo ją mi ło ścią, wy cho dząc
na prze ciw czło wie ko wi. 

Moż na po wie dzieć, w pew nym sen sie uprasz cza jąc, al bo do -
ty ka jąc sed na, że Bóg wy cho dzi na prze ciw czło wie ko wi, da jąc mu
le kar stwo na lęk przed umie ra niem. 

Kie dy mó wię o lę ku przed umie ra niem, nie my ślę tyl ko o kwe -
stii lę ku przed fi zycz ną śmier cią, przed zej ściem z te go świa ta, my -
ślę o umie ra niu w ta kim szer szym kon tek ście; o umie ra niu, któ -
re jest zna kiem ofia ry mi ło ści wo bec ko goś, ko go ko cham, ko mu
od da ję swo je ży cie, nie za leż nie od te go, czy on mnie ko cha, czy
nie. Oczy wi ście wszy scy chcie li by śmy być ko cha ni, ale wie my, że
re alia ży cia są czę sto in ne. 

Ten lęk przed śmier cią, wo bec któ re go je ste śmy zu peł nie bez -
rad ni, spra wia, że za wszel ką ce nę szu ka my za bez pie cze nia w ży -
ciu. Jed nym z ta kich fun da men tal nych za bez pie czeń, któ re czło -
wiek so bie gro ma dzi, li cząc na szczę ście i bez pie czeń stwo, jest np.
pie niądz. Za bez pie cze niem są rów nież re la cje mię dzy ludź mi –
to, że ja mu szę być kimś, by ze mną się li czo no, nie mo gę „być ni -
ki m”, nie mo gę być czło wie kiem, któ ry po ka że sła bość.

Przy bie ra my róż ne ma ski dla te go, że uda je my ko goś in ne go
niż je ste śmy na praw dę. Bo imy się praw dy o so bie, bo imy się wła -
snej bez rad no ści w kon kret nych sy tu acjach, któ re przy cho dzą.
My śli my, że je śli ktoś do strze że na szą sła bość, to nas znisz czy, wy -
ko rzy sta. Tu znów nasz głos we wnętrz ny mó wi: „nie mo żesz na
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to po zwo lić, mu sisz po ka zać, że je steś kimś zu peł nie in nym. Wte -
dy bę dą się z to bą li czy li, ina czej prze gry wa sz”. 

To wła śnie w ta ką sy tu ację wcho dzi Bóg ze swo im dzia ła niem.
Wczo raj mó wi li śmy o Eu cha ry stii i cy to wa li śmy sło wa Je zu sa, któ -
ry mó wi o No wym i Wiecz nym Przy mie rzu. Sło wo „Przy mie rze”
jest sło wem klu czem do zro zu mie nia Eu cha ry stii i w ogó le do zro -
zu mie nia dzia ła nia Bo ga wo bec czło wie ka. Przy mie rze, czy li obu -
stron ne zo bo wią za nie.

Wszyst kie przy mie rza, z wy jąt kiem No we go Wiecz ne go Przy -
mie rza, są sy tu acją, kie dy obie stro ny do cze goś się zo bo wią zu -
ją. Tak jest z Moj że szem, kie dy lud wy bra ny mó wi: „Tak, chce my,
Pa nie, wy peł niać Two je pra wo, wy peł ni my wszyst ko, co mó wisz”.
Lud się do cze goś zo bo wią zu je i Bóg się zo bo wią zu je do wier no -
ści, do wy peł nie nia obiet ni cy itd.

Rze czy wi stość jest ta ka, że Bóg jest wier ny, a czło wiek od cho -
dzi, Bóg da je czło wie ko wi przy ka za nia, a czło wiek je ła mie, bo nie
jest w sta nie o wła snych si łach ich wy peł niać. Czy je ste śmy w sta -
nie po wie dzieć: „tak, wy peł nię wszyst ko, co Bóg mi da je ”? Nikt
nie jest w sta nie te go po wie dzieć. 

Moż na po wie dzieć, że w hi sto rii Zba wie nia Bo że go przy ka -
za nia są po pro stu do wo dem na to, że my o wła snych si łach nie
je ste śmy w sta nie pójść dro gą Bo ga. Je ste śmy grzesz ni i po trze -
bu je my ja kieś po tęż nej in ter wen cji, któ ra mo że na sze ży cie od -
mie nić. Są ta kie ge nial ne sło wa u pro ro ków: Je re mia sza i Eze chie -
la, kie dy Bóg mó wi, na czym po le ga Zbaw cze Dzia ła nie, któ re pro -
wa dzi do Pas chy.

No we Przy mie rze da czło wie ko wi no we ser ce, a za bie rze ser -
ce ka mien ne, to zna czy ta kie, któ re nie umie ko chać. W to no we
ser ce „z cia ła ”, we wnę trze czło wie ka, Bóg wpi sze swo je Pra wo. Bo -
że Pra wo już nie bę dzie wy pi sa ne na ka mien nych ta bli cach, co
spra wia ło, że przy cho dzi ło jak by z ze wnątrz i za wsze na ka zy wa -
ło, co ma my ro bić. Po wo du je to, że czu je my się ogra ni cza ni al bo
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pod pre sją Bo ga. Ale Pra wo bę dzie od tąd w ser cu czło wie ka, któ -
ry z mi ło ści bę dzie pra gnął iść dro gą Bo ga. 

Tę rze czy wi stość Pi smo Świę te na zy wa No wym i Wiecz nym
Przy mie rzem – nie w sen sie chro no lo gicz nym, że za wsze bę dzie
trwa ło – tyl ko w tym sen sie, że jest nie odwo łal ne. Sam Bóg jest
gwa ran tem te go Przy mie rza, któ re jest jed no stron ne. Bóg czy ni
sie bie gwa ran tem, nie za leż nie od sy tu acji i kon dy cji czło wie ka. 

Mó wię o tym dla te go, by śmy do brze zro zu mie li sło wa, któ re
pod czas Wie cze rzy Pas chal nej wy po wia da Je zus, mó wiąc, że to
jest Krew No we go i Wiecz ne go Przy mie rza. 

Pan Je zus na wią zu je do tych frag men tów Bi blii, kie dy Bóg mó -
wi o tej me ta mor fo zie, o po tęż nym wy da rze niu, po rów ny wal nym
do ato mo we go wy bu chu – w sen sie mi stycz nym – któ re tak prze -
mie ni ser ce czło wie ka, że Pra wo Bo że bę dzie we wnątrz nas, że bę -
dzie my chcie li żyć w zgo dzie z Bo giem z mi ło ści do Nie go, a nie
z ja kie go kol wiek in ne go po wo du. 

Wła śnie w ta ką rze czy wi stość wcho dzi Je zus, bio rąc na sie bie
ca ły cię żar ludz kich grze chów i spra wu jąc Pas chę, któ ra oka za ła
się być Pas chą na sze go Zba wie nia. 

W tym kon tek ście po wiem o zna cze niu te go, co Bóg nam da -
je w Eu cha ry stii i co mo że my wi dzieć, kie dy pa trzy my na Je zu sa
spra wu ją ce go Pas chal ną Wie cze rzę. 

Czy do strze ga my, że to wy da rze nie, któ rym jest Pas cha Je zu -
sa Chry stu sa, sta je się dla nas na rzę dziem i le kar stwem? Le kar -
stwem na cho ro bę grze chu, na lęk, któ rym sza tan za wsze bę dzie
w ja kiś spo sób na mi ma ni pu lo wał. 

Jest ta ki tekst w dru gim roz dzia le Li stu do He braj czy ków, gdzie
mo wa o tym, że Chry stus przy szedł znisz czyć de mo na, któ ry trzy -
mał lu dzi w nie wo li przez bo jaźń śmier ci, przez lęk przed śmiercią. 

Lęk to oręż dia bła, to broń sza ta na. Czło wiek znie wo lo ny lę -
kiem jest w rę ku dia bła, któ ry mo że z na mi ro bić wszyst ko, co
chce. Za wsze, kie dy po ja wia się lęk przed czymś lub przed kimś,
sza tan na tych miast roz wi ja to w od po wied nią for mu łę tak, że trze -
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ba się bro nić, trze ba pa trzeć na sie bie, trze ba szu kać swe go, bo in -
ni nas bę dą nisz czyć. Roz wi ja się spi sko wa wi zja dzie jów, któ rej
au to rem jest sza tan – nie za leż nie gdzie ta spi sko wa wi zja się po -
ja wia: w po li ty cy czy w my śle niu o lu dziach – gdzieś u po cząt ku
za wsze jest de mon. 

Wy da je się, że Je zus prze ła mu je ten łań cuch, że wcho dzi w te
sy tu acje, w któ rej każ dy szu ka sie bie, kie dy lu dzie nie są zdol ni do
mi ło ści, kie dy szu ka ją za wszel ką ce nę te go, co bę dzie dla nich sa -
mych do bre. 

Ten pa ra doks z Ewan ge lii: Je zus mó wi o tym, że bę dzie cier -
piał, że pój dzie na krzyż, że bę dzie za bi ty, mó wi o tym, że Je go
Kró le stwo jest kom plet nie róż ne od ludz kich wy obra żeń.
A w tym sa mym mo men cie ucznio wie kłó cą się o to, któ ry z nich
jest naj waż niej szy. Al bo: On im mó wi o Kró le stwie, któ re in au -
gu ru je, ale jed no cze śnie prze cież mó wi, że bę dzie wy da ny w rę -
ce lu dzi, że bę dzie za bi ty. A ucznio wie kłó cą się, kto bę dzie miał
waż niej sze miej sce w Kró le stwie Je zu sa, a mat ka sy nów Ze be de -
usza, Ja na i Ja ku ba, przy cho dzi i pro si o to, by jej sy no wie mie li
cie płe po sad ki w Kró le stwie Je zu sa. 

Gdy by Pan Je zus pa trzył na to wy łącz nie z per spek ty wy na -
uczy cie la, któ ry oce nia owo ce swo jej pra cy, to mógł by być kom -
plet nie za ła ma ny, po nie waż nie po ję li nic z te go, co On mó wił. Nic
z te go sty lu ży cia, któ ry chciał im prze ka zać, do nich nie do cie -
ra ło. I do nas też zresz tą nie do cie ra. 

Kie dy czy ta my to, co jest sa mym sed nem chrze ści jań stwa, czy -
li Ka za nie na Gó rze, (5, 6, 7 roz dział Ewan ge lii Ma te usza), mó -
wi my: – Nie, prze cież to ab surd, to jest ja kaś głu po ta, prze cież tak
czło wiek nie mo że żyć. To lu dzie prze gra ni, ban kru ci mo gę so -
bie po zwo lić na ta ki styl ży cia, my nie! Prze cież trze ba wziąć się
w garść i trosz czyć o sie bie! 

Kie dy czy ta my o mi ło ści do nie przy ja ciół, kie dy czy ta my
o tym, że ma my się mo dlić za wro gów, kie dy czy ta my, że je śli ktoś
chce wziąć od cie bie ubra nie, to jesz cze mu płaszcz daj – mó wi -



my, że to jest ab surd. Nie któ rzy nie chcą po wie dzieć „ab sur d”, bo
im nie wy pa da, więc mó wią, że to jest ta kie pięk ne, ide al ne, ale
prze cież ksiądz wie: ewan ge lia – ewan ge lią, a ży cie – ży ciem. 

Dzie siąt ki ra zy sły sza łem w ży ciu te go ty pu stwier dze nia: re -
li gia – re li gią, chrze ści jań stwo – chrze ści jań stwem, w nie dzie le do
ko ścio ła trze ba pójść i dziec ko zmu sić, a ży cie – ży ciem. Trze ba
żyć. Ka te che za i Eu cha ry stia w ko ście le to jest jed na rzecz, a ka -
te che za, któ rą po przez ta kie ro zu mo wa nie da ją ro dzi ce, pro wa -
dzi dzie ci do bez sen su kom plet ne go, to jest dru ga rzecz. Je ste śmy
tym prze siąk nię ci. 

W Eu cha ry stii Bóg da je nam le kar stwo, da je nam na rzę dzie,
dzię ki któ re mu mo że my po czuć się wy zwo le ni i po czuć Pas chę.
Pas cha to jest przej ście, to prze skok ze śmier ci do ży cia. Pas cha
to też omi nię cie te go, co jest grzą skie, co jest śmier cią, bo Bóg chce
nam po zwo lić do świad czyć te go zwy cię stwa, któ re nam Je zus
przy no si. 

Je zus naj pierw prze ży wa do świad cze nie Pas chy, czy li przej ście
ze śmier ci do ży cia, na so bie sa mym. Czy ni to, że by tych, któ rzy
są z Nim, wpro wa dzić w tę Noc Pas chy póź niej. Owo ce Pas chy Pan
Je zus zo sta wił nam w sa kra men tach, ale w Eu cha ry stii szcze gól -
nie. Mo że my od kry wać, iż z pew ny mi zna ka mi w Ko ście le zwią -
za na jest szcze gól na moc. 

Dla zro zu mie nia li tur gii chrze ści jań skiej, li tur gii sa kra men -
tów i Eu cha ry stii waż ne jest w ja ki spo sób, z ja ką wia rą ce le bru -
je my te zna ki. Tu nic nie dzie je się au to ma tycz nie. Moż na cho dzić
przez ca łe ży cie do ko ścio ła i żyć jak po ga nin, to jest moż li we.

Czy do świad czy my Mo cy Chry stu sa Zmar twych wsta łe go, któ -
ra jest obec na w dy na mi ce dzia ła nia sa kra men tal nych zna ków, to
tak na praw dę za le ży od na szej wia ry. 

Tu nie sta nie się nic bez nas. Ow szem, Bóg zba wił nas bez nas.
Nie jest Mi ło ścią, na któ rą mu si my so bie za słu żyć, ale Owo ce te -
go Zba wie nia nie sta ną się bez nas, bez na szej wia ry, bez na sze -
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go za an ga żo wa nia, któ re spra wia, że otwie ra my się na to, co Bóg
nam przy no si. 

W tym kon tek ście chciał bym dzi siaj omó wić je den ze zna ków,
któ ry po ja wia się w Wie cze rzy Pas chal nej. Jest tak po wsze dni, że
wy da je się ma ło waż ny, a jest ab so lut nie fun da men tal ny. Tym zna -
kiem jest znak chle ba. Po ja wia się ja ko prza śny, nie kwa szo ny –
o tym mó wi li śmy już wczo raj – i tak jak w Wie cze rzy Pas chal nej,
wła śnie w ta kiej for mie wcho dzi do li tur gii Ko ścio ła. Abs tra hu -
ję od kwe stii Ko ścio łów Wschod nich, któ re ma ją chleb nie kwa -
szo ny od pew ne go cza su, na to miast je śli cho dzi o pierw sze wspól -
no ty chrze ści jań skie to chleb prza śny, czy li ma ca ży dow ska, jest
nor mal nym chle bem uży wa nym do li tur gii. Jest to na wią za nie do
tra dy cji pas chal nej. 

Dzi siaj wca le nie jest to ta kie oczy wi ste dla wszyst kich. Pa mię -
tam, że na re li gii wie le osób py ta ło: „A dla cze go we Mszy św. to
ta ki opła tek jest, a nie na przy kład kaj zer ka – i to, i to chleb prze -
cie ż”. No wła śnie, to nie jest bez zna cze nia. 

Pa mię ta my z wczo raj szej kon fe ren cji, że ta kim klu czo wym ge -
stem zwią za nym z chle bem by ła pre zen ta cja, uka za nie go w cza -
sie wie cze rzy przez oj ca ro dzi ny, czy prze wod ni czą ce go wie cze -
rzy, ze sło wa mi: „O to chleb udrę cze nia, któ ry na si oj co wie je dli
w zie mi egip skiej. Kto jest głod ny, nie chaj przyj dzie i spo ży wa. Kto
jest w po trze bie, nie chaj przyj dzie i świę tu je z na mi Pas chę. W tym
ro ku tu taj, a w przy szłym w zie mi Izra ela. W tym ro ku tu taj ja -
ko nie wol ni cy, a w przy szłym w do mu Izra ela ja ko wol ni ”. 

Chleb udrę cze nia, upo ko rze nia, co by ło, jak pa mię ta my, moc -
no pod kre śla ne gorz ki mi zio ła mi, sło ną wo dą – sym bo lem łez
w nie wo li. Ten prza śny chleb jest jed no cze śnie zna kiem szyb kie -
go wyj ścia z nie wo li, jest zna kiem ze rwa nia z tym wszyst kim, co
sta no wi ło tę nie wo lę. 

A więc ten chleb sam w so bie – oprócz te go, że jest po kar mem
i moż na go zjeść – jest głę bo ko sym bo licz ny. Tyl ko on za wie ra ja -
kieś prze sła nie i to za pro sze nie, by ten chleb jeść. Jest za pro sze -
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niem do każ de go czło wie ka, któ ry jest głod ny. Pa da ją waż ne sło -
wa: „Je śli je steś głod ny, przyjdź i spo ży waj tę Pas chę z na mi ”. 

To jest do tknię cie bar dzo istot nej, ta kiej eg zy sten cjal nej, kwe -
stii w na szym ży ciu. Uświa do mie nie so bie, że wejść w moc Bo ga
i do świad czyć tej mo cy mo że tyl ko czło wiek po trze bu ją cy. Je śli ja
je stem sy ty, je śli je stem prze ko na ny o swo jej sa mo wy star czal no -
ści, a nie cho dzi tyl ko o głód fi zycz ny, ale rów nież o głód du cho -
wy, to tak na praw dę wła ści wie bez sen su jest dla mnie uczest ni -
cze nie w Eu cha ry stii. Je śli nie je stem gło dy, je śli nie je stem spra -
gnio ny, je śli nie kie ru je mną pra gnie nie, kie dy przy cho dzę do
Je zu sa, to tak na praw dę wszyst ko tra ci sens i nie bę dzie owoc ne. 

W for mie dy gre sji po wiem, że na po cząt ku Li tur gii w każ dej
Mszy św. jest mo ment, któ ry na zy wa my ak tem po ku ty. Na po cząt -
ku Mszy św. nie cho dzi przede wszyst kim o prze pro sze nie Pa na
Bo ga, co su ge ru ją cza sa mi pol skie tłu ma cze nia mszal ne. Mó wię
pol skie, bo w ję zy ku ła ciń skim jest zu peł nie in na for mu ła, któ ra
wie le mó wi: „Bra cia, uznaj my grze chy na sze, aby śmy by li zdol -
ni....” czy li za adap to wa ni, zdol ni do prze ży wa nia do ce le bro wa -
nia świę tych mi ste riów. Nie ma mo wy o prze pro sze niu Bo ga za
grze chy, nie ma mo wy o god nym uczest ni cze niu, tyl ko jest mo -
wa o tym, by uznać się za bie da ka, któ ry przy cho dzi z pu sty mi rę -
ka mi po to, by otrzy mać dar świę tych Mi ste riów Ta jem ni cy Pas -
chy Je zu sa. 

Oczy wi ście są roż ne for my wpro wa dze nia, nie ma co z ni mi
dys ku to wać, ale cho dzi o po sta wę ser ca. Je śli je stem głod ny, przy -
cho dzę, by świę to wać Pas chę. Jak nie je stem, to nie bę dzie to dla
mnie atrak cją. Je śli przy cho dzę przed Bo giem się po chwa lić, to nie
zro zu miem, co On mi da je. Gdy chcę, aby On mnie po chwa lił, to
nie zro zu miem, co się sta ło przez Krzyż Je zu sa. 

Je śli nie przy cho dzę ja ko bied ny i głod ny, to nie odej dę ja ko
umoc nio ny i na sy co ny. Dla te go w ak cie po ku ty waż na jest ci sza.
Ci sza w tym mo men cie jest po sta wą czło wie ka, któ ry się nie tłu -
ma czy, nie szu ka uspra wie dli wie nia. 
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Pro szę zwró cić uwa gę, że bar dzo czę sto na sza re la cja z Bo giem
jest prze peł nio na szu ka niem uspra wie dli wie nia: ży je my tak, je -
ste śmy ta cy, to zro bi li śmy to, po nie waż.... Wciąż szu ka my obro -
ny. A tu taj sły szy my: „Stań w po ko rze al bo swo jej bie dzie przed
Bo giem, nie szu kaj uspra wie dli wie nia, bądź bied ny przed Bo giem,
przy znaj, że masz pu ste rę ce, przed Bo giem nie mu sisz uda wać ko -
go kol wiek in ne go niż je ste ś”. 

Aby być za adap to wa nym, czy li mieć na le ży tą po sta wę ser ca,
by móc spra wo wać Świę te Ta jem ni ce, sta ję w ci szy. W tym mo -
men cie ksiądz nie po wi nien tej ci szy prze ry wać zbyt szyb ko, ona
mu si wy brzmieć, by czło wiek mógł po wie dzieć: „Pa nie, nie bro -
nię się, nie mam nic na swo je uspra wie dli wie nie, go tów je stem
przy jąć Twój wy rok, go tów je stem przy jąć ka rę, któ ra mi się słusz -
nie na le ży za mo je grze chy ”. A Bóg jest ta ki, że za miast ka ry je -
go wy ro kiem jest Mi ło sier dzie. To jest naj wspa nial sze, co w tym
mo men cie wpro wa dza nas do Eu cha ry stii. 

Pod czas Wie cze rzy Pas chal nej Pan Je zus bie rze w swo je rę ce
ów prza śny chleb. Pro szę wy obra zić so bie tę sce nę: uczniów le -
żą cych przy sto le (ta kiej ni skiej ła wie), po śród nich Je zu sa. Jan
trzy ma gło wę lek ko opar tą o pierś Je zu sa. W pew nym mo men -
cie Je zus bie rze ten chleb, a wszyst kim wy da je się, że wie dzą, co
po wie. Zna ją do sko na le ten ryt, któ ry Żyd zna na pa mięć, po dob -
nie jak my zna my ry ty róż nych ka to lic kich prak tyk re li gij nych.

Wie dzą, że Je zus po wie sło wa, któ re sły sze li co ro ku od dziec -
ka – „To jest chleb udrę cze nia, któ ry oj co wie na si je dli w zie mi
egip skie j”. Tym cza sem Je zus bie rze do rę ki ten chleb, pod no si go
nie co nad sto łem i wy po wia da sło wa, któ re dla uczniów są kom -
plet nym za sko cze niem, sło wa, któ re są wy trą ce niem ich z te go
świą tecz ne go bło go sta nu. Jed nak mie li świa do mość, że coś się
dzie je. Czu li we wnątrz na pię cie zwią za ne z Je zu sem i z tym, co On
mó wił, cho ciaż te go nie ro zu mie li.

Ale gdy za miast słów: „O to chleb udrę cze nia….” wi dzą, że ła -
mie ten chleb, roz da je go im i mó wi: „Bierz cie i jedz cie, to jest mo -
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je Cia ło za was wy da ne ”, to wy trą ca ich ze świę to wa nia i na gle po -
ja wia ją się my śli: co to zna czy cia ło do spo ży wa nia? Prze cież to
strasz ne, to w ogó le trą ci ka ni ba li zmem. Pro szę jesz cze do dat ko -
wo wy obra zić so bie Ży da, któ ry ma spo ży wać cia ło. Je zus mó wi
„Mo je Cia ło ” i na praw dę jest tam sło wo „cia ło ”, a do kład nie „mię -
so ”. To jest to sa mo sło wo, któ re go uży wał Je zus, gor sząc po boż -
nych słu cha czy, kie dy w Ka far naum w sy na go dze mó wił o chle -
bie ży wym, któ ry da je ży cie świa tu i któ rym jest Je go cia ło. Wte -
dy mó wi do kład nie ty mi sa my mi sło wa mi i tu taj mó wi rów nież
o tym cie le, któ re oni ma ją jeść. Oni nie ro zu mie ją, bio rą po tem
ten ka wa łek ma cy, gry zą i czu ją smak chle ba, ta ki, któ ry do sko -
na le zna li z Pas chy ze świąt. Ale sły szą sło wa Je zu sa: „To jest mo -
je Cia ło za was wy da ne ”. 

To by ło coś nie praw do po dob ne go – coś, co otwo rzy ło przed
ni mi per spek ty wę, któ ra by ła kom plet ną ta jem ni cą, ale czu li, że
w tym ge ście Je zu sa, któ ry nie do koń ca ro zu mie li, wy peł nia się
coś bar dzo istot ne go, że wy peł nia się tu taj sens Pas chy, że to jest
Pas cha Je zu sa, że oni bę dą uczest ni ka mi tej Pas chy, że je że li On
im w tym mo men cie ła mie chleb i da je, mó wiąc: „To jest mo je Cia -
ło ”, a oni to je dzą, to zna czy, że ma ich w ja kimś sen sie spo tkać
to, co Je go. 

Jest to ja kaś ko mu nia z Je zu sem, któ ra by naj mniej nie za po -
wia da try um fal ne go po cho du przez zie mię, nie za po wia da pa no -
wa nia kró le stwa stroj ne go w zło to i bry lan ty, ale za po wia da ja kiś
dra mat, bo dać ko muś cia ło, to jest sy no nim śmier ci. Wy lać krew,
to jest sy no nim śmier ci. Więc są wpro wa dza ni przez Je zu sa w ta -
jem ni cę Je go śmier ci.

W pew nym mo men cie Pan Je zus ko mu ni ku je im to nio są cym
ogrom ną treść sfor mu ło wa niem, któ re dla nas mo że nie być od -
kryw cze, bo sły szy my je w każ dej Mszy świę tej. Je zus mó wi: „To
czyń cie na mo ją pa miąt kę ”. Wła ści wie, co ma ją czy nić na Je go pa -
miąt kę? 
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Je że li wie źmie my pod uwa gę sens te go ła ma nia chle ba, to za -
czy na my ro zu mieć, o czym mó wi Je zus. Pod czas Wie cze rzy Pas -
chal nej gest ła ma nia chle ba był ge stem ła ma nia nie wo li. Ca łe świę -
to wa nie Pas chy, to by ło świę to wa nie Mo cy Bo ga, któ ry wy pro wa -
dza swój lud z nie wo li, Mo cy, któ ra się uobec nia tu i te raz. Nie jest
tyl ko wspo mnie niem hi sto rii. Ła ma nie chle ba by ło zna kiem: Bóg
ła mie na szą nie wo lę, Bóg wy pro wa dza nas z nie wo li. 

Kie dy Je zus bie rze do rę ki chleb i mó wi „To jest mo je Cia ło”,
to tak, jak by chciał za ko mu ni ko wać uczniom, że to o Nie go cho -
dzi – utoż sa mia się z tym chle bem, On sta je się chle bem udrę cze -
nia. On bę dzie udrę czo ny, On bę dzie po ła ma ny, Je go ży cie zo sta -
nie zła ma ne i roz da ne in nym po to, by oni mo gli do świad czyć Mo -
cy Je go Ży cia, by mo gli do świad czyć te go Wy da rze nia, któ re jest
Wy da rze niem zwy cię stwa nad grze chem i śmier cią. 

Ła ma nie chle ba w Li tur gii, któ rą prze ży wa my, gdy je ste śmy
na Mszy świę tej, to jest rzecz nie sły cha nie istot na. Prze pi sy li tur -
gicz ne mó wią, że chleb uży wa ny do Mszy św. po wi nien być na ty -
le du ży, aby go móc po ła mać i roz dać, by ten gest ła ma nia był wi -
docz ny. Czę sto te go nie wi dzi my, po nie waż w tym mo men cie np.
wy lew nie prze ka zu je my so bie znak po ko ju, a by wa, że ksiądz już
się tro chę po śpie szył i już Ho stię prze ła mał. 

Ja koś gi nie ten gest, a prze cież to od nie go wzię ła się na zwa
Mszy świę tej, któ rej pierw sza na zwa brzmi „Ła ma nie Chle ba ”. 

Eu cha ry stia – Ła ma nie Chle ba, ewan ge licz na na zwa obec na
w Dzie jach Apo stol skich. Ła ma nie Chle ba nie by ło tyl ko kwe stią
roz da nia du że go chle ba in nym, ta ka prak tycz na funk cja: trze ba
po ła mać, że by zjeść. 

Ła ma nie by ło pro fe tycz ne. Ono by ło ob ja wia niem Mo cy Bo -
ga, któ ry w Je zu sie Chry stu sie ukrzy żo wa nym ła mie na szą nie -
wo lę, nie wo lę grze chu, nie wo lę śmier ci, nie wo lę lę ku, nie wo lę czy -
nie nia świa ta we dług swo jej wi zji, nie wo lę na wra ca nia in nych na
swo ją mo dłę, nie wo lę mu ru wro go ści, któ ry jest mię dzy na mi. 



Pa mię ta my sło wa Paw ła, któ ry mó wił, że Chry stus przy szedł
znisz czyć mur wro go ści, któ ry mię dzy so bą wy bu do wa li śmy, by
lu dzi uczy nić jed no ścią. To wła śnie się dzie je w Eu cha ry stii. Chry -
stus w swo im Cie le, tym Cie le udrę czo nym, któ re mu ode bra no
ży cie, w po ła ma nym nie ja ko, nisz czy nasz grzech, na sze mę ki
i uzdal nia nas do te go, by śmy ży li w jed no ści. 

Jest waż ne, aby śmy od kry li, że Eu cha ry stia ma wy miar dy na -
micz ny. Bar dzo czę sto Mszę świę tą trak tu je my, nie ze złą wo lą –
broń Bo że, ale tak zo sta li śmy wy cho wa ni – ja ko ta ką świę tą rze -
czy wi stość, w któ rej coś się dzie je nie zwy kłe go, ta jem ni cze go.
A kie dy wy po wie się pew ne sło wa ta jem ni cze, to chleb i wi no sta -
ją się Cia łem i Krwią Pa na Je zu sa. Pa mię tam roz mo wy z ludź mi,
któ rzy mie li w gło wie wi zję Li tur gii, któ ra po trzeb na jest po to,
że by – w cu dzy sło wie mó wiąc – zro bić Ko mu nię Świę tą, któ rą
moż na scho wać w ta ber na ku lum, roz da wać i spo ży wać po boż nie.
To jest nie po ro zu mie nie. 

Li tur gia ma w so bie głę bo ką, we wnętrz ną dy na mi kę. Jed nym
z ele men tów tej dy na mi ki z ca łą pew no ścią jest Eu cha ry stia i jej
przyj mo wa nie, ale ca ła Li tur gia Pas chal na jest po to, by nas, w niej
uczest ni czą cych, prze mie niać tak, by śmy sta li się na wzór Chry -
stu sa, któ re go przyj mu je my. 

W jed nej z mo dlitw jest na wet ta ki tekst, nie któ rych dość bul -
wer su ją cy, któ ry mó wi, że by śmy to my sta li się Chry stu sem, któ -
re go przyj mu je my. Za nie po ko je ni py ta ją: „Jak mo że my stać się
Chry stu sem, któ re go przyj mu je my?”. Wła śnie tak, bo my je ste -
śmy Chry stu sem. Je że li Ko ściół jest Cia łem Je zu sa Chry stu sa, któ -
re go On jest gło wą, a św. Pa weł mó wi, że my je ste śmy Je go Cia -
łem, to zna czy, że je ste śmy Chry stu sem. Ko ściół jest Chry stu sem.
Sza weł z Tar su, kie dy prze śla do wał chrze ści jan, nie usły szał od Je -
zu sa: „Szaw le, Szaw le, dla cze go prze śla du jesz mo ich uczniów?”,
Sza weł usły szał: „Szaw le, dla cze go MNIE prze śla du jesz?”. Sza weł
za bi jał chrze ści jan, ale to Chry stus był prze śla do wa ny, bo chrze -
ści ja nie są Chry stu sem, są zna kiem mi ło ści Bo ga.
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Ko ściół ma być tą rze czy wi sto ścią Cia ła Je zu sa, na któ re pa -
trząc, po ga nie do strze gą mi łość, ja kiej nie zna ją, do któ rej nie są
zdol ni. Mi łość, któ ra ła mie grzech, któ ra go dzi się umie rać, któ -
ra jest w wy mia rze Krzy ża i przez Krzyż pro wa dzi do Nie ba. Nie
ma dro gi do Nie ba, je śli nie zro zu mie my, czym jest Krzyż. 

Je że li nie wej dę w tę lo gi kę ła ma nia pas chal ne go chle ba, je że -
li nie zgo dzę się, by Bóg mnie wpro wa dził w tę lo gi kę ży cia, to ni -
gdy nie do świad czę te go, co On mi obie cu je, nie speł nią się we
mnie je go obiet ni ce, mo je ży cie nie za owo cu je tym, co Bóg chce
mi dać. Przez mo ją nie wia rę, przez to, że ser ce mo je bę dzie da -
lej sta re i nie bę dzie zdol ne do mi ło ści, nie po zwo lę, by Bóg we
mnie dzia łał. 

Jak ks. Ka zi mierz wczo raj po wie dział, re ko lek cje mu szą bo -
leć. To pew nie też jest praw da i sło wo Bo że cza sem bo li. Ni gdzie
w Pi śmie świę tym nie jest po wie dzia ne, że Sło wo Bo że ma nas gła -
skać po gło wie, prze ciw nie – ma być jak miecz obo siecz ny, któ -
ry prze ni ka, któ ry osą dza. Sta je my przed Bo giem, ma jąc świa do -
mość, że je że li po trak tu je my Je go Sło wo na se rio, a nie tra dy cyj -
nie po boż nie, czy li tak jak my chce my, to ono bę dzie bu rzyć na sze
kon cep cje i bę dzie nas prze ni kać do głęb nie. 

To się dzie je w Eu cha ry stii. Sa kra men tal ny wy miar ła ma nia
chle ba bar dzo wy raź nie o tym mó wi. Mo że my do świad czyć ła ma -
nia tej na szej nie wo li, mo że my do świad czyć mo cy ży cia dla dru -
gie go, wy da wa nia sie bie dla dru gie go, tak jak Je zus wy dał sie bie
dla nas. 

Sta nie się tak, je że li świa do mie, do bro wol nie, ze zgo dą na wo -
lę Bo ga bę dzie my uczest ni czyć w Eu cha ry stii. Tak że wte dy, je że -
li do strze że my ten gest ła ma nia chle ba, ale przede wszyst kim je -
śli na po cząt ku uświa do mi my so bie swo ją nie wo lę. 

Dla te go pod sta wo wym py ta niem, kie dy idę na Eu cha ry stię, to
py ta nie: czy mam świa do mość, co jest dzi siaj mo ją nie do lą, co jest
tym mo im Egip tem, z któ re go Bóg ma mnie w Pas sze wy pro wa -
dzić, co jest tym mo im fa ra onem, któ ry mnie gnę bi i upo ka rza,
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czy ja to po tra fię w ogó le na zwać te sy tu acje, grze chy, wi zje świa -
ta czy lu dzi. Je że li so bie te go nie uświa do mię, je że li nie zgo dzę się,
by Bóg do ko ny wał we mnie Swo je go Dzie ła, to nie do świad czę te -
go z ca łą pew no ścią. Tu się nic nie dzie je me cha nicz nie. 

Pro szę zwró cić uwa gę na mo ment przy ję cia Ko mu nii świę tej.
Wła ści wie prze ży ty otwie ra przed na mi tę dy na mi kę, Moc dzia -
ła nia Bo ga w Eu cha ry stii. Eu cha ry stia jest nie tyl ko po to, by Pan
Je zus był obec ny w Chle bie i po tem prze cho wy wa ny w Ta ber na -
ku lum, nie jest po to, przede wszyst kim, by ją ad o ro wać al bo no -
sić w pro ce sji. Ad o ra cja czy pro ce sja Eu cha ry stycz na jest kon se -
kwen cją wła ści wie prze ży wa nej li tur gii. Nie mo że być za miast niej.

W wie kach śred nich Ad o ra cja Eu cha ry stycz na, owoc du cho -
wo ści śre dnio wie cza, pa ra dok sal nie zro dzi ła się wte dy, kie dy oka -
za ło się, że lu dzie co raz mniej ko rzy sta li z Eu cha ry stii. 

Moż na po wie dzieć, że Pan Bóg, któ ry – jak się oka zu je – po -
tra fi pi sać pro sto na krzy wych li niach, tak po pro wa dził tę hi sto -
rię, na tych krzy wych li niach ludz kie go ży cia i grze chu, kie dy lu -
dzie czu li się tak strasz nie nie god ni, że już na wet nie chcie li się
z Bo giem po jed nać i przyj mo wać Ko mu nii świę tej. Na po cząt ku
prze sta li Ją przyj mo wać na rę kę, bo po my śle li so bie, że to jest nie -
god ne, jak by za po mnie li, że cia ła ich są świą ty nią Du cha Świę te -
go. Po tem prze sta li przyj mo wać w ogó le, bo też by ło to nie god -
ne. A po tem za czę li in ten syw nie pa trzeć na Ho stię, czy niąc z te -
go – w pew nym sen sie – sub sty tut Ko mu nii świę tej.

Do dzi siaj wie le lu dzi mó wi o du cho wej Ko mu nii, któ rą przyj -
mu ją, pa trząc na Eu cha ry stię. Stąd po ja wił się dzwo nek na pod -
nie sie nie – to jest owoc daw nej li tur gii – jest Prze isto cze nie, uwa -
ga, wszy scy to słysz cie, któ rzy je ste ście wo kół. Zwróć cie na to uwa -
gę. W tym ko ście le wła śnie do ko nu je się ta Ta jem ni ca. 

Był ta ki czas, że lu dzie – by po pa trzeć na Ho stię – przy cho -
dzi li tyl ko w tym mo men cie do ko ścio ła. Nie in te re so wa ła ich li -
tur gia, ani to, co się dzie je, tyl ko to, że ksiądz pod no si chleb, któ -
ry sta je się Cia łem Pa na. Jest ta ki cie ka wy do ku ment z cza sów śre -



dnio wie cza, kie dy ja kiś bi skup, chcąc uka rać pa ra fian, któ rzy by -
li krnąbr ni i coś tam prze skro ba li, na ka zał że by Mszę świę tą od -
pra wiać, za sło niw szy okna w ko ście le i za mknąw szy drzwi. To by -
ła bar dzo do tkli wa ka ra dla lu dzi. Cza sa mi pod nie sie nie trwa ło
dłu go, na wet 10 mi nut, wte dy wszy scy przy bie ga li i pa trzy li przez
okno z no sa mi przy kle jo ny mi do szy by. Po tem wra ca li do ro bo -
ty. A kie dy by ły okna za sło nię te, drzwi za mknię te, nie mo gli po -
pa trzeć i prze ży wa li to ja ko strasz ną ka rę.

Dzi siaj cho dzi o coś zu peł nie in ne go. Wła ści we prze ży wa nie
Ad o ra cji, na wet kie dy to się dzie je w cu dow ny dzień Bo że go Cia -
ła, kie dy idzie my za Je zu sem w Eu cha ry stii, ma być przede wszyst -
kim czymś, co do ko nu je się w na szym wnę trzu, to zna czy wej -
ściem w lo gi kę ży cia, któ re jest ła ma niem sie bie dla in nych, ła ma -
niem nie wo li, któ ra w nas jest, nie wo li na sze go ni hi li zmu, na sze go
oce nia nia, na sze go wi dze nia świa ta i in nych lu dzi. 

Cie ka wą rze czą jest sta ro żyt ny zwy czaj przyj mo wa nia Ko mu -
nii świę tej na dłoń. Dzi siaj w ko ście le Ko mu nię świę tą moż na
przyj mo wać róż nie. Ten plu ra lizm po wstał w za leż no ści od du -
cho wych po trzeb i świa do mo ści czło wie ka wie rzą ce go – mo że -
my na klę czą co, mo że my do ust, ale jest też ta for ma naj star sza,
sta ro żyt na for ma po twier dzo na przez świa dec twa pierw szych wie -
ków, kie dy przyj mo wa no Chry stu sa na tron uczy nio ny ze skrzy -
żo wa nych dło ni. To był ta ki Tron Krzy ża, na któ ry wstę pu je Chry -
stus.

Są bar dzo pięk ne ka te che zy Oj ców Ko ścio ła, przede wszyst -
kim Cy ry la Je ro zo lim skie go, znaw cy teo lo gii i sym bo li ki, któ ry
mó wił coś ta kie go: „Zo bacz, nie wy cią gaj rąk, nie roz cza pie rzaj
pal ców, jak idziesz po Ko mu nię świę tą, tyl ko złącz dło nie, zrób
tron, na któ ry zstą pi Kró l”. Jest ten mo ment prze dziw nej Ad o ra -
cji. Wszy scy, któ rzy przy stę pu ją do Ko mu nii świę tej, przyj mu jąc
na dłoń, bar dzo czę sto ro bią to z wiel ką czcią. Ma ją ten mo ment,
kie dy na ich dło niach, na chwi lę, na tron ich ży cia zstę pu je Król.
Jest obec ny Chry stus, po ła ma ny Chry stus. Chleb, któ ry był po -
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ła ma ny, a któ ry stał się Cia łem Pa na. Jest to znak Ad o ra cji, jak -
by przy lgnię cia do na szej ludz kiej rze czy wi sto ści. Znak prze dziw -
ne go zjed no cze nia, prze nik nię cia na sze go ży cia ży ciem Je zu sa
Chry stu sa, Kró la, Zwy cięz cy grze chu i śmier ci, któ ry mo że nas
wy pro wa dzić z nie wo li. 

W tym kon tek ście, na ko niec, pa da jesz cze jed no sło wo, na
któ re war to zwró cić uwa gę, któ re nie raz po ja wia ło się w cza sie
Wie cze rzy Pas chal nej, a któ re za wsze po wra ca w cza sie Ko mu nii.
To jest sło wo „A me n”. Sło wo bar dzo waż ne, któ re po win no być
wy po wie dzia ne gło śno, nie pod no sem.

„A me n” wy ra ża, że ja wie rzę, że to jest Pan Je zus w ka wał ku
Chle ba. Ale rów nież „A me n” to zgo da na to, by mo je ży cie by ło
zjed no czo ne z ży ciem Chry stu sa Zmar twych wsta łe go, „A me n”
otwar cia na Moc Bo ga, któ ry mo że mnie uwol nić z mo jej nie wo -
li i mo że do pro wa dzić do te go, by w mo im ży ciu, w mo im cie le
speł ni ło się to Przy mie rze, któ re On mi da je ja ko swo ją Obiet ni -
cę Wier no ści, bo Bóg jest wier ny i Je go obiet ni ca speł ni się w tych,
któ rzy ją przyj mu ją. 
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Ks. Grze gorz Mi chal czyk

Pod nio sę Kie lich Zba wie nia 
i we zwę Imie nia Pa na

Ufałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 
jestem w wielkim ucisku, 
będąc przerażonym, mówiłem: 
każdy człowiek jest kłamcą.
Czym się Panu odwdzięczę za wszystko, 
co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana,
moje śluby wypełnię przed Panem wobec całego jego ludu.
Cenna jest dla Pana śmierć jego wiernych. 
O Panie jestem sługą Twoim, 
Twym sługą i synem Twej służebnicy.
Ty zerwałeś moje więzy, 
Tobie złoże ofiarę uwielbienia i wezwę imienia Pana.
Moje śluby wypełnię przed Panem wobec całego Jego ludu
w dziedzińcach domu Pana po środku Ciebie i Jeruzalem. 
Alleluja! 

Wczo raj, w kon tek ście Wie cze rzy pas chal nej, roz wa ża li śmy
sło wa, któ re wy po wie dział Pan Je zus: Bierz cie i jedz cie, to

jest Cia ło mo je za Was wy da ne. Na zy wa my je sło wa mi Kon se kra -
cji. Po wta rza ne są w każ dej Mszy świę tej. Mó wi li śmy, że zo sta ły
wy po wie dzia ne w kon tek ście zna cze nia ge stu, któ rym by ło przed -
sta wie nie prza śne go chle ba, ja ko chle ba udrę cze nia i nie wo li, chle -
ba, któ ry spo ży wa li oj co wie zie mi egip skiej, chle ba, któ ry był
w cza sie Wie cze rzy pas chal nej ła ma ny nie tyl ko po to, by go po -
dzie lić i spo żyć, ale tak że po to, że by uświa do mić so bie, że to Bóg
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mo że zła mać każ dą ludz ką nie wo lę, je śli tyl ko czło wiek tę nie wo -
lę so bie uświa da mia i chce ją pod dać Bo że mu dzia ła niu. 

Je zus roz dał uczniom swo je Cia ło pod po sta cią chle ba, mó -
wiąc, że za nich bę dzie wy da ne, to zna czy – za nich zła ma ne.
W tym Cie le Je zu sa Chry stu sa Bóg ła mie na szą nie wo lę. War to
mieć tę świa do mość, kie dy się uczest ni czy w Eu cha ry stii.

W ostat nim dniu na szych re ko lek cji chciał bym, by śmy po my -
śle li chwi lę nad dru gim zna kiem w na szym prze po wia da niu czę -
sto nie do ce nia nym. To znak kie li cha.

W Eu cha ry stii znak kie li cha peł ni funk cję nie zwy kle istot ną,
nie tyl ko ja ko na czy nie, w któ rym jest wi no do to a stów w cza sie
Wie cze rzy pas chal nej. Do strze że nie je go głę bo kiej sym bo li ki mo -
że tak na praw dę w wie lu wy mia rach zmie nić na sze ży cie. 

Mó wi li śmy pierw sze go dnia, że ten naj waż niej szy znak kie -
li cha, z któ rym Je zus zwią zał sło wa Kon se kra cji, był wy pi ja ny po
wie cze rzy – wia do mo, że tych pas chal nych to a stów w cza sie Wie -
cze rzy by ło kil ka – i był zwią za ny z wy po wia da ną przez oj ca ro -
dzi ny wiel ką dzięk czyn ną Mo dli twą Eu cha ry stycz ną wy sła wia ją -
cą wiel kie Dzie ła Bo ga.

Ten kie lich był wiel bie niem Bo ga. Frag ment Psal mu prze czy -
ta ny na po cząt ku jest pie śnią wpro wa dza ją cą w na strój wy chwa -
la nia wier no ści Bo ga. Bóg jest wier ny. We Mszy świę tej sły szy my,
że Je zus dzię ki uczy niw szy, po dał – czy też – zło żył dzięk czy nie -
nie i po dał. Rów nież kie dy czy ta my w Ewan ge lii sło wa mó wią ce
o mo men cie prze mia ny kie li cha wi na w Kie lich Krwi Pa na, że On
dzię ki uczy nił, to wła śnie wy śpie wał mo dli twę uwiel bie nia, w któ -
rej się otwie ra ła ca ła per spek ty wa zbaw cza, w któ rej Bóg per ma -
nent nie, jak by w po przek nie wier no ści lu dzi, nie wier no ści swe -
go lu du, nie wier no ści czło wie ka, ob ja wia swo ją wier ność. To jest
wy chwa la nie wier no ści Bo ga, wier no ści, któ ra zo sta ła przy pie czę -
to wa na Przy mie rzem. 

Jest jesz cze dru gi aspekt tej wier no ści. Wier ność Bo ga zo sta -
ła też za ma ni fe sto wa na w po mście do ko na nej na nie przy ja cio łach
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Bo ga. I to jest bar dzo trud ny kon tekst, po nie waż kie dy sły szy my
o po mście, któ rej Bóg do ko nu je, ja wi nam się ta ki ob raz pod sy -
ca ny jesz cze przez złe go du cha, bo sza ta no wi bar dzo za le ży, by -
śmy na Bo ga pa trzy li, jak na ta kie go krwio żer cze go Bo ga, Bo ga
ze msty, Bo ga okrut ne go, Bo ga za bi ja ją ce go. Ten ob raz ma nam
przy sło nić praw dę, kim Bóg tak na praw dę jest i Je go peł ne mi ło -
ści ob li cze. 

Nie zmie nia to fak tu, że rze czy wi ście w hal le lu i tak że w Wie -
cze rzy pas chal nej jest mo wa o po mście do ko na nej na nie przy ja -
cio łach Bo ga Izra ela. Cie ka we są i zna mien ne w tym kon tek ście
sło wa Psal mu 79, któ re wpro wa dza ją w hal lel. Ten krót ki frag ment
brzmi mniej wię cej tak: Wy lej gniew Twój na lu dy, któ re Cię nie
uzna ją, na kró le stwa, co nie wzy wa ją Two je go imie nia, al bo wiem
po żar li Ja ku ba i spu sto szy li je go sie dzi bę. Ta mo dli twa jest bar dzo
in ten syw na, to jest mo dli twa lu dzi ce le bru ją cych Pas chę, któ rzy
mo dlą się, by Bóg wy lał swój gniew, by Bóg do ko nał po msty, by
roz pra wił się z tym, któ ry jest nie przy ja cie lem. 

Oczy wi ście w tym kon tek ście ko ja rzą nam się jak naj gor sze in -
stynk ty, któ re są w czło wie ku pra gną cym po msty. Mam jed nak ta -
kie wra że nie, że za wsze, ile ra zy sły szy my w Pi śmie świę tym o nie -
przy jaź ni, to osta tecz nie mo wa jest o tym, któ ry jest oj cem każ -
dej nie przy jaź ni. Ci lu dzie mo dlą cy się w ten spo sób my śle li
rów nież o nie przy ja cio łach Izra ela, czy li o tych, któ rzy gro żą na -
ro do wi wy bra ne mu przez Bo ga, za gra ża ją wol no ści te go lu du, za -
gra ża ją moż li wo ści spra wo wa nia kul tu i wy chwa la nia Bo ga. 

Ale osta tecz nie głów nym ad re sa tem, kimś, o kim się mó wi
w tej mo dli twie, pro sząc Bo ga o ze mstę, jest oj ciec wszel kiej nie -
przy jaź ni czy li de mon. Za chwi lę do te go wró ci my, bo kwe stia
gnie wu Bo ga i ze msty, choć dla nas bar dzo trud na, jest w kon tek -
ście Kie li cha Przy mie rza bar dzo istot na i nie moż na jej obejść, mó -
wiąc, że trud ne, więc jej nie roz wa ża my. 

Jed nak naj pierw zwróć my uwa gę na to, ja ki na strój wpro wa -
dza w bie siad ni kach hal lel i ca ły kon tekst, kie dy po ja wia się kie -
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lich – sym bol przyj mo wa nia mo je go ży cia ta kim, ja kie ono jest,
sym bo lem zgo dy na swój los. Ufa łem na wet gdy mó wi łem: je stem
w wiel kim uci sku. Po wie dzia łem w swym przy gnę bie niu: każ dy
czło wiek kła mie. Czy li jest to wy ra że nie uf no ści wo bec Bo ga
w kon tek ście trud no ści i do świad czeń, ja kie przy cho dzą ze stro -
ny lu dzi. Ufam Bo gu na wet wte dy, gdy przy cho dzą trud no ści, kie -
dy coś się wa li, kie dy do świad czam nie przy jaź ni czy wro go ści ze
stro ny dru gie go czło wie ka. 

Po tem na stę pu je w psal mie dzięk czy nie nie, któ re jest po łą czo -
ne ze wznie sie niem kie li cha, któ ry jest kie li chem do świad cze nia
w trud no ściach, ale też kie li chem zwy cię stwa, któ re da je Bóg: Cóż
od dam Pa nu za wszyst ko, co mi wy świad czył? Pod nio sę kie lich zba -
wie nia i we zwę imie nia Pa na. Wi dzi my w tym mo men cie, że kie -
lich rze czy wi ście jest tu sym bo lem. Gest pod nie sie nia kie li cha to
znak, że czło wiek go dzi się na swój los, to znak wy zna nia wia ry,
iż Bóg jest w mo im ży ciu, w mo jej hi sto rii i dzia ła, na wet je że li
przy cho dzą mo men ty uci sku i utra pie nia. 

Krót ko mó wiąc: otrzy mać kie lich do pi cia to jest zgo da na swój
los, zgo da na wo lę Bo ga. Pro szę so bie przy po mnieć sło wa mo dli -
twy Pa na Je zu sa w Ogrój cu, ten dia log z Oj cem, w któ rym po ja -
wia się ele ment kie li cha, w któ rym przy cho dzi i któ ry jest zwią -
za ny z lo sem Je zu sa, z Je go mę ką i śmier cią, Je zus mó wi: Oj cze,
je że li to moż li we, od dal ode mnie ten kie lich – czy li mój los, zbli -
ża ją cą się mę kę i śmierć – ale nie mo ja, ale Two ja wo la niech się
sta nie. 

Mo wa jest o Kie li chu Mę ki, któ ra jest lo sem Je zu sa. Pro szę
zwró cić też uwa gę na in ny frag ment Ewan ge lii, kie dy Je zus mó -
wi o tym do swo ich uczniów. Py ta tych dwóch, któ rzy chcie li sie -
dzieć po pra wej i le wej stro nie w Je go Kró le stwie: Czy mo że cie pić
kie lich, któ ry Ja mam pić, al bo przy jąć chrzest, któ rym Ja mam być
ochrzczo ny? Oni mó wią bez myśl nie: Możemy. Je zus od po wia da:
Kie lich mój pić bę dzie cie. Bo „pi cie kie li cha ” jest tak że wej ściem
w te frag men ty na sze go ży cia, któ re są naj trud niej sze, któ re wią -
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żą się z umie ra niem, z cier pie niem. Kie lich nie jest czymś pro stym,
ła twym i ba nal nym. Jest zwią za ny z do świad cze niem, któ re się -
ga śmier ci. W Psal mie 116 czy ta my: …dro go cen ną jest w oczach
Pa na śmierć je go wier nych. Cięż ko mnie Pan uka rał, ale na śmierć
mnie nie wy dał. 

I to jest wła śnie ta at mos fe ra Wie cze rzy Pas chal nej, w cza sie
któ rej Je zus wy po wie dział swo je sło wa nad kie li chem: To jest Kie -
lich Krwi mo jej, No we go i Wiecz ne go Przy mie rza, któ ra za was i za
wie lu bę dzie wy la na na od pusz cze nie grze chów.

War to zwró cić uwa gę na te sło wa, zwłasz cza na kon tekst,
w któ rym po ja wia się mo ment ze msty, ka ry czy gnie wu Bo ga. 

Za nim do te go wró ci my, chciał bym, by śmy przy po mnie li so -
bie przy naj mniej nie któ re wy da rze nia z dzie jów Przy mie rza, któ -
re wią żą się z krwią. Bo krew jest jed nym z nie roz łącz nych ele men -
tów za wie ra nia Przy mie rza. Krew Przy mie rza to nie jest tyl ko
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krew w kon tek ście kie li cha Je zu sa, ale tak że wie lu in nych mo men -
tów w hi sto rii, kie dy przy mie rze by ło za wie ra ne, np. pod czas za -
war cia przy mie rza pod Sy na jem kro pio no krwią oł tarz i lud. Czy -
ta my o tym w 24. roz dzia le Księ gi Wyj ścia. Krew po ja wia się wie -
le ra zy, kie dy Przy mie rze jest od na wia ne. Po ja wia się krew ofia ry,
któ ra jest zna kiem Przy mie rza, zna kiem wier no ści. 

Ca ła ta hi sto ria Zba wie nia w ko lej nych eta pach ukie run ko wa -
na jest na tę rze czy wi stość, któ ra się wy peł ni w Je zu sie Chry stu -
sie, któ ra wią że się z Pra wem na no wo wpi sa nym przez Bo ga
w ser ce czło wie ka. Kie dy Pra wo Bo że prze sta nie być dla nas czymś
z ze wnątrz, czymś, co nas krę pu je, w ja kiś spo sób znie wa la na ka -
zem czy za ka zem, ale sta je się tym, co pły nie z Mi ło ści – to No -
we Przy mie rze, o któ rym mó wi Je re miasz, no we ser ce, o któ rym
mó wi Eze chiel, bę dzie w sta nie ko chać i peł nić Wo lę Bo ga. Bę -
dzie ser cem z cia ła, uży wa jąc tych sym bo li, któ re są w Bi blii. 

Otóż do kład nie w tym kon tek ście mó wi my o Krwi Przy mie -
rza, krwi prze la nej ja ko znak i ja ko wy peł nie nie Przy mie rza,
a w kon tek ście Je zu sa, to Je go Krew jest prze la na ja ko znak i ja -
ko wy peł nie nie No we go i Wiecz ne go Przy mie rza, któ re jest zwią -
za ne z obiet ni cą, ale też z wyj ściem, cier pie niem i śmier cią. 

Się gnie my te raz do jed ne go z naj trud niej szych tek stów bi blij -
nych, któ ry – je śli nie bę dzie wła ści wie zro zu mia ny i in ter pre to -
wa ny – mo że po wo do wać wiel ką kon ster na cję. To jest frag ment
z 63. roz dzia łu Księ gi Iza ja sza i cho ciaż ten tekst nie jest bez po -
śred nio zwią za ny ze zna kiem wi na w Eu cha ry stii, to jest jed nak
zwią za ny z sym bo li ką wi na i kie li cha w kon tek ście gnie wu Bo ga
wo bec nie przy ja ciół. Frag ment jest ta ką ale go rycz ną roz mo wą
mię dzy Bo giem, wy brań cem Bo ga a Pro ro kiem.

Punk tem wyj ścia jest py ta nie Pro ro ka, któ ry wo ła: Któż to jest
ten, któ ry przy by wa z Edo mu, bo sy idzie w sza tach szkar łat nych?
Po usły sze niu krót kiej od po wie dzi Pro rok py ta da lej: Dla cze go
krwa wa jest Two ja sza ta, jak u te go, co wy gnia ta wi no gro na w tłocz -
ni? I sły szy od po wiedź wy słan ni ka Bo ga: Sam je den wy gnia ta łem



je do ka dzi, z na ro dów ani jed ne go nie by ło ze Mną, tło czy łem je
w Mo im gnie wie, dep ta łem je w mo jej po ryw czo ści, po so ka ich obry -
zga ła Mi sza ty i po pla mi łem so bie ca łe odzie nie, al bo wiem dzień
po msty był w Mo im ser cu i nad szedł rok Mo jej od pła ty. Roz glą da -
łem się, nikt Mi nie po ma gał, zdu mie wa łem się, a nie by ło ni ko go,
kto by pod trzy mał. Wów czas Mo je ra mię przy szło Mi w po moc
i pod trzy ma ła Mnie Mo ja za pal czy wość. Zdep ta łem lu dy w Mo im
roz gnie wa niu, star łem je w Mo jej za pal czy wo ści, spra wi łem, że krew
ich spły nę ła na zie mię.

W tym po ema cie, któ ry jest dla na szych uszu jak by okrut ną
pie śnią świad czą cą o tym, że po jed na nie nie do ko na ło się ła two
i bez bo le śnie, jest mo wa o ze mście, ja kiej do ko nu je Bo ży wy bra -
niec na nie przy ja cio łach Bo ga. Ale pa ra dok sal nie to okru cień stwo
kon cen tru je się osta tecz nie jed nak na Nim sa mym. Moż na po wie -
dzieć, że to On prze ży wa to zmiaż dże nie ni czym w tłocz ni, któ -
ra miaż dży win ne gro na, że to On prze ży wa do koń ca ten dra mat
w ka dzi swo jej mę ki. 

Nie wiem, czy ko ja rzy my frag ment z Apo ka lip sy Ja na, gdzie
przed sta wio ny jest ten, któ re go na zwa no Kró lem Kró lów i Pa nem
Pa nów i wi dzi my Go, jak odzia ny jest w sza tę we krwi ską pa ną.
Na zwa no go imie niem „Sło wo Bo ga ”. 

Sza ta we krwi ską pa na. Ob raz dep ta nia tłocz ni rów nież jest
w Apo ka lip sie wi docz ny. Tłocz nia Bo że go gnie wu, ta pra sa do wy -
tła cza nia wi no gron jest wy dep ta na po za mia stem i krew try ska
na wie le sta diów. To jest ob raz wręcz krwio żer czy – za pal czy wość
gnie wu Bo ga Wszech mo gą ce go. To jest ob raz, któ rym bar dzo czę -
sto stra szy się lu dzi, uka zu jąc gniew Bo ga, ale nie ro zu mie jąc je -
go osta tecz ne go sen su. Bo gniew Bo ga zwią za ny jest z za pal czy -
wo ścią Je go mi ło ści, tej mi ło ści, któ rą Be ne dykt XVI w ge nial nej
en cy kli ce „Deus Ca ri tas Es t” na zwał Ero sem Bo ga. Eros Bo ga to
jest mi łość za pal czy wa, peł na emo cji, mi łość, któ ra jest peł na eks -
pre sji, ale w Bo gu jest cał ko wi cie mi ło ścią Aga pe. 

KONFERENCJE REKOLEKCYJNE86



Aga pe na to miast to mi łość, któ ra jest za zdro sna, ale Bo ską za -
zdro ścią. Nie za zdro ścią, któ ra jest grze chem głów nym. Za zdro -
sna mi łość to ta ka, któ ra nie chce od dać na znisz cze nie, na po -
de pta nie, na za tra ce nie ko goś. Bóg ko cha i wal czy o czło wie ka, bo
nie chce go od dać na za tra ce nie. I ta mi łość jest zu peł nie bez in -
te re sow na, jest za ra zem mi ło ścią prze ba cza ją cą. To jest naj bar dziej
cha rak te ry stycz ne dla mi ło ści Aga pe: kom plet nie bez in te re sow -
na mi łość – nie trze ba na nią za słu żyć. Jest tak że per ma nent nie
prze ba cza ją ca. 

To jest ta mi łość Bo żej za pal czy wo ści, w któ rej Bóg mó wi przez
Pro ro ka Oze asza: Jak że Cię mo gę po rzu cić Efra imie, jak że Cię mo -
gę opu ścić Izra elu? Mo je ser ce się wzdra ga, roz pa la ją się Mo je
wnętrz no ści, nie chcę, by wy buch nął ogień Mo je go gnie wu i Efra -
ima już wię cej nie znisz czę, bo je stem Bo giem, nie czło wie kiem. Po -
środ ku Cie bie je stem Ja świę ty. 

Ze msta, o któ rej czy ta my, to nie jest ze msta czło wie ka, to jest
ze msta Bo ga, któ rej nie je ste śmy w sta nie zro zu mieć, bo ona spra -
wia, że Bóg nie ja ko zwra ca się prze ciw ko so bie sa me mu. Są ta kie
sło wa w cy to wa nej prze ze mnie En cy kli ce, któ re wprost do ty ka -
ją tej rze czy wi sto ści. My ślę, że w ich kon tek ście mu si my in ter pre -
to wać to wszyst ko, co wią że się z te ma tem gnie wu i ze msty Bo -
ga wo bec nie przy ja ciół i osta tecz nie Kie li cha Krwi Je zu sa Chry -
stu sa. Kie li cha No we go Przy mie rza.

Pa pież tak na pi sał: „Na mięt na mi łość Bo ga do swe go lu du, do
czło wie ka, jest za ra zem mi ło ścią, któ ra prze ba cza. Jest ona tak
wiel ka, że zwra ca ona Bo ga prze ciw Nie mu sa me mu. Je go mi łość
prze ciw Je go spra wie dli wo ści. Chrze ści ja nin wi dzi w tym już za -
ry so wu ją ce się Mi ste rium Krzy ża. Bóg tak bar dzo mi łu je czło wie -
ka, że sam – staw szy się czło wie kiem – przyj mu je na wet je go
śmierć i w ten spo sób go dzi spra wie dli wość z mi ło ścią”. 

Bóg sta je się czło wie kiem po to, by w ka dzi mę ki znisz czyć to,
co jest naj więk szym wro giem czło wie ka: nie przy jaźń za sia ną przez
de mo na, mur wro go ści, któ ry wy rósł mie dzy ludź mi. Ale by znisz -
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czyć to w ta ki spo sób, aby czło wiek do świad czył te go od we wnątrz,
aby nie by ło to tyl ko ze wnętrz nym slo ga nem, któ ry przy cho dzi
i nie zmie nia na sze go ser ca, by tak się sta ło, mu si być kadź mę ki
Je zu sa, mu si być Kie lich Krwi, któ ra bę dzie Krwią po jed na nia,
Krwią prze ba cze nia. To jest wła śnie ta nie przy jaźń, któ rą Bóg de -
kla ru je na sa mym po cząt ku Hi sto rii Zba wie nia – za raz po grze -
chu, kie dy wo bec wę ża, a nie wo bec lu dzi de kla ru je nie przy jaźń.
„W pro wa dzam nie przy jaźń po mię dzy cie bie a ko bie tę, mię dzy
two je po tom stwo a jej po tom stwo: ono zmiaż dży ci gło wę, a ty
zmiaż dżysz mu pię tę”. To jest ta nie przy jaźń, któ rą Je zus nisz czy
w swo im cie le. W kaź ni Mę ki Je zu sa do ko nu je się coś, co spra wia,
że w cie le Je zu sa nie ma nie przy jaź ni. Jest to je dy ne miej sce
w świe cie – cia ło Je zu sa – w któ rym nie ma krzty ny wro go ści na -
wet wo bec tych, któ rzy Go za bi ja ją, oplu wa ją, po ni ża ją, któ rzy Go
mor du ją. Nie ma wro go ści wo bec grzesz ni ków, wo bec nas, bo
prze cież śmierć Je zu sa jest kon se kwen cją na szych grze chów. 

Pro rok Iza ja sz (63. roz dział) mó wił da lej: „Sła wić bę dę do bro -
dziej stwa Pa na, chwa leb ne czy ny Pa na. Po wie dział On: „Na pew -
no Ci są mo im lu dem i sy na mi, któ rzy Mnie nie za wio dą!” I stał
się dla nich wy ba wi cie le m.

W Kie li chu Przy mie rza jest więc krew, któ ra z jed nej stro ny
jest do wo dem po msty do ko na nej na nie przy ja cio łach, a z dru giej
stro ny jest ce ną Od ku pie nia i jest zna kiem wier no ści Bo ga wo -
bec Przy mie rza. To jest kie lich, któ re go wła śnie ta kie ro zu mie nie
da je czło wie ko wi moc do po dej mo wa nia wal ki w prze ciw no ściach
ży cia, na wet do prze la nia krwi. To jest ten kie lich, o któ rym moż -
na po wie dzieć że on dał moc chrze ści ja nom, zwłasz cza chrze ści -
ja nom pierw szych wie ków, a tak na praw dę chrze ści ja nom
dwóch ty siąc le ci, któ rzy od da wa li ży cie, bę dąc wier ny mi Bo gu
i nie idąc na kom pro mis ze świa tem, któ rzy by li od są dza ni od czci
i wia ry, któ rzy by li uwa ża ni za głu pich, bez na dziej nych, prze gra -
nych, za ban kru tów, ale od da wa li swo je ży cie w wier no ści Bo gu,
bo otrzy my wa li Moc. Ci któ rzy za bi ja li, nie wie dzie li skąd ta ką
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moc, któ ra da je im tę wła śnie zdol ność. Oskar ża no ich o fa na tyzm,
bez myśl ność, ale zo bacz cie – kie dy czy ta my świa dec twa mar ty -
ro lo gii ży cia pierw szych mę czen ni ków pier wot ne go Ko ścio ła, to
wi dać to bar dzo wy raź nie. Wszę dzie, gdzie by ło mę czeń stwo
chrze ści jan, ten wą tek jest obec ny, ale chy ba w pierw szych wie -
kach jest on naj bar dziej wi docz ny. 

Zwią zek te go, że czło wiek ma moc ko chać Bo ga tak, że od da -
je swo je ży cie i nie urą ga swo im wro gom, tyl ko po wie rza ich Bo -
gu z tym, że kar mi się Cia łem Pa na i że pi je Krew Chry stu sa w Eu -
cha ry stii, jest ab so lut nie jed no znacz ny. To Eu cha ry stia da wa ła
moc do ta kie go ży cia i ona, je śli czło wiek ją od kry je i głę bo ko
prze ży wa, dzi siaj rów nież jest ofer tą, ja ką Bóg nam da je. Bóg za -
pra sza nas, by śmy do świad czy li Je go Mo cy w opar ciu o te eu cha -
ry stycz ne zna ki, by śmy do świad czy li mo cy prze ba cze nia. 

Świę ty Cy prian w jed nej z ka te chez eu cha ry stycz nych mó wi
o tym, że kie dy czło wiek pi je z Kie li cha Pań skie go, do świad cza cze -
goś, co moż na by na zwać trzeź wym upo je niem, czy li, krót ko mó -
wiąc, mo że ro bić w ży ciu ta kie rze czy, któ re nor mal nie trzeź wo,
świa to wo my ślą cy czło wiek ni gdy nie bę dzie ro bił. Chrze ści ja nie
są zdol ni do ta kich po staw, któ re są kom plet nie bez war to ścio wy -
mi w oczach świa ta, bo nie są po sta wa mi za wszel ką ce nę bro nią -
cy mi sie bie, re ali zo wa nia swo jej wi zji ży cia, wy ko rzy sty wa nia in -
nych, by swo ją kon cep cje speł nić. Są po sta wą kom plet nie róż ną.

Pa mię ta my, jak na zwa no apo sto łów w dzień pięć dzie siąt ni cy,
kie dy za czę li pro ro ko wać. Mó wio no: upi li się mło dym wi nem,
mó wią ta kie rze czy, jak czło wiek, któ ry jest pi ja ny. Nikt nor mal -
ny nie mó wi ta kich rze czy i nie ży je w ta ki spo sób. Cy prian pi -
sze tak: „Kie lich Pań ski tak upa ja, że czy ni trzeź wym i umy sły pod -
no si do du cho wej mą dro ści, a smak je go od wra ca każ de go od
świa ta i kie ru je do po zna nia Bo ga. I jak zwy kłe wi no umysł od -
pręża, du cha roz we se la i wy zby wa go z wszel kie go smut ku, tak też
przez pi cie Krwi Pa na i Zba wien ne go Kie li cha za tra ca się wspo -
mnie nie o daw nym czło wie ku, za po mi na się o po przed nim świa -
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to wym po stę po wa niu i smut ne zbo la łe ser ce przy gnie cio ne przez
cię żar zbo la łych grze chów ra du je się te raz prze ba cze niem da nym
od Bo ga. Jed nak że tej ra do ści pi ją cy w do mu Pa na mo że za znać
tyl ko wte dy, kie dy pi je z praw dzi we go Pań skie go Kie li cha ”. 

Pro szę zwró cić te raz uwa gę na to, jak ten gest jest cen ny w Li -
tur gii i jak jest ma ło moż li wo ści by go ce le bro wać w od nie sie niu
do swo je go ży cia. Oczy wi ście mó wi my tu taj o sym bo li ce, któ ra
jest zwią za na z po sta wą czło wie ka przyj mu ją ce go Kie lich.
W Msza le Rzym skim jest za chę ta, a tych za chęt dziś jest wo bec
Li tur gii coraz wię cej, że by Ko mu nia świę ta czę sto udzie la na by -
ła pod dwie ma po sta cia mi. Przez ca łe dzie siąt ki lat wła ści wie kom -
plet nie nie moż na by ło prak ty ko wać Ko mu nii pod dwie ma po -
sta cia mi – to by ło jesz cze zwią za ne z dys ku sją się ga ją cą So bo ru
Try denc kie go, re for ma cji, kontr re for ma cji (wiek XVI) na te mat
te go, czy Pan Je zus jest obec ny ca ły w każ dej z eu cha ry stycz nych
po sta ci, czy nie. 

Je że li czło wiek uzna je na ucza nie Ko ścio ła o obec no ści Chry -
stu sa w Chle bie i Wi nie, to nie ma z tym żad ne go pro ble mu, dla -
te go dzi siaj co raz czę ściej udzie la się Ko mu nii świę tej pod dwie -
ma po sta cia mi. Pro szę zwró cić uwa gę, że cho dzi o coś wię cej niż
udzie la nie Ko mu nii pod dwie ma po sta cia mi. Mszał mó wi, że to
jest peł niej szy wy raz Ko mu nii, któ ra jest ta ka sa ma, nie za leż nie
od te go, czy się ją przyj mu je pod ta ką czy in ną po sta cią. Moż na
na przy kład tyl ko i wy łącz nie pod po sta cią wi na – są sy tu acje, kie -
dy oso ba cho ra tak przyj mu je Eu cha ry stię. Ale ten ze wnętrz ny
znak przyj mo wa nia Ko mu nii pod dwie ma po sta cia mi jest peł niej -
szy, na to miast naj wy raź niej szy jest on wte dy, kie dy moż na przy -
jąć Ko mu nię świę tą, bio rąc w rę ce Kie lich Pa na. Jest wte dy bez -
po śred nia od po wiedź na za chę tę Je zu sa: – Bierz cie i pij cie z nie -
go wszy scy.

Wzię cie kie li cha w swo je rę ce, je że li na wet nie ma my tej moż -
li wo ści pod czas Mszy św. to pró buj my wcho dzić w ten wy miar
sym bo lu, pró buj my so bie to wy obra zić, że kie dy idzie my do Ko -



mu nii św. przyj mu je my Krew Pa na, to wła śnie ten gest, ta świa -
do mość, ta po sta wa – na wet je że li fi zycz nie te go kie li cha do rę -
ki nie bie rze my, ale du cho wo go bie rze my – że ono ma nas otwie -
rać na to, co Bóg przez to pi cie z kie li cha nam da je. Czy li otwie -
rać się na to, że je ste śmy w sta nie przy jąć swój los, swo je
wy da rze nia, swo je cier pie nia, przy jąć dru gie go czło wie ka z je go
in no ścią, ob co ścią czy wro go ścią, nie w opar ciu o swo je si ły tyl -
ko w opar ciu o Moc Bo ga i Wier ność Bo ga, któ ra jest wy ra żo na
w Kie li chu No we go Przy mie rza, w Kie li chu Krwi Pa na. 

Bóg po ko nał nie przy jaźń. W Je go Cie le nie by ło wro go ści.
Chry stus znisz czył w so bie ów mur roz dzie la ją cy, czy li wro gość
(List do Efe zjan). To jest wła śnie to, co sta ło się w Eu cha ry stii –
Kie lich Pa na jest te go na ma cal nym do wo dem. 

Je śli by śmy otwo rzy li Mszał, czy li księ gę, w któ rej są tek sty li -
tur gicz ne czy ta ne w cza sie Mszy św., do strze że my, że są w nim
dzie siąt ki mo dlitw, któ re na wią zu ją do aspek tu kie li cha i oka zu -
ją wa gę kar mie nia się Krwią Pa na, a wła ści wie po je nia się Krwią
Pa na. Pro szę zwró cić uwa gę na kil ka z nich. Sły szy my we Mszy
św., cho ciaż pew nie naj czę ściej nie zwra ca my na nie spe cjal nie
uwa gi, a je że li zwra ca my, to mo że w nas się ro dzić py ta nie po łą -
czo ne z nie po ko jem: – Dla cze go tak nie jest, dla cze go nie mo gę
te go do świad czyć w fi zycz nym sen sie? To jest też znak na szej tę -
sk no ty, ale wy raź nie wi dać tu taj jed ność, któ ra jest owo cem dzia -
ła nia Du cha Świę te go i jest zwią za na z dzia ła niem Cia ła i Krwi
Je zu sa, któ re spo ży wa my. 

„Po kor nie bła ga my, aby Duch Świę ty zjed no czył nas wszyst -
kich przyj mu ją cych Cia ło i Krew Chry stu sa ”. Sły szy my to
w dru giej Mo dli twie Eu cha ry stycz nej, w cza sie mo dli twy do Du -
cha Świę te go dla lu dzi, czy li epi kle zy nad lu dem. Tak jak jest epi -
kle za nad chle bem i wi nem, kie dy ka płan wy cią ga rę ce i mó wi:
„Ze ślij Pa nie swe go Du cha by chleb i wi no sta ły się Cia łem
i Krwią ” – tak tu taj ma roz ło żo ne rę ce i mo dli się o to, by ci, któ -
rzy są na Eu cha ry stii, Mo cą Du cha Świę te go zo sta li zjed no cze ni
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i złą cze ni w jed no cia ło. „Dzię ki mo cy Cia ła i Krwi Je zu sa spraw,
aby wszy scy, któ rzy bę dą spo ży wa li ten chleb i pi li z jed ne go kie -
li cha, zo sta li przez Du cha Świę te go złą cze ni w jed no cia ło ”.

Nie ma ta kiej mo dli twy we Mszy św., w któ rej w ta ki lub in -
ny spo sób, choć by śla do wy, nie by ło mo wy o tym, że Eu cha ry stia
jest po to, by mię dzy ludź mi by ła jed ność. Spra wo wa nie Pa miąt -
ki Pa na ma pro wa dzić nas do ta kie go do świad cze nia, w któ rym
bę dzie my mo gli prze ży wać Moc Bo ga, któ ry roz pro szo nych, po -
dzie lo nych na wro gich so bie „in ny ch”, „ob cy ch”, pro wa dzi Mo cą
swe go Du cha do praw dzi wej jed no ści. 

„Bo że, Ty po zwa lasz nam spo ży wać je den chleb eu cha ry stycz -
ny i pić z jed ne go kie li cha ”. Moż na po wie dzieć: – Bóg nam po zwa -
la, a nie mo że my. Jak to jest?

„Bo że, Ty nas po si lasz Cia łem i Krwią Two je go Sy na ”, „Spraw
Pa nie, aby śmy za wsze by li ży wy mi człon ka mi Chry stu sa, któ re -
go Cia ło i Krew przyj mu je my. Ty nas po krze pi łeś jed nym Chle -
bem i da łeś nam pić z jed ne go Kie li cha ”. Tych mo dlitw, któ re mó -
wią o mo cy Po kar mu i mo cy Na po ju, któ ry spo ży wa my ja ko Ko -
mu nię św. jest w msza le bar dzo wie le i cho dzi wła śnie o ta kie
ro zu mie nie zna cze nia Krwi Pań skiej. 

Kie dy bę dzie my przyj mo wa li Ko mu nię świę tą pod dwie ma
po sta cia mi, to bar dzo za chę cam, że by ten aspekt bra nia Kie li cha
w rę ce, ja ko zgo dy na swój los w opar ciu o mi łość Bo ga i wier ność
Bo ga, prze ży wać. Tym bar dziej, że Kie lich Pa na ko ja rzy się nam
też z kie li chem tru du i go ry czy. Kie dy idę do Ko mu nii św., to mo -
gę mieć świa do mość te go, że Kie lich, któ ry przyj mu ję, jest kie li -
chem go ry czy, bo go ry czą w mo im ży ciu jest ktoś, kto jest obok
mnie i jest wo bec mnie wro gi. Ktoś, kto jest in ny, ktoś kto mnie
ra ni swo im po stę po wa niem. To jest kie lich go ry czy, ale ja chcę
przyjąć ten kie lich i wszyst ko, co on ozna cza, po nie waż wiem, że
Bóg w tych do świad cze niach ży cia jest mi wier ny. Wie rzę, że mo -
że mnie oczy ścić, że mo że po móc mo jej wie rze, że mo cą te go przy -
ję cia Krwi Pa na, mo cą Przy mie rza, w ja kie wcho dzę z Bo giem,
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mó wiąc to swo je wy raź ne „A me n”, że tą mo cą bę dę mógł prze -
ba czać, bę dę mógł do świad czać ta kiej jed no ści, któ rej ni gdy o wła -
snych si łach nie bę dę w sta nie do świad czyć. 

To jest to wła śnie „świę te odu rze nie ”, o któ rym mó wi Cy prian.
Świę te „u pi cie się ” – du cho we uzdol nie nie czło wie ka do ta kie go
ży cia, do ta kich ge stów, do ta kie go prze ba cze nia, do ta kie go wzię -
cia na sie bie grze chów in nych, któ rych czło wiek zdro wo kal ku -
lu ją cy ni gdy w świe cie nie bę dzie w sta nie uczy nić. 

To jest ta rze czy wi stość, któ ra się ga gdzieś bar dzo da le ko w ten
świat, bo świat po trze bu je ta kiej mi ło ści, któ ra jest mi ło ścią aga -
pe, mi ło ścią ob ja wio ną w Chry stu sie. Kie dy my, chrze ści ja nie, ma -
my tę „eu cha ry stycz ną świa do mo ść” te go, w co chce w nas wpro -
wa dzić Bóg przez zna ki: przez Chleb, któ ry ła mie my i przyj mu -
je my ja ko Cia ło Pa na, przez Wi no, któ re przyj mu je my ja ko Krew
Przy mie rza z Bo giem, to Bóg w ten spo sób spra wia, że Ko ściół
spra wu ją cy Eu cha ry stię sta je się w tym świe cie zna kiem, bez któ -
re go tak na praw dę nie moż na gło sić Ewan ge lii.

Dzi siaj wi dać bar dzo wy raź nie, że to, co jest naj bar dziej po -
trzeb ne w świe cie, to na wet nie sło wo o Je zu sie, ale przede wszyst -
kim do tknię cie praw dy, że to, co mó wi Ko ściół, jest czymś re al -
nym i praw dzi wym, że nie jest to fik cja, nie opium dla lu dzi, że
jest czymś, co prze mie nia ży cie in nych. Nie ma lep szej me to dy na
prze ko na nie się o praw dzi wo ści Ewan ge lii niż spo tkać praw dzi -
we go świad ka Je zu sa Chry stu sa. 

My ślę w tym kon tek ście, że zwłasz cza dzi siaj, kie dy wi dać wy -
raź nie wie lu lu dzi głę bo ko prze ciw nych Ewan ge lii – to ob ja wia się
w ży ciu co dzien nym, sły szy my o tym w me diach, róż ne te ma ty
na gła śnia ne są w nie spra wie dli wy spo sób – to wła śnie na szą od -
po wie dzią jest być au ten tycz nym świad kiem Je zu sa. 

To jest nie sły cha nie istot ne – je że li to nas do ty ka, je że li to nas
bo li, je że li czu je my się nie spra wie dli wie oskar ża ni, je śli każ dy
ksiądz ma się na uli cy czuć jak pe do fil, któ ry się cho wa gdzieś tam
w cie niu, uni ka jąc spoj rze nia lu dzi, je śli chrze ści ja nin w pra cy bę -
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dzie pod da wa ny re stryk cjom, bo ma krzy żyk na szyi al bo mó wi
o tym, że jest wie rzą cy i do ma ga się pew nych praw – je że li na szą
re ak cją na te go ty pu re ak cje, któ rych do świad cza my, nie bę dzie
od po wiedź mi ło ści tyl ko nie na wi ści, je śli bę dzie to od po wiedź
wal ki, je śli tą sa mą bro nią, któ rą nas za bi ja no, my rów nież bę dzie -
my wal czyć i za bi jać, to tak na praw dę prze gry wa my ja ko chrze -
ści ja nie. 

Trze ba mieć nie sły cha nie wie le mą dro ści, któ ra pły nie
z Ewan ge lii, by nie za gu bić isto ty ewan ge licz ne go świa dec twa
w sy tu acji prze śla do wań, by nie zło rze czyć, by nie da wać in nym
po wo du, by nas nie oskar ży li o to, że nie ży je my zgod nie z du chem
Je zu sa Chry stu sa. I tu taj nie raz bę dzie my wi dzie li, że wie lu za pal -
czy wych chrze ści jan wal czy do kład nie ta ką sa mą bro nią, ja ką z ni -
mi wal czą. To nie jest żad na me to da wpro wa dza nia Ewan ge lii. 

My mu si my wi dzieć, ma jąc świa do mość po wo ła nia do świa -
dec twa o mi ło ści, że ho ry zont, któ ry jak by mu si my obej mo wać,
nie jest to ho ry zont na szej do cze sno ści, na sze go „te ra z”. Czy nam
się uda coś wy wal czyć, czy nie, czy zy skać ja kąś tam par ty ku lar -
ną sy tu ację, zwy cię żyć czy nie, to nieważ ne. Trze ba ob jąć tak na -
praw dę du żo dal szy ho ry zont – ho ry zont świa dec twa. 

Ta kich Szaw łów, któ rzy wal czą z Ko ścio łem, a po tem bę dą wie -
rzyć w Pa na Je zu sa i po tem jesz cze być je go Apo sto ła mi na tej zie -
mi i w Pol sce, i gdzie in dziej, jest na tym świe cie ma sa. Tyl ko jest
py ta nie: Czy spo tka ją się z praw dzi wą mi ło ścią uczniów Chry stu -
sa? Do te go po trzeb na jest ko mu nia Ko ścio ła, któ ra mó wi o wspól -
no cie ży cia i mi ło ści. 

Zwróć my uwa gę na to, że kie dy uży wa my sfor mu ło wa nia „i -
dę do ko mu nii ”, to po win ni śmy przede wszyst kim my śleć o tym
wła śnie, że my wcho dzi my w ko mu nię z Je zu sem Ukrzy żo wa nym
i Zmar twych wsta łym, tym, któ ry ła mie dla nas sie bie, da jąc nam
chleb, któ ry jest dla nas Chle bem Ży cia, tym, któ ry za pra sza nas
do te go, by śmy przy ję li Kie lich Przy mie rza, któ ry mo że być kie -
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li chem go ry czy, ale w tej sy tu acji go ry czy do świad czy my Mo cy
i Wier no ści Bo ga.

Go ry czy na sze go ży cia do świad czy my, ale choć by by ło ty siąc
punk tów nie pew nych, to jed no jest pew ne: to, że Bóg jest tu taj ze
mną i bę dzie mi wier ny, nie za leż nie od te go, jak ta wier ność się
wy ra zi. Nie po tra fi my so bie te go za pla no wać, ani nie jest to pro -
duk tem na szej wy obraź ni, czy na szej chę ci, to jest owoc Mi ło ści
i Wier no ści Bo ga, któ ry prze lał Krew za na sze grze chy. Je że li idzie -
my do Ko mu nii, to win ni śmy my śleć szcze gól nie o tych, wo bec
któ rych ko mu nii tej nie czu je my, wo bec któ rych czu je my cię żar
roz dzie le nia. Ten Po karm i ten Na pój, któ ry da je nam wejść w ta -
jem ni cę Śmier ci i Zmar twych wsta nia Chry stu sa, ma moc nisz cze -
nia te go mu ru wro go ści. 

W Li ście do Efe zjan (Ef 2,13-18) jest mo wa o tym, że Je zus
przy szedł po to, by znisz czyć mur wro go ści. Nie wiem, czy pań -
stwo wie dzą, o ja kim mu rze wro go ści jest mo wa. Oczy wi ście jest
to sym bo li ka, me ta fo ra, ale też kon kret ne miej sce. Otóż to był mur,
któ ry oddzie lał dzie dzi niec po gan od dzie dziń ca Ży dów w Świą -
ty ni Je ro zo lim skiej. To był mur, któ re go nie moż na by ło prze kro -
czyć. By ła tam ta blicz ka, że je że li ja ki kol wiek po ga nin prze kro -
czy bra mę, bę dzie za bi ty, bo wcho dzi w Miej sce Świę te, do któ -
re go wcho dzić po ga ni no wi nie wol no. 

Kie dy Pa weł w Li ście do Efe zjan od wo łu je się do sym bo li ki
znisz cze nia mu ru, to mó wi wła śnie o mu rze, któ ry dzie lił lu dzi
na dwie czę ści – na lep szych i na gor szych – na tych, któ rzy mo -
gą być bli żej Bo ga i na tych, któ rzy mo gą być tyl ko da lej od Boga. 

Je zus jak by upo mi nał się o miej sce dla lu dzi, któ rzy szu ka ją
Bo ga. By mo gli Go zna leźć tam wła śnie i osta tecz nie znisz czył ten
mur wro go ści. Nie ma go już dzi siaj. Świą ty nią jest Je go Cia ło, my
je ste śmy Je go świą ty nią, a On jest na szą gło wą. W tym kon tek -
ście, pro szę zwró cić uwa gę, że ta obec ność obok oso by in nej, róż -
nej – ona tak na praw dę po zwa la na od kry cie te go da ru, ja kim jest
jed ność, któ ra jest owo cem prze ba cze nia w Du chu Świę tym. 
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Je że li ktoś przyj mu je Cia ło i Krew Pa na, mo że do świad czać
w swo im ży ciu ta jem ni cy owej cu dow nej prze mia ny nie przy jaź -
ni, wro go ści w mi łość, któ ra ak cep tu je dru gie go. Na przy kła dzie
mał żeń stwa, czy wszyst kich na szych wspól not: księ ży, sióstr, za -
ko nów – gdy by w nich by ło peł nie do świad cze nie, ja kie owo ce
mo że przy nieść Eu cha ry stia, ile mo że dać świa do me wcho dze nie
w tę ta jem ni cę ła ma ne go Chle ba i przyj mo wa nie Kie li cha Przy -
mie rza, że ta in ność dru gie go, któ rej ca ły czas bę dzie my do świad -
cza li, czy ob cość i wro gość – bo prze cież na wet w gro nie naj bliż -
szych jest to do świad cza ne – że ten roz łam jest oka zją do te go, że -
by Moc Bo ga mo gła prze mie niać tę sy tu ację w zba wien ną dla nas. 

Pa ra dok sal nie to nie cho dzi o to, by dru gie go czło wie ka zmie -
nić. Nie cho dzi o to, by od mie nić sy tu ację, by ona by ła do bra. Tu
cho dzi o to, by mnie od mie nić w tej sy tu acji, bym mógł ją prze -
ży wać tak, jak chce te go Bóg. Czy li pro blem nie jest w dru gim,
w sy tu acji, w zbie gu oko licz no ści, ta kich czy in nych nie szczę śli -
wych wy pad kach, któ re się dzie ją – pro blem jest we mnie i w tym,
jak ja to prze ży wam. 

Eu cha ry stia, w któ rej gło szę Śmierć Je zu sa i wy zna ję je go
Zmar twych wsta nie, uczy mnie ta kie go wła ści we go prze ży wa nia
tych sy tu acji. 

Na ko niec jesz cze jed no sfor mu ło wa nie zwią za ne z wła ści wym
ro zu mie niem ce le bra cji eu cha ry stycz nej. Msza świę ta jest po to,
by nas we wnętrz nie prze mie niać. Eu cha ry stia jest tą peł ną dy na -
mi ki sy tu acją Bo że go Dzia ła nia. Nie moż na ogra ni czać ce le bra -
cji Mszy świę tej do te go, by cu dow nie spro wa dzić Pa na Je zu sa na
oł tarz i póź niej go ad o ro wać – cho ciaż to jest bar dzo waż ne, a ado -
 ra cja ma swo je miej sce w kul cie Eu cha ry stii. 

Ale moż na po wie dzieć, że naj pierw we mnie mu si się do ko -
nać zgo da na to, co pre zen tu je Bóg w Eu cha ry stii, do cze go chce
mnie za pro wa dzić – do po jed na nia, do zła ma nia mo jej wo li. Zgo -
da na to uczcze nie, któ re przy cho dzi przez kie lich go ry czy, a za -
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ra zem kie lich wier no ści Bo ga. Do pie ro wte dy bę dę mógł, od da -
jąc Je mu swo je ży cie, do świad czać owo ców te go, co spra wu je my. 

Wo bec świa ta bę dzie to bar dzo wy raź ny znak, że chrze ści ja -
nie są świad ka mi tej mi ło ści, w któ rą wie rzą. Ma rzę o tym, by ci,
któ rzy być mo że dzi siaj nas nie na wi dzą, mo że gar dzą na mi, mo -
że mó wią szy der stwa, na mnie, na cie bie na na sze wspól no ty, na
na sze pa ra fie – pa trząc na nas – bę dą mo gli po wie dzieć „pa trz -
cie, jak oni się mi łu ją ”. Na wet je że li da lej nas bę dą nie na wi dzić,
to bę dą od we wnątrz prze mie nia ni praw dą o tej mi ło ści. 

Te go so bie i wam bar dzo ży czę. My ślę, że do te go jest Pas cha
nie zbęd na i do brze, że Bóg nam da je Świę ta, by móc je prze żyć
– od Wiel kie go Czwart ku aż do ra do ści wiel ka noc nej w ta kim wła -
śnie du chu ocze ki wa nia na Moc Bo ga, któ ra nam się ob ja wia.
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Ja dwi ga Boh la 

Mo ja Sio stra – Edy ta Sto biń ska

Edy ta Stobiń ska z do mu Ja ni szew ska uro dzi ła się 1 li sto pa -
da 1938 ro ku w Strze mie szy cach. Wzrok stra ci ła we wcze -

snym dzie ciń stwie w cza sie woj ny. W wie ku oko ło 10 lat przy -
je cha ła do La sek, gdzie do pie ro roz po czę ła na ukę w szko le pod -
sta wo wej, za li cza jąc po dwie kla sy w jed nym ro ku.

O La skach cie pło pi sze w swo im wier szu:

La ski

Miej sce roz śpie wa ne, miej sce uko cha ne
Mo jej wcze snej mło do ści
Tu taj mia łam w da rze wszyst kie go w nad mia rze:
Przy jaź ni, wie dzy, mi ło ści
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Tu taj wie dza sa ma jak mał ma zja z dzba na
Moc nym trun kiem szła do gło wy
Tu chó ry pta szę ce i chó ry dzie cię ce
Brzmia ły po po ło wie

Tu taj chle ba bo chen wciąż cze kał na sto le
Gdy bie głam głod na po spa ce rze
Ta kie go sma ku w świe cie ni gdzie nie znaj dzie cie
Jak miał ten chleb pach ną cy świe ży

Tu taj jak do Mek ki ze stron da le kich
Róż ni lu dzie ochot nie bie gli
Umy sły naj tęż sze, ta len ty naj więk sze
By pić ze źró dła Ewan ge lii

A ukrzy żo wa ny z Ka pli cy Drew nia nej
Ten, któ ry jest źró dłem mi ło ści
Wszyst kich wko ło zbie rał, bło go sła wił, wspie rał
Ob da rzał skar bem wol no ści

Edy ta o swo im wier szu po wie dzia ła: „Przy ję łam ta ką for mę
wier sza ze wzglę du na treść, ta ka for ma na rzu ci ła mi się sa ma. Ten
wiersz nie mógł być wy kła dem o La skach. Jest to prze kaz dziec -
ka, ten wiersz jest ob ra zem prze żyć dziew czy ny z tam tych lat. La -
ski to jest in sty tu cja, któ ra dzia ła ła już w okre sie przed wo jen nym.
Jest to mo je ro zu mie nie La sek: Do bro, któ re go do zna łam – ten
chleb, któ ry sma ko wał jak ni gdzie, wie dza, któ ra sa ma wcho dzi -
ła do gło wy. Ta ką for mę ma tyl ko ten je dy ny mój wiersz. Tak sa -
mo jak La ski by ły i są in sty tu cją nie spo ty ka ną”.

O swo ich bez tro skich, naj pięk niej szych la tach spę dzo nych
w La skach wspo mi na rów nież w ko lej nym wier szu:



Dla Ma my 

Mo je dzie ciń stwo ży wicz nie pach ną ce so sną
za snu te dy mem har cer skich ognisk
mia ło na imię Bez tro ska.
Ła god ny dźwięk Twe go gło su i do tyk spra co wa nych rąk
umia ły uko ić smut ki;
Mo ja mło dość pach nia ła fioł ka mi
i dźwię cza ła świer go tem pta ków;
Chłon na gąb ka my śli wsy sa ła wszyst ko co we ssać się da ło.
Ser ce bi ło w rytm dik si len tów i rek taj mów;
Cia ło krą ży ło w cza row nym tań cu
Po tem go ni twa za szczę ściem go rą ca i upar ta;
A kie dy prze brzmiał ostat ni dźwięk Twe go gło su,
kie dy bez na dziej nie szu ka łam echa te go dźwię ku
nie mam re cep ty na zwy kłe pro ste ży cie.

Po ukoń cze niu obo wiąz ko wej szko ły za wo do wej w La skach,
opie ku no wie z La sek, wi dząc du że zdol no ści, ra dzili jej kształ cić
się da lej. Roz po czę ła na ukę od dru giej kla sy w Pry wat nym Li ceum
Ogól no kształ cą cym Sióstr Nie po ka la nek w Szy ma no wie. Ma tu rę
zdała ce lu ją co w 1959 ro ku – w ro ku ju bi le uszo wym 50-le cia szko -
ły. Napi sała pięk ny wiersz  – mo dli twę „W dzień zda nia ma tu ry”.

Po ma tu rze chłon na wie dzy stu dio wa ła fi lo lo gię an giel ską na
KUL -u w Lu bli nie. Czę sto wa ka cje spę dza ła w La skach. Tam przy -
go to wy wa ła się do eg za mi nów, tam mia ła pod rę ką bi blio te kę
z po trzeb ny mi ma te ria ła mi do eg za mi nów i tam był jej dru gi dom
– jak za wsze mó wi ła.

Bę dąc stu dent ką, po zna ła na zgru po wa niu dla nie wi do mych
pia ni stę szcze ciń skie go, nie wi do me go, za któ re go wy szła za mąż
i wy je cha ła do Szcze ci na. W Szcze ci nie uro dzi ła się ich cór ka Ewa.

Miesz ka jąc już w Szcze ci nie, roz po czę ła jesz cze stu dia na Wyż -
szym Stu dium Ję zy ków Ob cych Uni wer sy te tu War szaw skie go.
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Pra co wa ła w Szcze ciń skiej Spół dziel ni In wa li dów Nie wi do -
mych, mię dzy in ny mi ja ko pra cow nik so cjal ny ds. kul tu ral no -
-oświa to wych.

By ła w ko mi te cie za ło ży ciel skim NSZZ So li dar ność w Szcze -
ciń skiej Spół dziel ni Nie wi do mych i czyn nym dzia ła czem te go ru -
chu. W jej miesz ka niu prze cho wy wa no ma te ria ły kon spi ra cyj ne.

W Szcze ci nie spę dzi ła swo je naj pięk niej sze la ta; tam też po -
wsta ły jej wszyst kie wier sze. Nie któ re by ły pu bli ko wa ne w „Kul -
tu rze Nie peł no spraw ny ch” w 1997 ro ku. By ły to wier sze: „Dla Mę -
ża ”, „W ra mio nach two ich”, „Cze ko lad ki ”, „Kie dy mój świa t”.

Od 10 lat miesz ka w Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no -Miesz ka nio -
wym PZN w Olsz ty nie. Z Olsz ty na po je cha ła jesz cze sa ma na
zjazd ab sol wen tów do La sek w sierp niu 2010 ro ku. Po ło ży ła kwia -
ty na gro bach na uczy cie li.

Z lat po by tu w La skach mi ło wspo mi na pa nią Zo fię Mo raw -
ską, któ ra dba ła o wszyst ko i o wszyst kich, i sio strę Ger ma nę –
opie kun ki, któ re w in ter na cie by ły sta le obok dzie ci.

W ostat nich dwóch la tach cho ro ba i pra wie cał ko wi ty nie do -
słuch po gor szył jej znacz nie kom fort ży cia. Obec nie na le ży do
Związ ku Głu cho nie wi do mych.

Po mi mo cho ro by nie opusz cza ją ra dość ży cia. We wrze śniu
2011 ro ku za ję ła III miej sce w kon kur sie szyb kie go czy ta nia braj -
lem.

Olsz tyn 2012



W jed nym z ostat nich wier szy pi sze:

Bez ty tu łu

Co jesz cze mi pro po nu jesz, ży cie
Co raz wię cej chwil po za mną
Co raz mniej dro gi przede mną
A ty bie gniesz szyb ko, co raz szyb ciej
Ty le ma rzeń nie speł nio nych
Ty le chwil nie do cze ka nych
Chcia ła bym ten czas za mie nić
W wiecz ność
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Zo fia Krzem kow ska

O ży ciu i twór czo ści 
Ha li ny Ku ro pat nic kiej-Sa la mon

Dom 

Po ran ne prze kra wa nie chle ba.
Wie czor ne roz su wa nie za słon.
Co dzien ne otwie ra nie okien
I za pa la nie cie płych świa teł.
I jesz cze sło wa, jesz cze ge sty,
I każ dy gwar, każ da ci sza…
Pod nio słość naj zwy klej szych zda rzeń,
któ rym już nie wy star cza świa tła,
bo mu szą w ścia nach wła snych ro snąć,
przy wła snych drzwiach, pod wła snym da chem.*

Wta kim wro cław skim do mu, w miesz ka niu nr 1, ży je nie wi -
do ma po et ka Ha li na Ku ro pat nic ka -Sa la mon wraz z ro dzi -

ną: mat ką w po de szłym wie ku i mę żem z do le gli wo ścia mi zdro -
wot ny mi. Opie ku je się ni mi, dla nich go tu je – dla każ de go coś in -
ne go – sprzą ta, pie rze, za ła twia bie żą ce spra wy, któ rych w każ dym
do mu jest wie le. Gdy mu si gdzieś wy je chać, szu ka za stęp stwa
wśród przy ja ciół. Ha li na od dzie ciń stwa jest cał ko wi cie nie wi do -
ma, ale bar dzo ak tyw na.

Po za licz ny mi obo wiąz ka mi do mo wy mi znaj du je czas na
współ pra cę z Kra jo wym Cen trum Kul tu ry Nie wi do mych w Kiel -
cach. Od lat za przy jaź nio na z tym śro do wi skiem, co ro ku bie rze
udział w or ga ni zo wa niu róż nych kon kur sów, urzą dza spo tka nia

* Ze zbio ru: „Roz sy pa ne sło wa – wier sze nie wi do mych po etó w”,  Wy daw nic -
two: ZG PZN 1977 r., wy da ne w braj lu.



z czy tel ni ka mi swo jej po ezji, zwłasz cza mło dy mi, któ rzy są jej
szcze gól nie bli scy z ra cji wy ko ny wa ne go za wo du, roz pro wa dza
wśród nich wier sze, a tak że uczest ni czy w świą tecz nych bie sia -
dach.

W 2002 r. by ła w Cze chach, gdzie pre zen to wa ła to mi ki swo -
ich wier szy. Du ży wkład pra cy w przy go to wa nie spo tkań wnio -
sły na uczy ciel ki szko ły, w któ rej go ści ła. Ha li na mi ło wspo mi na
te spo tka nia.

Jest wier na za sa dzie: „Prze ka zuj zdo by tą wie dzę in nym. W ten
spo sób za pa mię tasz ją le piej, po mo żesz wes przeć in ny ch”. 

Ha li na ukoń czy ła Szko łę Pod sta wo wą przy Pań stwo wym Za -
kła dzie Dzie ci Nie wi do mych we Wro cła wiu. Na stęp nie, po uzy -
ska niu świa dec twa doj rza ło ści w Li ceum Pe da go gicz nym, pod -
ję ła pra cę na uczy ciel ki w swo jej daw nej szko le. By ła przede wszyst -
kim po lo nist ką, lu bia ną przez dzie ci i mło dzież nie wi do mą
i sła bo wi dzą cą. Za wsze mo gły na nią li czyć, by ła jed ną z nich, ro -
zu mia ła ich trud no ści, pro ble my, mia ła dla nich czas i do bre sło -
wo za chę ty.

W mię dzy cza sie ukoń czy ła Wy dział Pe da go gi ki na Uni wer -
sy te cie Wro cław skim i stu dia w Pań stwo wym In sty tu cie Pe da go -
gi ki Spe cjal nej im. Ma rii Grze go rzew skiej w War sza wie. Jest ty -
flo pe da go giem. Obec nie od lat prze by wa na eme ry tu rze, ale kon -
tak tu z ab sol wen ta mi szko ły, daw ny mi swo imi ucznia mi, nie
ze rwa ła. Śle dzi ich lo sy, za chę ca do kon ty nu owa nia na uki, ukie -
run ko wu je dal sze ich dzia ła nia. 

Ko cha lu dzi. Wy cho dzi z ini cja ty wą roz mo wy, cier pli wie wy -
słu chu je, wspie ra ra dą. Roz mo wy pro wa dzi lek ko, z po zy tyw nym
wy dźwię kiem ra do ści ży cia, na prze kór wła sne mu zmę cze niu
i trud no ściom, któ re prze cież jej rów nież nie omi ja ją. Szu ka roz -
wią za nia dla każ de go po ja wia ją ce go się pro ble mu. Jej we -
wnętrz na po go da, har mo nia w dzia ła niu udzie la ją się oto cze niu.

Za wsze za dba na, ele ganc ka, jeź dzi z prze wod nicz ką, któ rą naj -
czę ściej opła ca, mi mo wła snych skrom nych środ ków.
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Go ści łam ją w swo im do mu, spo ty ka ły śmy się na na ra dach,
wspól nie pra co wa ły śmy w ko mi sji kon kur so wej, oce nia jąc in ter -
pre ta cje nie zna ne go wcze śniej tek stu braj low skie go. Zna my się od
lat. Ce nię ją za mi ły spo sób by cia, cie ka we roz mo wy te le fo nicz -
ne, za uśmiech, za życz li wy sto su nek do każ de go na po tka ne go
czło wie ka, za to, że po tra fi się cie szyć każ dym dniem. 

Kie ru je się za sa dą: – Spiesz się, by żyć do brze i myśl o tym, że
każ dy dzień sam w so bie jest ży ciem – tym zjed nu je oto cze nie.

Ma gro no wy pró bo wa nych przy ja ciół, na któ rych mo że li czyć.
Jej bli ską przy ja ciół ką jest He le na Mu raw ska daw niej też pra cu -
ją ca w szko le dla nie wi do mych. 

He le na tak cha rak te ry zu je swą przy ja ciół kę: „Ha li na jest bar -
dzo do brą or ga ni za tor ką wszel kich wy jaz dów, kon kret na, kom -
pe tent na, roz pie ra ją ener gia i en tu zjazm dzia ła nia oraz ra dość ży -
cia. Moż na na niej po le gać, jest wier na w przy jaź ni. Ta ką przy jaźń
się ce ni ”.

Pu bli cy stycz ne ar ty ku ły Ha li ny, jej opo wia da nia i tek sty po -
etyc kie by ły dru ko wa ne w braj low skiej pra sie śro do wi sko wej, np.
w „Po chod ni ”, „Gło sie Ko bie ty ”, „No wym Ma ga zy nie Mu zycz ny -
m” oraz w czar no dru ko wych pi smach dla mło dzie ży, któ rej po -
trze by, moż li wo ści, za in te re so wa nia, ocze ki wa nia i uczu cia zna.

Mam przed so bą braj low ski to mik po ezji „Dru gie śnia da nie
z Amo re m” z 2004 r., wy da ny przez PHU Im puls w Lu bli nie. We
wstęp ie opra co wa nym przez Ewę Ko ło dyń ską -Cio czek czy ta my
m.in.: „To mik po ezji po wstał z my ślą o gim na zja li stach. Od naj -
dzie my w nim tę czę na stro jów, któ re to wa rzy szą mło dym na co
dzień. Po et ka jest bacz nym ob ser wa to rem i do brym słu cha czem,
przy ja cie lem mło dych. To wła śnie dzię ki te mu mą dre mu po strze -
ga niu świa ta i ro zu mie niu po trzeb in nych, jej wier sze uka zu ją cu -
dow ną si łę mło do ści bez tro skiej, ra do snej, peł nej pra gnień, wzru -
szeń i … mi ło ści. To tyl ko część praw dy, bo mło dym czę sto to -
wa rzy szy za du ma, za tro ska nie i in ne uczu cia. Ale ta ka jest wła śnie
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mło dość – peł na ulot nych sprzecz no ści, lecz jak że nie po wta rzal -
nie pięk na!”.

Dla po ka za nia kunsz tu wy po wie dzi po etyc kiej przy po mnij -
my je den z nich;

Pod uro kiem

Ma ry sia czy Ma ryl ka, Ma ria, Ma ry sia, Maj ka 
– to tro chę nie bie sko ści i nie za po mi naj ka;
śmiech szcze ry, smu tek wiel ki, łzy rzew ne, płacz rzę si sty…
Nie za po mnia ne sło wa. Naj pa mięt niej sze li sty.

Po świę cę nie co uwa gi otrzy ma nym w pre zen cie od po et ki
ostat nim to mi kom po ezji wy da nym w ro ku 2012. Pierw szy z nich
to: „Śla dem wes tchnie ń” – wy bo ru wier szy do ko na ło To wa rzy stwo
Mu zycz ne im. Edwi na Ko wa li ka. Na stro nie ty tu ło wej znaj du je -
my in for ma cje He le ny Ja ku bow skiej o Ha li nie Ku ro pat nic kiej -Sa -
la mon: „Prze pra co wa ła we Wro cław skiej szko le 25 lat. Jej utwo -
ry o dzie ciach to, m.in.: „Z kla sy ”, „Ro zmo wa z anio łem, „Z ćwi -
czeń szkol ny ch”. 

Pi sze dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. Jest au tor ką ma łych
form pro zy i wier szy. To mi ki po etyc kie: „W lu strze ”, „W do mach
mo ich przy ja ció łe k”, „Kasz tan ki ”. Zbio ry opo wia dań: „W dro dze”,
„W świe tle zie lo nej gwiazd ki ”. Jest człon kiem Dol no ślą skie go Od -
dzia łu Związ ku Li te ra tów Pol skich.

Pa sją Ha li ny Ku ro pat nic kiej -Sa la mon jest espe ran to. Do brze
zna ten ję zyk. Two rzy w nim, do ko nu je prze kła dów, opra co wu -
je ma te ria ły pu bli cy stycz ne. Uczest ni czy chęt nie w pol skich i za -
gra nicz nych kon gre sach espe ran ty stów, je śli po zwa la ją jej na to
środ ki fi nan so we.

W zbio rze „Śla dem wes tchnie ń” uka za ły się wier sze na wią zu -
ją ce do zwy czaj nych zda rzeń. Oto je den z nich de dy ko wa ny Lud -
mi le Ja kub czak:
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Szep tem do cie bie

Wy da wa łaś mi się za wsze za gu bio na
W roz bły ska nym świe cie sła wy i uzna nia
Nie umia łam Cię przy kle ić do świet ne go szczę ścia,
Wi szą ce go w chmur ce ludz kiej cie ka wo ści.

Mo że wszyst ko to z po wo du przy ćmio ne go gło su,
Po snu te go sen nie mierz chli wych to ną cych?
Prze su nę łaś się ła god nie przez trud w głę bie no cy.
Oglą dasz się śpie wem – ot, przy zwy cza je nia.

W oma wia nym zbio rze jest wiersz szcze gól nie dla nas bli ski: 

Lu dwik Braille

Czub ki pal ców zgro ma dzi ły ty le barw i świa teł,
Trze ba ni mi ko niecz nie ty sią ce ob dzie lić,
Ale furt ka wie ków, choć moc no zbu twia ła,
Trzesz czy prze są da mi nie pusz cza z miej sca.

Wy obraź nia cią gle tęt ni je dy nym pra gnie niem,
Upar te zmierz chy wa ka cji mi ja ją w mo zo le,
A w snach nie spo koj nych ca ły świat się tło czy
Gru by mi to ma mi na drew nia nych pół kach.

Wresz cie żmud ne po wy ła niał for my no wych li ter,
Usze re go wał wy pu kłość punk tów w kształt sen sow ny
I ode tchnął wo nią fran cu skie go la ta –
Wiej ski chło pak, si łacz w sła bo wi tym cie le.

Tak da le ko brzę czy go dzi na trium fu.
Wol niut ko z tru dem się ro dzi dłu gi mi no ca mi.

Zo fia Krzem kow ska – O Ha li nie Ku ro pat nic kiej-Sa la mon 107



NIEWIDOMI POECI108

Ty le prze szkód ro śnie, sprze ci wów, nie chę ci,
Więc jak że nie wąt pić? W do dat ku ten ka szel.

Gdy zwy cię stwo zdą ży na dejść wła śnie w sa mą po rę,
Wy ba wia z tro ski naj cięż szej i nie żal prze mi jać.
Wi dzisz, ile słoń ca w ta kim umie ra niu?
To nie dźwięk or ga nów two ich. Ser ca gra ją!

W ostat nim to mi ku po ezji: „Ko bie ty wśród ogro dó w” wy da -
nym przez „Skon pre s”, Jan Sko niecz ka z Kru szy na pi sze: „Ko bie -
ty zo sta ły przed sta wio ne tu wśród ogro dów. Każ da z nich ma do
prze ka za nia czy tel ni kom coś in ne go, wła sne go”.

Ju lia

Scho wa na za ża lu zji li to ści wym cie niem,
w każ dej wol nej mi nu cie sta je tu tak sa mo
i pa trząc w je go ogród spo mię dzy li ste wek,
krzy czy szkar łat nym szep tem „Dio, co me Ti amo!”
Wie czo rem nie wy cho dzi z ob szer ne go do mu,
prze ję ta sro gim oj cem i płacz li wą ma mą,
lecz le d wo okno wchło nie dźwięk je go gi ta ry,
wzdy cha w na grza ną ciem ność: „Dio, co me Ti amo!”
Je śli któ rejś nie dzie li na brzmia łej kwia ta mi
zni ka, nie po prze dzo na po dejrz li wą fa mą,
znaj du je ma łą kart kę w szu fla dzie z lal ka mi,
peł ną czte rech wy ra zów: „Dio co me Ti amo!”
Przy bi ci do my sła mi, dłu go nic nie wie dzą,
aż im znisz czo na pły ta spod ku rzu wy szlo cha
ble dziut kie od po wtó rek zda nie ty siąc le ci,
co się tłu ma czy pro sto: „Bo że, jak Cię ko cham!”



Uszczę śli wio na

Krą ży w pro mien nym tań cu w po dziad ko wym sa dzie.
Nie sie bez gło śne dźwię ki w opa lo nym cie le.
Smu kłość dłu gich nóg wpra wia w ryt micz ne za chwy ty.
Je śli za pra gnie skrzy deł, ze rwie je z ja bło ni.
Ale na ra zie star cza pocz tów ka od Nie go!

Po za po ezją i espe ran tem Ha li na in te re su je się też mu zy ką,
któ ra jest dla niej uko je niem. Ce ni do brych wy ko naw ców, szcze -
gól nie pro mu je nie wi do mych wo ka li stów i in stru men ta li stów.
Uczest ni czy w ich wy stę pach, pi sze w pra sie o ich do ko na niach.
Cho dzi na wy bra ne kon cer ty. Szu ka w kul tu rze ode rwa nia się od
co dzien no ści.

Je śli chce my bli żej po znać nie wi do mą po et kę, za pra sza my ją
do nas na spo tka nie au tor skie z wier szem, któ ry na pi sa ła. To nie
bę dzie czas stra co ny. Moż na też zaj rzeć do elek tro nicz ne go mie -
sięcz ni ka „Wie dza i my śl”, do wy wia du prze pro wa dzo ne go z Ha -
li ną Ku ro pat nic ką -Sa la mon przez dr. Sta ni sła wa Ko tow skie go. 

Wie lu nie wi do mych pi sze wier sze. Są one róż nej war to ści.
Cza sem są to czę sto chow skie ry mo wan ki i nie przed sta wia ją wyż -
szej ja ko ści. Jed ni pi szą do szu fla dy, ot tak – bo nie ma ją ko mu
po wie rzyć swo ich my śli. Dru dzy wy da ją to mi ki z wła sną po ezją,
tak jak pre zen to wa na dziś Ha li na Ku ro pat nic ka -Sa la mon, wła -
snym sump tem al bo znaj du ją na to spon so rów.

Spo ty ka ją się z czy tel ni ka mi, wy słu chu ją ich ocen, sa mi czy -
ta ją lub re cy tu ją al bo ko rzy sta ją z fa cho wej po mo cy za przy jaź nio -
nych ak to rów – bo wiersz od po wied nio za pre zen to wa ny zy sku -
je na war to ści.

Za koń czę my ślą: – Uży waj ser ca i umy słu po to, aby wspo ma -
gać sie bie i bli skich do brym sło wem, życz li wo ścią i bu dzić w nich
za chwyt.
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An drzej Sę kow ski*

Kre atyw ność w pra cy pe da go ga**

Czci god na Mat ko, Sza now ny Pa nie Pre ze sie, Dro gie Sio stry,
Sza now ni Pań stwo! Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie na dzi -

siej szą se sję sierp nio wą, na to spo tka nie ze śro do wi skiem La sek,
z pe da go ga mi, któ rzy roz po czy na ją rok szkol ny. 

Jest to szcze gól ny mo ment dla nas wszyst kich. Po nie waż je -
stem rów nież na uczy cie lem aka de mic kim, mam kon tak ty z mło -
dzie żą, dlatego mo ment ten jest dla mnie rów nie waż ny. Wiem,
że pe da go dzy, któ rzy roz po czy na ją pra cę, w mo men cie wkra cza -
nia w no wy rok szkol ny bar dzo czę sto za sta na wia ją się: jak bę dzie
wy glą dał ten ko lej ny rok na ucza nia, ko lej ny rok pra cy?

Okres wa ka cyj ny spra wia, że cza sem za czy na ją oni wąt pić, czy
po do ła ją wszyst kim obo wiąz kom tak, jak by chcie li. Po tem, po
krót kim okre sie pra cy, od czu cie to mi ja i za po mi na się o tej prze -
mi ja ją cej nie pew no ści. Nie wiem, czy Pań stwo też cza sa mi ma ją
po dob ne od czu cie, ale są dzę, że wła śnie ta ka se sja, kie dy moż na
się po dzie lić róż ny mi re flek sja mi, kie dy moż na wy słu chać róż nych
wy stą pień, po glą dów do ty czą cych pro ble ma ty ki kształ ce nia, jest
czymś bar dzo waż nym. Bar dzo rzad ko tak się skła da, że rok szkol -
ny roz po czy na się me ry to rycz nym spo tka niem, któ re po prze dza
Msza świę ta, a wła śnie w La skach coś ta kie go ma miej sce. 

Je stem psy cho lo giem i wie lo let nim na uczy cie lem aka de mic -
kim. Mam rów nież do świad cze nie w pra cy z mło dzie żą szkol ną.

* Psycholog – prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL-u.
**Temat został zaprezentowny podczas Sesji Pedagogicznej dla pracowników
Lasek 31.08.2012 roku.



Chciał bym po dzie lić się z Pań stwem swo imi prze my śle nia mi i wie -
dzą do ty czą cą spe cy fi ki pra cy pe da go gicz nej i te go co moż na uczy -
nić, ab by ła ona no wa tor ska, in te re su ją ca i bar dziej efek tyw na. 

Pra ca pe da go ga wy ma ga cią głe go kształ ce nia się, do sko na le -
nia wła snych umie jęt no ści. Aby prze ka zy wa na wie dza by ła in te -
re su ją ca i waż na, trze ba ją cią gle w so bie od świe żać. W prze ciw -
nym ra zie ist nie je za gro że nie zja wi skiem tzw. „wy pa le nia za wo -
do we go ”. Nie ma my wte dy chę ci do pra cy, nie po tra fi my ni cze go
no we go prze ka zać, mę czy my się, stre su je my, je ste śmy ner wo wi,
nie po tra fi my wła ści wie po ro zu mie wać się z ucznia mi, a tak że
współ pra cow ni ka mi. Dla te go trze ba pa mię tać o po trze bie cią głe -
go do sko na le nia się i roz wi ja nia umie jęt no ści pe da go gicz nych. 

Te mat wy stą pie nia, ja ki mi za pro po no wa li or ga ni za to rzy se -
sji do ty czy kre atyw no ści w pra cy pe da go ga. W ja kimś sen sie do -
ty czy on każ de go z nas i za wie ra w so bie ele men ty wie dzy z za -
kre su pe da go gi ki i psy cho lo gii. Każ dy pe da gog po wi nien wy ko -
rzy sty wać w swo jej pra cy wie dzę psy cho lo gicz ną, któ rą zdo by wa
w to ku wła sne go kształ ce nia, a tak że w co dzien nej pra cy
z uczniem czy wy cho wan kiem. Spo glą da na nie go okiem czło wie -
ka wczy tu ją ce go się w po trze by in nych, w ich moż li wo ści i ogra -
ni cze nia. 

Za gad nie nie kre atyw no ści jest ostat nio do syć mod ne. Moż -
na po wie dzieć, że na szczę ście nie tyl ko mó wi się o nim w sa lach
aka de mic kich i nie tyl ko pro wa dzi się ba da nia na uko we, ale wła -
śnie od no si się pro ble ma ty kę twór czo ści do rze czy wi stej, co dzien -
nej pra cy z dru gim czło wie kiem.

Pro ble ma ty ka kre atyw no ści po dej mo wa na jest po wszech nie
przez spe cja li stów zaj mu ją cych się kształ ce niem i na ucza niem. Po -
wsta ją za kła dy i ka te dry aka de mic kie po dej mu ją ce za gad nie nie
pe da go gi ki twór czo ści na róż nych uczel niach wyż szych. Są or ga -
ni zo wa ne kon fe ren cje na uko we. Chciał bym się od nieść do spraw
istot nych z za kre su pe da go gi ki i psy cho lo gii twór czo ści, czy kre -
atyw no ści. 
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Ter mi ny „kre atyw no ść” i „twór czo ść” by wa ją uży wa ne za -
mien nie, cho ciaż ma ją rów nież swo ją wła sną spe cy fi kę. Pra gnę
rów nież zwró cić Pań stwa uwa gę na ce chy cha rak te ry zu ją ce twór -
cze go na uczy cie la, no i oczy wi ście rów nież twór cze go ucznia. Na -
stęp nie chciał bym też po wie dzieć kil ka słów o tym, czym się cha -
rak te ry zu je twór czy na uczy ciel i co się na ten te mat mó wi.

Kształ ci my i wy cho wu je my uczniów do te go, by w przy szło -
ści do brze funk cjo no wa li w co dzien nym ży ciu. My ślę, że szcze -
gól nie waż ne jest to wła śnie w szko le kształ cą cej dzie ci nie wi do -
me. Bar dzo istot na jest za tem kre atyw ność za rów no pe da go ga, jak
i ucznia, któ ry w przy szło ści bę dzie mu siał do sto so wać się do
zmie nia ją cych się wa run ków ży cio wych: eko no micz nych, spo łecz -
nych i ocze ki wań lu dzi. 

Ob sza ry za in te re so wań pe da go gi ki 
i psy cho lo gii kre atyw no ści

Psy cho lo gia i pe da go gi ka twór czo ści zaj mu ją się sze re giem
waż nych ze wzglę dów wy cho waw czych i po znaw czych za gad nień. 

Za wsze in te re so wa li nas lu dzie wy bit ni. W ja kimś sen sie oczy -
wi ście naj waż niej sza jest wy bit ność i wy jąt ko wość du cho wa, roz -
wój du cho wy i to, co te mu ma słu żyć, a więc wy kształ ce nie, ce le
do któ rych dą ży my, a więc zwłasz cza świę tość i god ne ży cie. Re -
flek sja nad „wy bit no ścią ” ma swo je na uko we pod sta wy w pe da -
go gi ce, psy cho lo gii i so cjo lo gii. Po głę bia nie wie dzy na te mat te -
go, kto jest rze czy wi ście zdol ny, kto jest kre atyw ny po zwa la le piej
re ali zo wać ce le kształ ce nia i wy cho wa nia. 

Pe da go gi ka i psy cho lo gia twór czo ści zaj mu ją się kry te ria mi
oce ny te go, kto jest twór czy, a tak że ja kie ce chy cha rak te ry zu ją
czło wie ka zdol ne go i twór cze go. Od lat pro wa dzo ne są in te re su -
ją ce ba da nia do ty czą ce te go, ja ki jest zwią zek mię dzy in te li gen -
cją i twór czo ścią. Nie za wsze oso by in te li gent ne cha rak te ry zu ją



się kre atyw no ścią. Na to miast twór czo ści na wy so kim po zio mie
to wa rzy szy na ogół wy so ka in te li gen cja. 

Oso by uzdol nio ne twór czo są na ogół bar dzo wraż li we, stąd
mo że my mieć róż ne do świad cze nia w pra cy z uczniem zdol nym
i uta len to wa nym. 

Ko lej nym za gad nie niem po dej mo wa nym przez psy cho lo gów
i pe da go gów twór czo ści jest sam pro ces twór czy. Skła da ją się na
nie go róż ne fa zy. Wy mie nia się fa zę przy go to waw czą, któ ra jest
zdo by wa niem wie dzy po zwa la ją cej na pod ję cie ak tyw no ści
twór czej. Na stęp na fa za, zwa na fa zą in ku ba cji, czy też „wy lę ga nia
się po my słu roz wią za nia ” jest czę sto nie do koń ca uświa do mio -
nym pro ce sem po wsta wa nia po my słu. Ko lej na fa za to tzw. fa za
ilu mi na cji, czy li po ja wie nia się po my słu roz wią za nia. Po ja wie nie
się po my słu roz wią za nia jest czę sto źró dłem za do wo le nia i sa tys -
fak cji, a na wet ra do ści. Na stęp na fa za to we ry fi ka cja po my słu roz -
wią za nia, któ ra zmu sza nas do za sta no wie nia się, czy wy my ślo -
ne przez nas roz wią za nie jest słusz ne, ory gi nal ne i war to ścio we.
Ta re flek sja nad spon ta nicz nym roz wią za niem i po my słem jest ko -
niecz na, aby wy brać te naj lep sze po my sły i od rzu cić to, co jest tyl -
ko po zor nie war to ścio we.

Na stęp nym bar dzo waż nym za gad nie niem jest oce na te go, co
jest war to ścio we pod wzglę dem twór czym. Wy mie nia się tu no -
wość, ory gi nal ność, ge ne ra tyw ność i od po wied niość. War to zwró -
cić uwa gę na ce chę zwa ną ge ne ra tyw no ścią. Mó wi ona o cza sie
od dzia ły wa nia wy two ru. Jed ne dzie ła, czy wy two ry za chwy ca ją
przez chwi lę a in ne przez set ki lat. Wresz cie wspo mi na na tzw. „od -
po wied nio ść” wska zu je na uży tecz ność spo łecz ną po my słów, któ -
re są wy twa rza ne. Twór czość w ob sza rze kształ ce nia i wy cho wa -
nia cha rak te ry zu je się szcze gól ną war to ścią ze wzglę du na swo -
ją funk cję spo łecz ną i od nie sie nie do rze czy wi sto ści, a nie tyl ko
do świa ta teo rii i abs trak cyj nych idei. 

Ko lej nym ob sza rem za in te re so wań pe da go gi ki i psy cho lo gii
twór czo ści są spo łecz ne jej uwa run ko wa nia. Czy li na ile oto cze -
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nie spo łecz ne wpły wa na na szą kre atyw ność. Obok nie wąt pli wych
zdol no ści, któ re są dzie dzi czo ne, ist nie je ca ły ob szar moż li wo ści
kre atyw ne go dzia ła nia, za le żą cych od kształ ce nia i wy cho wa nia.
Czy li kształ ce nie w szko le, mo że przy go to wy wać ucznia do twór -
cze go dzia ła nia. 

Zdol no ści wro dzo ne czy na by te?

Jed no z czę sto sta wia nych py tań do ty czy te go, czy in te li gen -
cja i zdol no ści są dzie dzi czo ne, czy też na by te w to ku ży cia.
Współ cze sna psy cho lo gia i pe da go gi ka pod kre śla zna cze nie oby -
dwu uwa run ko wań. Nie wąt pli wie in te li gen cja i zdol no ści są w du -
żym stop niu dzie dzi czo ne. Współ cze śnie pod kre śla się jed nak
istot ne zna cze nia kształ ce nia i wy cho wa nia dla roz wo ju ludz kich
zdol no ści. Są licz ne przy kła dy wska zu ją ce na to, iż kształ ce nie
w za kre sie zdol no ści twór czych otwie ra czło wie ka na no we ho -
ry zon ty, in spi ru je do in te re su ją cych dzia łań i po wsta wa nia ory -
gi nal nych po my słów. Za tem in te li gen cję i zdol no ści twór cze moż -
na roz wi jać. Do ty czy to szcze gól nie lu dzi mło dych, ale rów nież
tych już doj rza łych. Pod ję cie za dań no wych i od po wie dzial nych
wy zwa la w uczniach, a tak że oso bach do ro słych i doj rza łych in -
wen cję twór czą i no we moż li wo ści. Na le ży za tem sta wiać so bie
trud ne za da nia. Pod kre śla się tu ogól nie zna cze nie ak tyw no ści
czło wie ka, któ ra dzia ła in spi ru ją co na roz wój zdol no ści. 

Róż ne ro dza je in te li gen cji i zdol no ści

Tra dy cyj ne po dej ście do in te li gen cji wska zy wa ło na ist nie nie
i zna cze nie jed nej in te li gen cji, zwa nej „in te li gen cją ogól ną ”. Obec -
nie pod kre śla się ist nie nie róż nych ro dza jów in te li gen cji. Po nad to
do strze ga się moż li wo ści roz wi ja nia róż nych ro dza jów in te li gen cji.

Mo że my tu taj spoj rzeć na kształ to wa nie na szych uczniów
w kon tek ście roz wo ju ich zdol no ści i in te li gen cji. Nie my ślę tu tyl -
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ko o naj zdol niej szych, ale o wszyst kich. In spi ru ją cym w tym za -
kre sie jest jed no z no wo cze snych po dejść do pro ble ma ty ki in te -
li gen cji, wy ra żo ne w teo rii in te li gen cji R.J. Stern ber ga, wy bit ne go
ame ry kań skie go psy cho lo ga, chy ba naj czę ściej cy to wa ne go spe cja -
li sty zaj mu ją ce go się za gad nie niem in te li gen cji. Wy róż nia on trzy
ro dza je in te li gen cji. Ich wza jem ne i har mo nij ne wy stę po wa nie
spra wie, że czło wiek jest w sta nie re ali zo wać swo je ce le, roz wi jać
się i do brze funk cjo no wać spo łecz nie. Wspo mnia ny uczo ny, stwo -
rzył tzw. „teo rię in te li gen cji sprzy ja ją cej po wo dze niu ży cio we mu”,
ale w ta kim po zy tyw nym te go sło wa zna cze niu. Nie cho dzi o ja -
kieś ka rie ro wi czo stwo, suk ces za wszel ką ce nę, ale po wo dze nie, bę -
dą ce źró dłem roz wo ju we wnętrz ne go. Mó wi On o trzech ro dza -
jach in te li gen cji: ana li tycz nej, twór czej i prak tycz nej. 

In te li gen cja ana li tycz na, czy li wszyst ko to, co tra dy cyj nie
uwa ża my, że świad czy o in te li gen cji, a więc np.: bar dzo do bra pa -
mięć, szyb kie prze twa rza nie in for ma cji, umie jęt ność pięk ne go
mó wie nia, zdol no ści od twór cze. In te li gen cja ana li tycz na na ogół
jest mie rzo na te sta mi psy cho lo gicz ny mi. 

Dru gi ro dzaj in te li gen cji to in te li gen cja twór cza, czy li po my -
sło wość, ory gi nal ność my śle nia, coś, co spra wia, że po mysł od -
bie ga od ste reo ty pu. 

Trze ci ro dzaj in te li gen cji – in te li gen cja prak tycz na, któ ra po -
win na być po żą da na przez nas w pra cy, w każ dej szko le na każ -
dym po zio mie kształ ce nia, któ ra czę sto by wa ła nie co za nie dby -
wa na w pra cy pe da go gicz nej i psy cho lo gicz nej. Przez wie le lat pra -
wie w ogó le się nie zaj mo wa no in te li gen cją prak tycz ną, a oka zu je
się, że ona wła ści wie w du żym stop niu de cy du je o po wo dze niu
w re ali za cji na sze go po wo ła nia i na szej dro gi ży cio wej. De fi cy ty
w tym za kre sie mo gą być po waż ną prze szko dą, po nie waż jest to
umie jęt ność ko mu ni ko wa nia się z in ny mi ludź mi, po ro zu mie wa -
nia się, sztu ka me dia cji, go dze nia się z in ny mi ludź mi, umie jęt -
ność roz wią zy wa nia kon flik tów. By wa ją lu dzie bar dzo zdol ni,
wspa nia li, ale ma ją cy licz ne kon flik ty z oto cze niem, nie po tra fią -
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cy się z in ny mi w spo sób wła ści wy po ro zu mieć. Są też lu dzie bar -
dzo lu bia ni, któ rzy nie mu szą wie le czy nić, aby po zy skać sym pa -
tię in nych, a są rów nież ta cy, któ rym przy cho dzi to z bar dzo du -
żym tru dem. Cha rak te ry zu je ich czę sto ni ski po ziom tzw. in te -
li gen cji spo łecz nej, któ ra jest czę ścią in te li gen cji prak tycz nej.
In nym ele men tem in te li gen cji prak tycz nej jest tzw. in te li gen cja
emo cjo nal na, czy li zdol ność wy ko rzy sty wa nia emo cji w roz wią -
zy wa niu róż ne go ro dza ju za dań ży cio wych i in te lek tu al nych. 

Wszyst kie trzy ro dza je in te li gen cji moż na roz wi jać, co dla pe -
da go gów jest rze czą nie zwy kle waż ną. We dług współ cze snej wie -
dzy psy cho lo gicz nej mo że my się roz wi jać in te lek tu al nie i wpły -
wać na roz wój na szych uczniów. Nie jest moż li we je dy nie pra cą,
przy jed nie prze cięt nym po zio mie zdol no ści, roz wi nąć je do po -
zio mu ar cy mi strzow skie go. Moż li we jest na to miast osią gnie cie
opty mal ne go dla kon kret ne go czło wie ka po zio mu ich roz wo ju.

Zdol no ści a suk ces ży cio wy

Du żym za gro że niem dla współ cze snej cy wi li za cji jest ob ser -
wo wa ne czę sto dą że nie do suk ce su za wszel ką ce nę. Nie któ rzy na -
zy wa ją to „wy ści giem szczu ró w”. Trud no jest cał ko wi cie w tej ry -
wa li za cji nie uczest ni czyć. Każ dy, kto uczest ni czy w ja kimś kon -
kur sie ar ty stycz nym, olim pia dzie przed mio to wej, czy też
spor to wej pra gnie wy grać, a przy naj mniej do brze wy paść. Do ty -
czy to rów nież na szych uczniów. Ry wa li za cja jest wpi sa na w na -
sze ży cie, ale co zro bić, aby mo ty wo wa ła ona do sa mo roz wo ju,
a nie ogra ni cza ła go. Po trzeb ne jest ta kie kształ ce nie uczniów, aby
nie dą ży li oni do suk ce su za wszel ką ce nę. Dą że nie do sa mo do -
sko na le nia jest waż niej sze, niż dą że nie do by cia lep szym niż inni.

Ce lem pe da go ga, któ ry ma aspi ra cje, aby być pe da go giem
twór czym, jest to, aby uczeń mak sy mal nie się roz wi nął, że by sam
wal czył o roz wi ja nie wła snych moż li wo ści, bo są one da rem, któ -
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re go nie moż na zmar no wać. Wie dza z za kre su psy cho lo gii i pe -
da go gi ki twór czo ści wska zu je na to, że moż na kształ cić w spo sób
twór czy i nie twór czy. Twór czość, czy kre atyw ność, nie jest jed nak
pa na ceum na wszyst kie pro ble my pe da go gicz ne i wy cho waw cze,
ale in spi ru je do nie ustan ne go wzbo ga ca nia me tod pra cy. 

Wła śnie w śro do wi sku La sek, z któ rym już ja ko dziec ko mia -
łem kon takt, wi dzia łem ogrom ny wkład pe da go gów, któ rzy po -
szu ki wa li no wych me tod pra cy z uczniem , no wych na rzę dzi roz -
wią zań edu ka cyj nych i mie li w tym za kre sie wy bit ne osią gnię cia. 

Twór czy na uczy ciel

Mó wiąc o twór czym na uczy cie lu wy mie nia się ta kie ce chy, jak: 
1. Roz po zna wa nie po trzeb dzie ci – ten ele ment jest bar dzo

waż ny, a roz po zna wa nie po trzeb dzie ci za wsze jest zwią za ne
z pew ne go ro dza ju em pa tią, czy li umie jęt no ścią wczu cia się w stan
emo cjo nal ny dziec ka. Ni by zna my te po trze by, ale, z dru giej stro -
ny, każ de dziec ko w ja kiś in ny spo sób je wy ra ża. 

2. Umie jęt ność roz po zna wa nia moż li wo ści emo cjo nal no -mo -
ty wa cyj nych i po znaw czych dzie ci. Wi dzi my du że zróż ni co wa nie
po zio mu moż li wo ści dzie ci. W związ ku z tym trze ba bar dzo wy -
raź nie od czy tać te moż li wo ści roz wo jo we każ de go dziec ka, tym
bar dziej, że dziec ko nie wi do me cza sa mi mo że mieć znacz nie
utrud nio ną dro gę, aby swo je po trze by emo cjo nal ne wy ra żać. Od -
czy ta nie je go po trzeb wy ma ga jesz cze więk szej uwa gi i tro ski. 

3. Umie jęt ność sty mu lo wa nia roz wo ju zdol no ści twór czych,
czy li stwa rza nie moż li wo ści, aby dziec ko by ło rze czy wi ście od waż -
ne po znaw czo. Jest to spra wa, o któ rej czę sto mó wi się w psy cho -
lo gii i pe da go gi ce twór czo ści. Cie ka we są ba da nia psy cho lo gicz -
ne wska zu ją ce na to, że dzie ci przed pój ściem do szko ły wy ka zu -
ją czę sto bar dzo wy so ki po ziom zdol no ści twór czych. Po tem po
dwóch, czy trzech la tach kształ ce nia po ziom ten ob ni ża się. Zwią -
za ne jest to mię dzy in ny mi z tym, iż kształ ce nie w szko le, czy li
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sfor ma li zo wa na for ma kształ ce nia mo że ob ni żać po ziom ak tyw -
no ści i in wen cję twór czą dziec ka. Zda rza się też, iż nad mier ne ka -
ra nie, czy też ogra ni cza nie in wen cji twór czej wy wo łu je zja wi sko
tzw. „ge ne ra li za cji ha mo wa nia ”, czy li ob ni ża nia ak tyw no ści w wie -
lu ob sza rach dzia ła nia.

Czę sto jest tak, że te dzie ci, któ re są twór cze, wca le nie mu -
szą być wy bit ne i wy jąt ko we pod każ dym wzglę dem. Nie kie dy
dzie ci te spra wia ją wię cej trud no ści, niż dzie ci prze cięt nie uzdol -
nio ne. Jak za tem z ni mi po stę po wać? Trze ba zna leźć zło ty śro dek,
któ ry po zwa la za rów no ca łej kla sie do brze funk cjo no wać jak i po -
zo sta wia miej sce na in dy wi du al ność ucznia. Nie my ślę tu o tzw.
„wy cho wa niu bez stre so wy m”, bę dą cym czę sto źró dłem trud no -
ści wy cho waw czych i pro ble mów w funk cjo no wa niu spo łecz nym
uczniów. Waż ne jest, aby do strzec w uczniu je go sil ne stro ny i sta -
rać się je roz wi jać. 

Ist nie je w ter mi no lo gii pe da go gicz nej i psy cho lo gicz nej ter -
min: „ży we ucze nie ”. Mó wi on o tym, iż waż ne są ta kie for my pra -
cy z uczniem, któ re go ak ty wi zu ją. Waż ne jest, aby za ję cia szkol -
ne po zwa la ły uczniom na udział w dys ku sji, wy mia nę po glą dów.
Istot na jest na uka nie tyl ko wy po wia da nia swo ich po glą dów, ale
rów nież słu cha nia in nych. Je że li uczeń wy gła sza ja kiś po gląd, to
po wi nien mó wić „w pierw szej oso bie ”, czy li w swo im imie niu.
Wte dy mu si rze czy wi ście iden ty fi ko wać się z wy ra ża nym po glą -
dem i po no sić za je go gło sze nie od po wie dzial ność. War to po świę -
cić czas na na ucze nie pro wa dze nia dys ku sji, wy mia ny po glą dów
i słu cha nia te go, co in ni chcą nam prze ka zać.

4. Twór czy na uczy ciel po sia da umie jęt ność słu cha nia i ob ser -
wo wa nia. To jest me to da psy cho lo gicz na, któ ra mo że być sto so -
wa na przez każ de go czło wie ka, któ ry ma wy czu cie i wraż li wość.
Pe da gog po wi nien po sia dać, a w każ dym ra zie roz wi jać w so bie
te zdol no ści. A więc ob ser wa cja i roz mo wa to są me to dy, któ re
mo gą być sto so wa ne po wszech nie. Każ dy z nas mo że prze pro wa -
dzić roz mo wę, mo że ob ser wo wać i wy cią gać wnio ski psy cho lo -
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gicz ne do ty czą ce po trzeb dziec ka, je go moż li wo ści i ogra ni czeń.
Istot ną ce chą twór cze go na uczy cie la jest rów nież zdol ność kry -
tycz ne go spoj rze nia na wła sne umie jęt no ści i kom pe ten cje.

Uczeń twór czy i zdol ny

Na za koń cze nie chciał bym zwró cić uwa gę na ce chy, któ re
współ cze sna psy cho lo gia przy pi su je uczniom zdol nym i twór -
czym. Cha rak te ry zu ją się oni wy so kim po zio mem zdol no ści wer -
bal nych. Ma ją bo ga te słow nic two. Czę sto wy ka zu ją du żą ini cja -
ty wę. Cha rak te ry zu je ich pa sja dzia ła nia. Ta pa sja i wy so ka mo -
ty wa cja sprzy ja wy bit nym osią gnię ciom. Ucznio wie zdol ni
by wa ją tak że kry tycz ni i wy ma ga ją cy. Z jed nej stro ny po trze bu -
ją au to ry te tów, z dru giej zaś trud no jest im ta ki au to ry tet zna leźć.
By wa ją wraż li wi i am bit ni. Pra ca z ucznia mi zdol ny mi wy ma ga
szcze gól ne go ro dza ju wraż li wo ści, a tak że du żej cier pli wo ści. Cha -
rak te ry stycz na jest ich du ża wraż li wość na spra wy etycz ne i mo -
ral ne. Ob ser wa cja wy bit nie zdol nych uczniów wska zu je na to, iż
ma ją oni du że po trze by re flek sji etycz nej od no szą cej się do ota -
cza ją ce go ich świa ta. Gdy wy so ko oce nia my moż li wo ści na szych
uczniów, czę sto jest nam ła twiej osią gnąć ce le pe da go gicz ne.

Jed nym z istot nych wy mia rów oso bo wo ści ucznia jest je go sa -
mo oce na. To co czło wiek my śli o so bie i jak sie bie oce nia ma istot -
ne zna cze nie dla je go re la cji z in ny mi. Re la cje spo łecz ne zaś de -
cy du ją w du żym stop niu o ja ko ści i za do wo le niu z ży cia. Ade kwat -
ny ob raz sie bie uwzględ nia ją cy za rów no sil ne jak i sła be stro ny
po ma ga czło wie ko wi w je go roz wo ju du cho wym, a tak że in te lek -
tu al nym i oso bo wo ścio wym. Ist nie je czę sto po ja wia ją cy się po -
gląd, iż oso by uzdol nio ne są za ro zu mia łe, zbyt pew ne sie bie i ego -
cen trycz ne. Oka zu je się, iż bar dziej nie ko rzyst na od za wy żo nej sa -
mo oce ny jest sa mo oce na za ni żo na. Gdy czło wiek nie wie rzy
w sie bie, ni sko oce nia swo je moż li wo ści in te lek tu al ne i du cho we,
ma rów nież ten den cje do kry tycz ne go oce nia nia in nych lu dzi. Za -
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ni żo na sa mo oce na wpły wa nie ko rzyst nie na re la cje z in ny mi. Mó -
wi się nie kie dy, iż sa mo oce na po win na być przy naj mniej na ty le
wy so ka, aby móc prze ciw sta wić się de struk cyj nej kry ty ce oto cze -
nia. Oso by z nie peł no spraw no ścią na ra żo ne są w spo sób szcze -
gól ny na po sta wy kry tycz ne wni ka ją ce czę sto z uprze dzeń. Wy -
ja śnia nie ich nie po wo dzeń i wad, któ re do ty ka ją prze cież
wszyst kich lu dzi, opie ra się czę sto na od nie sie niu ich przy czyn do
ogra ni czeń zwią za nych z nie peł no spraw no ścią. Jest to zja wi sko
czę sto krzyw dzą ce oso by nie peł no spraw ne. Dla te go pra cu jąc
z ucznia mi po win ni śmy zwró cić uwa gę na kształ to wa nie w nich
ade kwat nej i wy so kiej sa mo oce ny, któ ra od no si się do ich róż no -
rod nych zdol no ści i moż li wo ści. Zbyt wy so ka, nie ade kwat na sa -
mo oce na mo że rów nież pro wa dzić do sta wia nia so bie nie re al nych
ce lów. Trud no ść z ich osią gnię ciem sprzy jać mo że fru stra cji i nie -
za do wo le niu z sie bie i z in nych osób. 

Kre atyw ny pe da gog otwar ty jest na po trze by ucznia. Pod no -
si on swo je kwa li fi ka cje, bo jed nak one ma ją szcze gól ne zna cze -
nie dla ja ko ści kształ ce nia i wy cho wa nia uczniów. Wie dza pe da -
go gicz na po win na być wspo ma ga na re flek sją psy cho lo gicz ną, któ -
rej źró dłem jest wy kształ ce nie i do świad cze nie oso bi ste. 

Sza now ni Pań stwo. Cie szę się, że pro ble ma ty ka twór czo ści
i kre atyw no ści w pra cy pe da go gicz nej sta ła się przed mio tem na -
szych roz wa żań w cza sie tej se sji. Na pew no war to jest do strze -
gać ten aspekt rze czy wi sto ści szkol nej. Otwar tość na no we
doświad cze nie, po szu ki wa nie no wych i lep szych roz wią zań, sprzy -
jają pod no sze niu ja ko ści pra cy pe da go ga. Współ cze sna pe da go -
gi ka i psy cho lo gia po świę ca ją tej pro ble ma ty ce du żo miej sca. Się -
ga nie do współ cze snych ba dań i no wych roz wią zań edu ka cyj nych
po zwo li na przy go to wa nie na szych uczniów do pod ję cia za dań,
któ re sta wia przed ni mi co dzien ne ży cie.
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Mał go rza ta Pyr ka*

O pa trze niu, do strze ga niu i pew nym 
„kr nąbr ny m” ko niu

Za sta na wia li ście się kie dyś, jak to wła ści wie jest z tym pa trze -
niem? I wła ści wie, co koń mo że mieć z tym wspól ne go? Czy

ja kiś tam, zwy czaj ny koń jest w sta nie na uczyć nas pa trzeć, a mo -
że ra czej do strze gać? A je śli tak, to w ja ki ni by spo sób miał by te -
go do ko nać?

Przez wie le lat mo jej pra cy z koń mi tra fia łam na róż ne ty py.
Jed ne po kor ne, po tul ne, in ne zde cy do wa ne i sil ne, jesz cze in ne
spra wia ły wra że nie wciąż po kłó co nych ze świa tem bądź zu peł nie
od nie go nie za leż nych. Le piej lub go rzej ra dzi łam so bie z ta ki mi

* Instruktorka hipoterapii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach.
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eg zem pla rza mi, w koń cu prze cież przez wie le lat wpa ja no mi do
gło wy róż ne tech ni ki pra cy z ty mi zwie rzę ta mi, opar te na „ko mu -
ni ka cji ” za po mo cą sprzę tu, pa ten tów, środ ków przy mu su i per -
swa zji. Dzia ło się tak do cza su, aż na mo jej dro dze sta nął pe wien
oso bli wy eg zem plarz. 

Kie dy po raz pierw szy uj rza łam owo zwie rząt ko, mia ło nie -
speł na dwie go dzi ny ży cia. Po cząt ko wo nie pew ne, szyb ko na bie -
ra ło za ufa nia i dość pla stycz nie pod da wa ło się wszel kim za bie gom
pie lę gna cyj nym i wy cho waw czym. Mi ja ły mie sią ce, klacz ka ro -
sła, a ja da lej – w do brej wie rze – usku tecz nia łam swo ją „ko mu -
ni ka cję ”. Wte dy wy da wa ło mi się, że roz ma wiam z nią w koń skim
ję zy ku. Prze cież spę dza łam z koń mi ty le cza su, ob ser wo wa łam ich
za cho wa nia, spo sób po ro zu mie wa nia się w sta dzie, hie rar chię. Jak -
że mi się WY DA WA ŁO!!! 

Po dwóch la tach na szej wspól nej wę drów ki na gle coś za czę -
ło się psuć w tych re la cjach. Klacz na dal per fek cyj nie wy ko ny wa -
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ła wszyst kie po le ce nia, cho dzi ła jak w ze gar ku, ty le, że ja mia łam
co raz więk sze wra że nie pra cy z ro bo tem. Dwie ście pięć dzie siąt ki -
lo ko nia sta ło, le ża ło, bądź po ru sza ło się z gra cją wo kół mnie, ale
wte dy umysł zwie rzę cia – na wet nie chcę się do my ślać, któ rę dy
– ga lo po wał. A chwi lę po tem ten po tul ny i grzecz ny koń eks plo -
do wał i po wie dział dru ko wa ny mi li te ra mi, co my śli o ta kiej re -
la cji. Ten koń wresz cie wy ar ty ku ło wał!!!!

Mi mo obo la łej gło wy, gu za wiel ko ści pię ści i stra to wa ne go 
„e go ”, dziś mo gę śmia ło po wie dzieć, że to był je den z naj bar dziej
prze ło mo wych mo men tów w mo im ży ciu. Dla cze go? Bo do pie -
ro wte dy zda łam so bie spra wę z te go, jak moż na pa trzeć i kom -
plet nie nic nie wi dzieć. Jak mar ne mam po ję cie na te mat ko mu -
ni ka cji i jak da le ce róż ni się ro la kie row ni ka od li de ra. 

Od te go mo men tu za czę łam uważ nie ob ser wo wać swo je ko -
nie. Ich sys tem ko mu ni ka cji wy ra ża ją cy się w ję zy ku cia ła, ce chu -
ją cy się nie zwy kłą wraż li wo ścią na sy gna ły pły ną ce z oto cze nia
i szyb ko ścią re ago wa nia na nie. 

Do pie ro wte dy za czę łam uświa da miać so bie tę, nie zbęd ną dla
prze trwa nia ga tun ku, uważ ność, świa do mość oto cze nia i umie -
jęt ność od czy ty wa nia sy gna łów nie wer bal nych. Do pie ro wów czas
za czę łam za uwa żać, że w prze ci wień stwie do nas, lu dzi, ko nie są
szcze re w swo ich po sta wach, nie kie ru ją się pierw szym wra że -
niem, nie ma ją żad ne go in te re su, aby po ka zy wać nam coś in ne -
go niż my ślą. Są za wsze praw dzi we i na tu ral ne, a jed no cze śnie de -
li kat ne w swo ich sy gna łach. (No chy ba, że ktoś tak bar dzo nie chce
słu chać, jak ja, wcze śniej). 

Ko lej ne mo je ob ser wa cje po szły w kie run ku hie rar chii w sta -
dzie. Co z nią? Każ dy koń jest w struk tu rze li nio wej za rów no do -
mi nu ją cy, jak i pod po rząd ko wa ny. Czyż nie po dob nie wy glą da
układ w pra cy, gdzie każ dy szef jest jed no cze śnie czy imś pod wład -
nym? Za ja sno okre ślo ną hie rar chią idzie pre cy zyj ny po dział ról,
umoż li wia jąc tym sa mym szyb ką re ak cję w chwi lach za gro że nia
i bły ska wicz ne prze ka zy wa nie in for ma cji. A od po wie dzial ność
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prze wod ni ka sta da za bez pie czeń stwo i do bro stan człon ków sta -
da? A je go im po nu ją ce wręcz trak to wa nie przy wódz twa ja ko służ -
by? Jak że da le ko nam, lu dziom, do ide ału.

W tam tej sy tu acji do tar ło do mnie jesz cze jed no. Prze cież mo -
ja klacz za ak cep to wa ła mnie ja ko człon ka wła sne go sta da i re agu -
je na mo je za cho wa nia tak, jak od po wie dzia ła by na za cho wa nie
każ de go in ne go koń skie go to wa rzy sza w sta dzie. A po nie waż co -
dzien nie da je mi swo ją uważ ność, mo że być dla mnie do sko na -
łym me dium, al bo wiem po zwa la mi przyj rzeć się mo je mu wła -
sne mu funk cjo no wa niu na płasz czyź nie re la cji z ludź mi, współ -
pra cy z ni mi, pre cy zyj nej ko mu ni ka cji (choć by z pod opiecz ny mi,
pod czas za jęć), or ga ni za cji ze spo łu lu dzi, z któ ry mi współ pra cu -
ję, sku tecz nej re ali za cji ce lu czy wraż li wo ści zmy słów. I ofe ro wa -
ła mi to wszyst ko, po dob nie jak in ne ko nie przed nią, od dru giej
go dzi ny swo je go ży cia, a ja z upo rem ma nia ka, przez ty le lat, tak
bar dzo nie chcia łam te go zo ba czyć. 



Dzię ki tej kla czy wy zwo li łam wła sną ini cja ty wę i kre atyw ność,
na uczy łam się opa no wa nia i do świad cza nia sie bie w prze strze ni
z ko niem. Mo ja współ pra ca z koń mi za czę ła opie rać się na do bro -
wol no ści, a tym sa mym za czę ła uczyć mnie jed no znacz nej ko mu -
ni ka cji, szcze ro ści, za ufa nia oraz zo rien to wa nia na cel i po ka za -
ła, jak prze no sić te do świad cze nia na płasz czy znę re la cji i ko mu -
ni ka cji z ludź mi. 

Z mo ich dzi siej szych ob ser wa cji wy ni ka tak że, że po dob ne do -
świad cze nia ofe ru ją nam ota cza ją cy nas lu dzie. Pod wa run kiem
wszak że, że bę dzie my ich cie ka wi i da my im swo ją uważ ność. Sła -
wo mir Mro żek po wie dział kie dyś: „Nie moż na do strze gać, nie wi -
dząc, ale moż na nie do strze gać, wi dząc. To jest co dzien ne po strze -
ga nie na sze go wzro ku i per cep cji ”. 

Wie rzę głę bo ko, że każ dy z nas ma w so bie po ten cjał ta kie go
wła śnie, świa do me go po strze ga nia. Po zwól my so bie tyl ko te go do -
świad czyć.
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s. Rut Wo siek FSK

Odznaczenia dla ludzi Lasek

Dnia 20 grud nia o godz. 11.00 od wie dził La ski, po raz pierw -
szy po ob ję ciu tej funk cji, Pre zy dent Bro ni sław Ko mo rowski. 

Do stoj ny Gość, mi mo na pię tych w tym dniu ter mi nów, przy -
je chał do nas tro chę wcze śniej, że by wię cej cza su po świę cić na spo -
tka nie z ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej i Gim na zjum.

Na stęp nie, wraz z to wa rzy szą cy mi Mu oso ba mi, prze szedł do
sa li Do mu św.Sta ni sła wa, gdzie wrę czył od zna cze nia pań stwo we
przy zna ne dzie się cior gu wie lo let nim na szym pra cow ni kom.

Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski z Gwiaz dą
otrzy mał Pre zes Wła dy sław Go łąb, a Krzyż Ka wa ler ski Or de ru

PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI 
W LASKACH



PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI W LASKACH128

Od ro dze nia Pol ski – p. Ce cy lia Czar to ry ska; Zło te Krzy że Za słu -
gi otrzy ma li pań stwo Do ro ta i An to ni Świę cic cy, ksiądz Ka zi mierz
Ol szew ski, dyr. Piotr Gro chol ski i s. Rut Wo siek; Srebr ne Krzy -
że Za słu gi otrzy ma li: dyr. Aga ta Ku nic ka Gold fin ger i p. Kry sty -
na Ko niecz na, a Brą zo wy Krzyż Za słu gi – Se kre tarz Za rzą du
TOnO dr. Jó zef Pla cha.

Z dyr. Elżbietą Szczepkowską i uczennicą Szkoły Podstawowej



Z dziećmi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

s. Rut Wo siek FSK – Odznaczenia dla ludzi Lasek 129



PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI W LASKACH130

Prezes Władysław Gołąb
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Cecylia Czartoryska

Piotr Grocholski
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Ks. Kazimierz
Olszewski

Dorota Święcicka
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Antoni Święcicki

s . Rut Wosiek
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Krystyna Konieczna

Agata 
Kunicka-Goldfinger
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Po uro czy sto ści Dyr. P. Gro chol ski po dzię ko wał Pre zy den to -
wi w imie niu od zna czo nych i ca łe go Dzie ła, a Pre zes W. Go łąb zło -
żył w imie niu śro do wi ska La sek ży cze nia świą tecz ne.

W ten spo sób za koń cze nie ob cho dów STU LE CIA DZIE ŁA
zo sta ło uho no ro wa ne pierw szą w je go hi sto rii wi zy tą urzę du ją -
ce go Pre zy den ta Rze czy po spo li tej.

Wszystkie osoby odznaczone przez Prezydenta RP



Po że gna nie Jac ka Woź nia kow skie go*
(1920–2012)

ODESZLI DO PANA

* Na podstawie fragmentów z ser wi su Wy bor cza.pl 

O odej ściu do Pa na śp. Jac ka Woź nia kow skie go na pi sa li śmy
już w po przed nim nu me rze „La sek” (6–110)2012. Po ni żej pu bli -
ku je my sło wa po że gna nia i pa mię ci o ro dzi nie, na pi sa ne przez
Księ dza Kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza, ho mi lię wy gło szo ną przez
Księ dza Ada ma Bo niec kie go pod czas uro czy sto ści po grze bo wej,
oraz wspo mnie nie o Zmar łym, au tor stwa Ta de usza Ma zo wiec -
kie go.

(red.)
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Ks. Adam Bo niec ki MIC

Homilia*

Uczest ni cząc w tym mo dli tew nym po że gna niu, my śli my
o Czło wie ku, któ re go że gna my. I jest to akt re li gij ny, bo jest

w nim wdzięcz ność Pa nu Bo gu za dar obec no ści Jac ka Woź nia -
kow skie go, za ta len ty, któ ry mi Bóg go ob da ro wał, za ła skę, któ -
rą wspie rał go, kie dy te ta len ty w po cie czo ła roz wi jał, by ni cze -
go nie zmar no wać, a tak że, by dzie lić z in ny mi. Z na mi.

To masz Fiał kow ski w naj now szym nu me rze TP, za Ste fa nem
Ki sie lew skim, uzu peł nia jąc to, co tam ten na pi sał na 70-le cie Jac -
ka Woź nia kow skie go, stresz cza je go ży cio rys. Ki siel był wy raź nie
za fa scy no wa ny Jac kiem ja ko czło wie kiem, któ re go okre ślił ja ko
„syn te zę rze czy na po zór prze ciw nych, ze bra nych w jed nym czło -
wie ku ”. 

Przy to czę ten opis dla tych, któ rzy go nie czy ta li i tych, któ -
rzy nie zda ją so bie spra wy z bo gac twa te go nie zwy kłe go cur ri cu -
lum vi tae: Ułan i ofi cer Ar mii Kra jo wej, któ re go pierw szą istot -
ną pró bą li te rac ką by ły po wsta łe je sie nią 1939 ro ku „Za pi ski
z kam pa nii wrze śnio we j”. Tuż po woj nie re dak tor „Gło su An glii -
”, po tem „Ty go dni ka ”, a w la tach 1957-59 na czel ny mie sięcz ni -
ka „Zna k”; Ab sol went kra kow skiej po lo ni sty ki, dok to rat obro -
nił u Sta ni sła wa Pi go nia, a ha bi li to wał się w In sty tu cie Sztu ki
PAN. Pro fe sor hi sto rii sztu ki na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim (na for mal ną do cen tu rę i pro fe su rę przy szło mu cze kać
bar dzo dłu go, ze wzglę dów po li tycz nych), wy kła dał też w Tu lu -

* Wygłoszona w czasie Mszy świętej pogrzebowej 8.12.2012 w  kościele sióstr
Wizytek w Warszawie.



zie i Je ro zo li mie, a uni wer sy tet w bel gij skim Leu ven przy znał mu
dok to rat ho no ro wy.

Na uko wiec, kry tyk, ese ista, pu bli cy sta i au tor re por ta ży, pi -
sarz o roz po zna wal nym od ra zu sty lu, a tak że tłu macz po wie -
ści Gra ha ma Gre ene’a i Ar nol da Ben net ta. Dzia łacz Klu bu In -
te li gen cji Ka to lic kiej, po tem tak że To wa rzy stwa Kur sów Na uko -
wych, czło nek władz PEN Clu bu i daw ne go Związ ku Li te ra tów
Pol skich, członek ju ry Na gro dy im. Ko ściel skich, a pod ko niec lat
80. – Ko mi te tu Oby wa tel skie go przy Le chu Wa łę sie. 

Uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu i pierw szy „so li dar no ścio -
wy ” pre zy dent Kra ko wa. Od zna czo ny dwu krot nie Krzy żem Wa -
lecz nych, a tak że ko man do rią or de ru Po lo nia Re sti tu ta i Le gią
Ho no ro wą. 

Ta ter nik, nar ciarz i re dak tor „Wier chó w”.
A to prze cież wciąż nie wszyst ko...
Na wy peł nie nie frag men tu tej lu ki, te go „nie wszyst ko ” jest te -

raz czas wła ści wy.
Ja cek Woź nia kow ski – był czło wie kiem idą cym przez ży cie

dro gą Ośmiu Bło go sła wieństw. Bę dę się trzy mał la pi dar ne go sty -
lu tam tej wy li czan ki.

Kim są bło go sła wie ni Bo ga? Ubo dzy w du chu – w swo ich
za an ga żo wa niach nie kie ro wał się lu kra tyw no ścią. Kon se kwent -
nie sta wiał „by ć”, po nad „mie ć”. Ci, któ rzy się smu cą. To nie
wiecz nie na rze ka ją cy mal kon ten ci, ale ci, któ rzy ko cha ją, a ko cha -
jąc dzie lą bó le tych, któ rzy są im bli scy.

Mał żeń stwo Woź nia kow skich da ło nam wspa nia łą lek cję co
zna czy wy po wie dzieć przed Bo giem i ludź mi: „ślu bu ję mi ło ść”,
„nie opusz czę cię w zdro wiu i w cho ro bie, w do brej i złej do li ”.
Z mi ło ścią nie od łącz nie jest złą czo ny smu tek…cier pie nie tych,
któ rych ko cha my jest wte dy na szym cier pie niem i smut kiem,
smut kiem bło go sła wio nym. Bło go sła wie ni są ci si… W ostat nich
la tach Ja cek wszedł w stre fę ci szy. Myśl miał ja sną, pa mięć do brą,
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ale mó wił z wiel kim tru dem. Wie my, że nie by ła to ci sza za mknię -
ta na so bie… zno sił ją ze zdu mie wa ją cą po go dą du cha. 

Ale ci chość to tak że umie jęt ność słu cha nia, sza cu nek dla in -
ne go. Iluż lu dzi dziś wspo mi na roz mo wy z Jac kiem. Dzien ni karz
AFP Mi chał Viat te au opo wie dział mi, że kie dy ja ko mło dy chło -
pak by wał na Wy spiań skie go – Ja cek Woź nia kow ski roz ma wiał
z nim z wiel ką po wa gą. Do dziś za pa mię tał wska zów kę Jac ka, że
doj rza łość zna czy od po wie dzial ność za sło wa i czy ny. Ni by pro -
ste, ale tak i w ta kim mo men cie po wie dzia ne dla Mi cha ła zo sta -
ło za sa dą ży cio wą.

„Bo Ja cek Woź nia kow ski był mi strzem kon wer sa cji nie zdaw -
ko wej, umiał ośmie lić roz mów cę, stwo rzyć wra że nie, że to on jest
w da nej chwi li naj waż niej szy ” – wspo mi na To masz Fiał kow ski.
Pra gną cy spra wie dli wo ści i mi ło sier ni. Tyl ko Pan Bóg w spo -
sób do sko na ły łą czy spra wie dli wość i mi ło sier dzie. Ja cek Woź nia -
kow ski nie raz sta wał wo bec te go dy le ma tu (spra wie dli wość czy
mi ło sier dzie?). Spek ta ku lar nym mo men tem był ostat ni akord peł -
nie nia przez nie go funk cji pierw sze go w III RP Pre zy den ta Kra -
ko wa. Po le cam za miesz czo ne w wy bo rze pism prze mó wie nie wy -
gło szo ne z tej oka zji. Czy ste go ser ca, czy li pra wych in ten cji. O in -
ten cjach wie Pan Bóg… Z po mo cą ich zro zu mie nia ko lej ne
bło go sła wień stwo: dla wpro wa dza ją cych po kój. Po kój bu rzą lu -
dzie cho rzy na ego istycz ne am bi cje. Agre syw ni by wa ją zwy kle ci,
któ rzy nie są pew ni swo ich ra cji.

Ow szem, Ja cek Woź nia kow ski był czło wie kiem wal ki o słusz -
ne w je go su mie niu i prze ko na niu spra wy: w dzie dzi nie kul tu ry,
zwłasz cza sztu ki, po li ty ki, oby cza ju, na wet do bre go wy cho wa nia.
Po le mi zo wał, by wał twar dy i nie przy jem ny, ale ni gdy nie siał nie -
na wi ści.

I ci wresz cie bło go sła wie ni są prze śla do wa ni z po wo du wia -
ry. Mo że ktoś po wie, że „prze śla do wa nie ” to sło wo, któ re wol no
sto so wać tyl ko do mę czen ni ków. Mo że, ale czy trwa ją ce la ta mi
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szy ka ny z po wo du wier no ści Bo gu i Ko ścio ło wi nie na bie ra ją w ja -
kimś mo men cie zna mion prze śla do wa nia? 

Dłu gie ży cie Jac ka Woź nia kow skie go po zo sta nie świa dec twem
re al no ści Paw ło wych słów: „K tóż nas mo że odłą czyć od mi ło ści
Chry stu so wej? Utra pie nie, ucisk czy prze śla do wa nie, głód czy na -
gość, nie bez pie czeń stwo czy miecz? Ale we wszyst kim tym od no -
si my peł ne zwy cię stwo dzię ki Te mu, któ ry nas umi ło wa ł”.

Od po wie dzią na nasz smu tek – wiel ki smu tek, bo Ja cek był
waż ną czę ścią świa ta wie lu z nas – niech bę dą sło wa Mę dr ca: „Du -
sze spra wie dli wych są w rę ku Bo ga i nie do się gnie ich mę ka. Zda -
ło się oczom głu pich, że po mar li, zej ście ich po czy ta no za nie szczę -
ście i odej ście od nas za uni ce stwie nie, a oni trwa ją w po ko ju.
Choć na wet w ludz kim ro zu mie niu do zna li kaź ni, na dzie ja ich
peł na jest nie śmier tel no ści ”. 
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Ta de usz Ma zo wiec ki

Odgraniczał to, co ważne, od tego, co mniej ważne...

Ja cek Woź nia kow ski był oso bą wszech stron ną i ta kie też wszech -
stron ne by ło je go ży cie. Sam wszak że Ja cek Woź nia kow ski

w krót kim szki cu o god no ści czło wie ka, któ ry ostat nio przy po -
mnia no, mó wił, że ”mu si my się wy strze gać, by nie utoż sa miać
god no ści czło wie ka z roz ma ity mi god no ścia mi, ja ki mi nas przy -
oble ka do cze sno ść”. God ność czło wie ka spraw dza się naj bar dziej,
gdy jest odar ty z wszyst kie go, w nie mo cy i wo bec śmier ci.

Mo że i my, sta jąc wo bec tej śmier ci zo bo wią za ni je ste śmy tak
pa trzeć na god ność te go ży cia, któ re dziś że gna my, a któ re mu
wcze śniej nie oszczę dzo na by ła nie moc.

Ale nie by ło by w du chu Jac ka Woź nia kow skie go po zo stać tyl -
ko z tą my ślą, któ rą tak ostro, jak zwykł to czy nić, od gra ni czał to,
co waż ne, od te go, co mniej waż ne. Mu si my mó wić tak że o tym,
kim był i co w nim dla nas by ło naj waż niej sze.

Ze spół „Ty go dni ka Po wszech ne go ”, zwłasz cza ten z pierw szych
lat po wo jen nych, był ze spo łem wy bit nych in dy wi du al no ści. Po -
tra fił jed nak być wspól no tą i przejść przez trud ne pró by. W Pol -
skę to śro do wi sko wno si ło oca la nie we wnętrz nej wol no ści. Kul -
tu ra by ła ostat nim ba stio nem tej wol no ści, któ rej nie wol no od -
dać. Ta ka by ła li nia Je rze go Tu ro wi cza i Sta ni sła wa Stom my,
An to nie go Go łu bie wa, Han ny Ma lew skiej i Jac ka Woź nia kow -
skiego.

Po paź dzier ni ku 1956 ro ku i przy wró ce niu „Ty go dni ka ” to śro -
do wi sko się po sze rzy ło i sta ło się na szym wspól nym śro do wi skiem
obej mu ją cym tak że Klu by In te li gen cji Ka to lic kiej i „Wię ź”.

Ja cek Woź nia kow ski stwo rzył wte dy wy daw nic two książ ko -
we. By ło ono ogra ni cza ne przez wła dze. Po świę cił mu wie le pra -
cy i zbu do wał pod sta wy je go przy szłe go roz wo ju.
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W tym na szym wspól nym śro do wi sku był oso bą waż ną i wa żą -
cą na po dej mo wa nych de cy zjach. Zwłasz cza wte dy, kie dy śro do wi -
ska na sze szły już ku współ dzia ła niu z ro dzą cą się w la tach 70. opo -
zy cją de mo kra tycz ną. Kim jed nak był on sam? Ste fan Ki sie lew ski
w księ dze ofia ro wa nej mu na 70-le cie na pi sał cha rak te ry sty kę je go
oso bo wo ści, któ ra mu sia ła się chy ba Jac ko wi po do bać, bo pró bo -
wał zgłę bić za war te w nim roz bież no ści. „A le jak on to wszyst ko ro -
bi – py tał na ko niec Ki siel – jak spa ja ogień z wo dą, Rzym z Kra ko -
wem, an gielsz czy znę ze sta ro polsz czy zną, es te ty kę z teo lo gią, żar -
to bli wą non sza lan cję z mo ra li sty ką i apo lo gią su ro we go ho no ru?”.

Za da łem so bie i ja te raz py ta nie, co dla mnie by ło w Jac ku
Woź nia kow skim cha rak te ry stycz ne. My ślę, że w nim, w je go oso -
bo wo ści czło wie ka od czu wa ją ce go wszyst kie sub tel no ści li te ra -
tu ry i ma lar stwa, by ło za ra zem coś twar de go, coś co trzy ma, coś
co w je go ży cio wych wy bo rach nie po zwa la ło mu zbo czyć z kur -
su. To wpły wa ło na to, co ro bił i dla cze go sta no wił w na szym śro -
do wi sku po zy cję waż ną, a rów no cze śnie – przez sze ro kość ho ry -
zon tów i za an ga żo wań – nie za stą pio ną.

Po 1989 ro ku Ja cek Woź nia kow ski, jak wie lu lu dzi te go śro -
do wi ska, po szedł tak że do służ by pu blicz nej. Był pierw szym pre -
zy den tem Kra ko wa w wol nym już kra ju, współ kształ to wał
pierw sze kro ki pol skiej sa mo rząd no ści. Trwa ło to nie dłu go. Wró -
cił do swych za jęć wy daw ni czych i in te lek tu al nych. Ży cie pu blicz -
ne nie prze sta ło go jed nak ni gdy ob cho dzić. Cie szył się wzra sta -
niem no wej Pol ski, mar twił jej sła bo ścia mi. Zwłasz cza gdy cho -
dzi ło o trud ny pro ces od naj dy wa nia się Ko ścio ła w wa run kach
wol no ści i de mo kra cji.

Dziś, że gna jąc Go, wie my, że że gna my jed ne go z ostat nich
wiel kich te go śro do wi ska. Wszy scy się już wy kru szy li. I nie tyl -
ko to: cią ży nam świa do mość, że nie mal wszyst ko się wy kru sza.

Do brze się sta ło, że jesz cze za ży cia Jac ka Woź nia kow skie go
uka za ły się je go pi sma ze bra ne. Mło dzi twór cy kul tu ry bę dą mie -
li do cze go się gać. Ale cho dzi o coś wię cej. O prze sła nie tej for -
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ma cji, o trwa łość te go ga tun ku pol sko ści i my śle nia o Pol sce.
I o trwa łość te go po czu wa nia się do chrze ści jań stwa. 

W ostat nich la tach i dniach, w cza sie za mę tu i ha ła su, kie dy
zmie nia ny jest sens słów i wy wra ca ne zna cze nie war to ści, kie dy
sło wa mi o pa trio ty zmie okra sza się za pie kłość nisz czą cą ży cie pu -
blicz ne, kie dy bo li nas, jak do nie na wi ści do pi su je się chrze ści jań -
skie imię i kie dy na to nie od zy wa się jed no znacz nie Ko ściół – za -
nie po ko je ni i zmę cze ni tym wszyst kim z tym więk szym dra ma -
ty zmem my śli my o odej ściu Jac ka Woź nia kow skie go i o trwa niu
tej po sta wy, ja ką re pre zen to wał. Z dra ma ty zmem. Nie z bra kiem
na dziei, któ ra go ni gdy nie opusz cza ła. I daw niej, i obec nie, gdy
Pol ska i Ko ściół ży ją już w wol no ści i mo gą nią swo bod nie od dy -
chać. Od szedł, wie dząc prze cież, że coś wiel kie go się w cią gu je -
go ży cia speł ni ło. Iść po tej dro dze, po tych śla dach ro zu mie nia
kul tu ry, pol sko ści, chrze ści jań stwa, to wiel ka spra wa, któ ra łą czy -
ła i łą czyć mo że chrze ści jan i hu ma ni stów wszel kiej ma ści. Tak ro -
zu miem na szą i młod sze go po ko le nia wier ność pa mię ci ta kich lu -
dzi jak Ja cek Woź nia kow ski.
8 grud nia 2012
War sza wa, ko ściół Sióstr Wi zy tek 
Msza po grze bo wa śp. Jac ka Woź nia kow skie go



s. Rut Wo siek FSK

Śp. sio stra Sa la wa
Halina Mądroń

od Na wie dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny

Prze ży ła lat 54; po wo ła nia 22; Pro fe sji za kon nej 19;
30.05.1958 – 29.12.2012

Sio stra Sa la wa – Ha li na Mą droń – uro dzi ła się 30 ma ja 1958
ro ku w Gdań sku. Sa kra ment Chrztu św. przy ję ła 22 czerw ca
1958 r. w bli skiej nam już wte dy pa ra fii Gdańsk -So bie sze wo, a Sa -
kra ment Bierz mo wa nia 25 kwiet nia w po bli skim Ry je wie, gdzie
– wraz z licz ną ro dzi ną – spę dzi ła dzie ciń stwo.

Jej ro dzi ce: Bo le sław i Ma ria z Bie la ków Mą dro nio wie mie li
w Ry je wie nie wiel kie go spo dar stwo. Oj ciec pra co wał ja ko stróż
noc ny, mat ka zaj mo wa ła się do mem i gro mad ką dzie ci. Ha lin ka
mia ła sze ściu młod szych bra ci i sio strę.

s. Rut Wo siek FSK – Śp. sio stra Sa la wa Halina Mądroń 145



Do szko ły pod sta wo wej w Ry je wie cho dzi ła w la tach
1965–1973. Po tem, z po wo du stwier dzo nej du żej krót ko wzrocz -
no ści (–14 d), zo sta ła skie ro wa na przez oku li stę do Za sad ni czej
Szko ły Za wo do wej Wi kli niar sko -Ko szy kar skiej w Kwi dzy nie. Do
szko ły do jeż dża ła, a po po łu dnia mi po ma ga ła ma mie w do mu.
W ro ku 1976, po ukoń cze niu szko ły z bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi, pod ję ła pra cę w Za kła dach Wi kli niar skich „La s” w Alek san -
dro wie Ku jaw skim, gdzie za miesz ka ła na stan cji z dwie ma ko le -
żan ka mi.

Po trzech mie sią cach mu sia ła tę pra cę prze rwać, po nie waż jej
mat ka prze cho dzi ła ko lej ne ope ra cje oku li stycz ne i ko niecz na by -
ła jej po moc w do mu.

W tym okre sie wstą pi ła do Pol skie go Związ ku Nie wi do mych,
gdzie jej uła twio no do sta nie się na dwu let ni Kurs Ma sa żu Lecz -
ni cze go w Kra ko wie. Kurs ukoń czy ła w 1983 ro ku z bar dzo do -
bry mi wy ni ka mi i przez sie dem lat pra co wa ła w Szpi ta lu Re ha -
bi li ta cyj nym w Sztu mie. Pod czas stu diów w Kra ko wie, gdzie
miesz ka ła w in ter na cie, po zna ła Gra ży nę Kor dal ską, przy szłą
s. Ma rię Ro sę, już wów czas aspi rant kę i kan dy dat kę do Zgro ma -
dze nia w La skach. Pierw szy raz wła śnie z nią Ha li na przy je cha -
ła do La sek. By ło to pod czas zi mo wych fe rii w ro ku sta nu wo jen -
ne go. Po nie waż tak że ro dzin ne do my mia ły w bli skim są siedz twie,
Ha li na słu żyła Gra ży nie ja ko prze wod nicz ka. Nie ba wem sa ma
zgło si ła się do Zgro ma dze nia. Już ja ko po stu lant ka zda ła w Kra -
ko wie w 1990 r. eg za min we ry fi ka cyj ny, uzy sku jąc ty tuł „tech ni -
ka ma sa ży sty ”.

Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo -
sta ła przy ję ta 1 sierp nia 1990 r. – I Pro fe sję zło ży ła 15 sierp nia
1993 r., Pro fe sję wie czy stą 2 sierp nia 1998 r. 

Pierw sze la ta ży cia za kon ne go (od sierp nia 1993 r. – do sierp -
nia 1995 r.) spę dzi ła na Pa ra fii w Iza be li nie, po ma ga jąc tam w pra -
cach do mo wych.
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Od sierp nia 1995 r. do 2003 r. na le ża ła do Do mu św. Ra fa ła
w La skach. Słu ży ła cho rym sio strom ja ko ma sa żyst ka, a tak że ob -
ję ła dy żu ry noc ne. W ostat nich la tach pra co wa ła rów nież w re -
fek ta rzu i ku chen ce do mo wej oraz w do mo wym ogro dzie.

W tym cza sie za czę ła po waż nie cho ro wać. Prze szła dwie ope -
ra cje rąk, co ogra ni cza ło jej moż li wo ści ja ko ma sa żyst ki i spra wia -
ło do dat ko we cier pie nie, po nie waż bar dzo ko cha ła swój za wód.
Rów no le gle po ja wia ły się też in ne kło po ty ze zdro wiem, co spo -
wo do wa ło, że w 1993 r. przy zna no jej I gru pę in wa lidz ką.

Od wrze śnia 2003 r. zo sta ła prze nie sio na do Klasz to ru Mat -
ki Bo żej Po cie sze nia w War sza wie. Głów nym dzia łem jej pra cy by -
ła pral nia. W mia rę moż li wo ści by ła wspo ma ga na przez sio stry
ju nio ryst ki lub no wi cjusz ki. Bar dzo cie szy ła się, że młod szym sio -
strom mo że prze ka zy wać do świad cze nia pra cy. W pracy by ła bar -
dzo wy ma ga ją ca od sie bie i od in nych. 

Ko cha ła bar dzo wspól no tę do mo wą, by ła obec na na wspól -
nych mo dli twach, a na mo dli twę in dy wi du al ną przy cho dzi ła do
ko ścio ła przed Jutrz nią. Ma wia ła – „do brze mi się mo dlić o tej po -
rze ”. Ży wo uczest ni czy ła w ży ciu wspól nym. Pod czas re kre acji czę -
sto za ba wia ła sio stry swo imi wspo mnie nia mi z po by tu w szko le
ma sa żu lub do mo wy mi hi sto ryj ka mi. Na każ de swo je imie ni ny
Sio stra przy go to wy wa ła „o po wia da nie te ma tycz ne ” ze swo je go ży -
cia lub o bło go sła wio nej Anie li Sa la wie. Ze wzglę du na cho ro bę
nie mo gła w peł ni wy ko ny wać za wo du ma sa żyst ki, ale chęt nie słu -
ży ła po mo cą, gdy za szła na gła po trze ba. 

Włą cza ła się chęt nie do po mo cy w do mu i w dy żu rach w ko -
ście le. Mia ła tam swo je ulu bio ne go dzi ny oraz oso by, z któ ry mi
w tym cza sie roz ma wia ła na te ma ty re li gij ne. 

Od 1996 ro ku sio stra by ła cho ra na im mu no lo gicz ne za pa le -
nie wą tro by, któ re w kon se kwen cji czy ni ło spu sto sze nie w ca łym
or ga ni zmie. Ostat nia z in fek cji do pro wa dzi ła do obu stron ne go za -
pa le nia płuc. Dnia 15 grud nia 2012 r. sio stra Sa la wa zo sta ła prze -
wie zio na do szpi ta li ka w La skach, gdzie po mi mo in ten syw ne go

s. Rut Wo siek FSK – Śp. sio stra Sa la wa – Halina Mądroń 147



le cze nia stan jej zdro wia sta le się po gar szał. W Wi gi lię zo sta ła
przy ję ta na od dział pul mo no lo gicz ny w szpi ta lu na Ba na cha. 

Te go wie czo ru, po wi gi lij nej wie cze rzy w Klasz to rze s. Prze -
ło żo na z s. Ma rian ną od wie dzi ły Sio strę i w łącz no ści ze wspól -
no tą po dzie li ły się opłat kiem.

Nad ra nem 25 grud nia na stą pi ła za paść, po któ rej sio strę re -
ani mo wa no i prze wie zio no na OIOM. Po mi mo bar dzo do brej
opie ki me dycz nej, stan zdro wia stop nio wo się po gar szał. 

W so bo tę, 29 grud nia 2012 r., ok. godz. 16.30. Sio stra zmar -
ła w obec no ści s. Prze ło żo nej i s. Ra do sła wy. 

Po grzeb od był się w La skach – w śro dę 2 stycz nia 2013 r.
o godz.13.00. Kon ce le brze ośmiu księ ży prze wod ni czył ks. Rek -
tor Sła wo mir Szcze pa niak, któ ry pro wa dził też kon dukt na cmen -
tarz. Ho mi lię wy gło sił ks. An drzej Gał ka, przy wo łu jąc wspo mnie -
nia wie lo let nich swo ich oso bi stych kon tak tów z s. Sa la wą, po czy -
na jąc od Jej pierw szej pla ców ki w Iza be li nie, gdzie ks. Gał ka,
w tym sa mym ro ku 1993, zo stał pro bosz czem, po przez dal sze la -
ta – aż do ostat nich dni Jej ży cia i cho ro by. 
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Ir mi na Gło wac ka

Śp. Ma ria Adam czyk
(1.01.1934–26.12.2012)

26 grud nia 2012 ro ku zmar ła Ma ria Adam czyk, z do mu Dar -
ska, wdo wa po An drze ju Adam czy ku dy rek to rze Ośrod ka Szkol -
no -Wy cho waw cze go dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach. Po zo -
sta wi ła sy na, dwie cór ki i wnu ka.

Gdy bym mia ła po wie dzieć co naj bar dziej cha rak te ry zowało
Ma ry się, to po wie dzia ła bym, że wier ność. Ma łą Ma ry się Dar ską
miesz ka ją cą w pa ra fii oj ców Sa le zja nów za fa scy no wa ła po stać
Księ dza Bo sko i tej fa scy na cji po zo sta ła wier na do koń ca swe go
ży cia, bę dąc świec kim współ pra cow ni kiem sa le zjań skim oraz
dzia ła jąc w Sa le zjań skim Ośrod ku Mi syj nym.

Mi łość jej ży cia za pro wa dzi ła ją do La sek i za owo co wa ła
otwar ciem ser ca na oso by nie wi do me, któ rym po ma ga ła z wiel -
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kim za an ga żo wa niem. Do dzi siaj są oso by, któ re wspo mi na ją, jak
pięk nie po tra fi ła czy tać. Ko cha ła książ ki, mia ła bar dzo do brą zna -
jo mość li te ra tu ry pięk nej i wiel ką dba łość o kul tu rę ję zy ka. Jej
obec ność w ko ście le Św. Mar ci na w War sza wie na Piw nej, to nie
tyl ko Dusz pa ster stwo Nie wi do mych, ale i wtor ko we spo tka nia
Wspól no ty Od no wy w Du chu Świę tym, a tak że ostat nia Wi gi lia
spę dzo na z Sio stra mi Fran cisz kan ka mi Słu żeb ni ca mi Krzy ża.

Wier ność mo dli twie w in ten cjach, któ re mia ła w ser cu, szcze -
gól nie za swo je dzie ci i uko cha ne go wnu ka, a tak że czę ste proś -
by z ser ca pły ną ce: „Po módl się w mo ich in ten cjach, bo przede
mną…”

Ostat nia wia do mość, ja ką zo sta wi ła przed śmier cią, skie ro wa -
na by ła do ks. bi sku pa Bro ni sła wa Dem bow skie go, któ ry był dla
niej wiel kim au to ry te tem.

Gdy w 1993 ro ku ks. Jan Si kor ski, na czel ny dusz pa sterz wię -
zien nic twa, i ani ma tor ka Od no wy, Ni na Szwey cer, we zwa li do
utwo rze nia Sto wa rzy sze nia „Brac two Wię zien ne ” – Ma ry sia by -
ła jed ną z za ło ży cie lek, a po tem ak tyw nym człon kiem. Bra ła udział
w zjaz dach, ze bra niach, piel grzym kach. W la tach 2000–2001 ja -
ko wo lon ta riusz ka przy cho dzi ła do aresz tu śled cze go w Bia ło łę -
ce, przy no si ła od Oj ców Sa le zja nów cza so pi sma kształ tu ją ce ży -
cie więź niów, or ga ni zo wa ła bi blio te kę o te ma ty ce re li gij nej. Pre -
zes Brac twa Wię zien ne go, Ber nar dy na Wojt kow ska, mó wi:
„Dzię ku je my Ci, że by łaś z na mi przez dłu gie la ta w spra wach
więź niów, wsta wiaj się u Bo ga za na mi ”.

ODESZLI DO PANA150



Śp. Do bro sław Spy chal ski 
(9.02.1927–26.01.2013)

Wła dy sław Go łąb

Niech Dobry Bóg przygarnie Cię...

Wdniu 26 stycz nia 2013 r. we wła snym miesz ka niu, w oto -
cze niu naj bliż szej ro dzi ny, zmarł Do bro sław Spy chal ski,

wy bit ny dzia łacz spo łecz ny śro do wi ska nie wi do mych. 
Bez po śred nią przy czy ną śmier ci by ło za pa le nie płuc, któ re na -

ło ży ło się na wie lo let nią cięż ką cho ro bę zwią za ną z pa ra li żem wy -
wo ła nym ko lej ny mi wy le wa mi krwi do mó zgu. Jak po wie dzia łem
w mo wie po że gnal nej na cmen ta rzu: „O stat nie la ta za wdzię cza
nie zwy kłej tro sce i opie ce żo ny Gra ży ny i sy na Ja na ”. Kie dy Gra -
ży na – po stwier dze niu u mę ża za pa le nia płuc – spy ta ła le ka rza,
czy nie jest wy ma ga ne le cze nie w szpi ta lu, on od po wie dział: „Ta -
kiej opie ki, ja ką pa ni mę żo wi stwo rzy ła w do mu, nie da ża den
szpi ta l”. 
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Po grzeb Do bro sła wa Spy chal skie go od był się w dniu 5 lu te -
go. Mszę świę tą w sta rym ko ście le pod we zwa niem św. Win cen -
te go à Pau lo na Cmen ta rzu Bród now skim od pra wia ło trzech ka -
pła nów, w tym wie lo let ni przy ja ciel, o. An drzej Ku piń ski. W po -
grze bie wzię ły udział dzie siąt ki przy ja ciół. Nad trum ną zmar łe go
prze mó wi li Pre zes Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Nie wi -
do mych An na Woź niak -Szy mań ska i ja, le gi ty mu ją cy się naj dłuż -
szą przy jaź nią ze zmar łym się ga ją cą 1946 r.

O Do bro sła wie Spy chal skim i je go ro dzi nie po wsta ły róż ne le -
gen dy. Do bro sław uro dził się w Ło dzi 9 lu te go 1927 r. Ro dzi na Je -
go po cho dzi ze wsi spod Sie ra dza. Dzia dek Jó zef Spy chal ski i bab -
cia Fran cisz ka z do mu Leś kie wicz pod ko niec XIX wie ku przy -
by li do mia sta – do „zie mi obie ca ne j” za chle bem.

Dzia dek oka zał się zdol nym maj strem wy ro bów włó kien ni -
czych i zdo był do brą po zy cję w fa bry ce H. B. Fren kla. Dziad ko -
wie mie li pię cio ro dzie ci: Jó ze fa (1898–1944), Le ona (1901–1974),
Cze sła wa (1903–1919), Ma ri ana (1906–1980) i Au re lię (1910–
1998).

Oj cem Do bro sła wa był Le on, przed wo jen ny przed się bior ca.
W la tach sześć dzie sią tych w na szym śro do wi sku czę sto po wo ły -
wa no się na fakt, że Do bro sław jest bra tan kiem mar szał ka Ma ria -
na Spy chal skie go, wy bit ne go ar chi tek ta, ale i ko mu ni sty, zwią za -
ne go z po li ty ką Wła dy sła wa Go muł ki. Za to po kre wień stwo, oj -
ciec Do bro sła wa – Le on, od sie dział w wię zie niu kil ka lat. 

Tym cza sem nasz Zmar ły był tak że bra tan kiem płk. Jó ze fa Spy -
chal skie go, o pięk nej kar cie pa trio ty zmu pol skie go, któ ry jesz cze
w cza sie pierw szej woj ny świa to wej był wy bit nym dzia ła czem Pol -
skiej Or ga ni za cji Woj sko wej, czy li tzw. POW. Brał udział w woj -
nie pol sko -bol sze wic kiej 1920 r., a w 1939 r. w obro nie War sza -
wy. Za obro nę osie dla Bli zne otrzy mał od gen. Ju liu sza Róm m la
w dniu 29 wrze śnia Or der Vir tu ti Mi li ta ri. Jesz cze przed ka pi tu -
la cją wszedł do kie row nic twa pod ziem nej or ga ni za cji Służ ba Zwy -
cię stwu Pol ski, a po jej prze kształ ce niu – do Związ ku Wal ki Zbroj -
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nej. We wrze śniu 1940 r. zo stał od de le go wa ny na te re ny oku po -
wa ne przez ZSRR dla zor ga ni zo wa nia pla có wek ZWZ. W no cy
z 17 na 18 li sto pa da zo stał aresz to wa ny przez NKWD, a w czerw -
cu 1941 r. ska za ny na ka rę śmier ci, ale wy ro ku nie wy ko na no i we
wrze śniu zwol nio no go z wię zie nia w związ ku z pod pi sa niem
umo wy Si kor ski -Maj ski. Gen. Wła dy sław Si kor ski za brał go do
Lon dy nu, skąd zo stał w mar cu 1942 r. zrzu co ny na te ren Pol ski
w ra mach ak cji „ci cho ciem ny ch”. W li sto pa dzie 1942 r. gen. Ste -
fan Ro wec ki mia no wał go ko men dan tem AK na okręg kra kow -
ski. 24 mar ca 1944 r. zo stał aresz to wa ny przez ge sta po i przy pusz -
czal nie w sierp niu za mor do wa ny w jed nym z obo zów kon cen tra -
cyj nych na te re nie Nie miec. 

Stryj Jó zef był wzo rem Po la ka i pa trio ty dla Do bro sła wa. Mo -
że dla te go wstą pił do 101 plu to nu Sza rych Sze re gów i pod jął wal -
kę z chwi lą wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go. W dniu 6 sierp -
nia 1944 r. ran ny w gło wę utra cił wzrok. 

Po woj nie Do bro sław wraz z ro dzi ca mi prze niósł się do Ło -
dzi do przed wo jen ne go miesz ka nia przy ul. Za gaj ni ko wej. Tu
z ini cja ty wy Jó ze fa Bucz kow skie go włą czył się w ży cie nie wi do -
mych. Sa bi na Ka liń ska na uczy ła go pi sma Bra il le’a, w tym skró -
tów la skow skich pierw sze go i dru gie go stop nia.

O tym łódz kim okre sie Spy chal ski mię dzy in ny mi pi sze: „We
wrze śniu te goż ro ku (1946) za pi sa łem się na Uni wer sy tet Łódz -
ki na so cjo lo gię i pra gną łem sa mo dziel nie ro bić no tat ki (…) Jed -
no cze śnie zo sta łem włą czo ny do Ko ła Uczą cych się Nie wi do mych
i wy bra ny na skarb ni ka. Na cze le Ko ła stał pan Na po le on Mi tra -
szew ski, któ ry stu dio wał na dru gim ro ku po lo ni sty ki (…) 

Po prze nie sie niu się do War sza wy w lu tym 1948 r. za ła twi łem
mo je spra wy in wa lidz twa wo jen ne go. W tym sa mym ro ku za pi -
sa łem się do Związ ku Ociem nia łych Żoł nie rzy na uli cy Ho żej 1
oraz do Związ ku Pra cow ni ków Nie wi do mych na uli cy Wi dok 22”.

Nie ste ty, so cjo lo gia na Uni wer sy te cie War szaw skim zo sta ła zli -
kwi do wa na w 1950 r. i w związ ku z tym Spy chal ski nie ukoń czył
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stu diów wyż szych. Rok 1950 był dla nie go tra gicz ny: w ma ju zo -
stał aresz to wa ny je go oj ciec Le on. Ro dzi nie gro zi ło usu nię cie
z War sza wy. De cy du ją ce zna cze nie w obro nie przed tym kro kiem
mia ła in ter wen cja kar dy na ła Ada ma Sa pie hy. W 1953 r. za ra dą
nie wi do me go by łe go wy cho wan ka La sek Eu ge niu sza Do ni cy, Spy -
chal ski pod jął pra cę w dru kar ni Pol skie go Związ ku Nie wi do mych,
a czte ry la ta póź niej, już po re ha bi li ta cji oj ca i stry ja Ma ria na, przy -
jął funk cję dy rek to ra Bi blio te ki Cen tral nej Pol skie go Związ ku Nie -
wi do mych. Na tym sta no wi sku po zo sta wał aż do 1993 r. 

Je go to ogrom ną za słu gą jest wznie sie nie no we go gma chu Pol -
skie go Związ ku Nie wi do mych przy ul. Kon wik tor skiej 7 i nada -
nie mu im. dr. Wło dzi mie rza Do lań skie go. Za słu gi Do bro sła wa
Spy chal skie go na tym od cin ku są ogrom ne. Na wią zał on kon tak -
ty z ośrod ka mi nie wi do mych w Wiel kiej Bry ta nii i Sta nach Zjed -
no czo nych, upo rząd ko wał ka ta lo gi, ba zy da nych i nadał bi blio -
te ce struk tu rę no wo cze snej pla ców ki bi blio tecz nej. 

Na je go wa lo rach oso bo wo ścio wych i in te lek tu al nych szyb -
ko po zna no się już na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie -
sią tych. W Związ ku Ociem nia łych Żoł nie rzy RP przez dwie ka -
den cje peł nił funk cję Se kre ta rza Ge ne ral ne go Za rzą du Głów ne -
go. Na zjeź dzie w lu tym 1969 r. zo stał wy bra ny prze wod ni czą cym
Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Nie wi do mych. O tym
okre sie pi sał póź niej: „Sta ra łem się wi zy to wać nie tyl ko okrę gi
PZN, ale tak że szko ły dla nie wi do mych i spół dziel nie. Na ze bra -
niach Za rzą du Głów ne go za bie ra li głos przed sta wi cie le z te re nu
i wy po wia da li kry tycz ne uwa gi, wno si li po ży tecz ne ini cja ty wy
i w prak tycz nej dzia łal no ści przy czy nia li się do ich re ali za cji ”. Wy -
bra ny na dru gą ka den cję w 1973 r. re ali zo wał swój pro gram de -
mo kra ty za cji ży cia związ ko we go, co do pro wa dza ło do kon flik tów
z wła dza mi par tyj ny mi. W kon se kwen cji zło żył re zy gna cję z funk -
cji prze wod ni czą ce go ZG PZN na po cząt ku 1975 r., któ rą Ko mi -
tet Cen tral ny PZPR przy jął wio sną 1976 r.



Ostat nie la ta ży cia Do bro sław Spy chal ski spę dził w łóż ku, czę -
ścio wo spa ra li żo wa ny. Do koń ca jed nak za cho wał po go dę du cha
i trzeź wy umysł, mi mo iż mó wie nie spra wia ło mu du żą trud ność.
My ślę, że si ły czer pał z głę bo kiej wia ry. Umiał swe cier pie nie ofia -
ro wać Bo gu, ja ko za dość uczy nie nie za grze chy swo je i ca łe go
świata.

War to jesz cze kil ka zdań po świę cić je go ro dzi nie. Ro dzi ce –
Le on Spy chal ski i Bro ni sła wa z do mu Gut ner po bra li się w Ło dzi
w 1925 r. Mie li dwo je dzie ci: Do bro sła wa i młod szą o sześć lat Bar -
ba rę – le ka rza. Mat ka Bro ni sła wa by ła oso bą o du żej kul tu rze i za -
an ga żo wa niu spo łecz nym. W 1946 r. wraz z kil ko ma in ny mi oso -
ba mi, z ini cja ty wy Jó ze fa Bucz kow skie go, zor ga ni zo wa ła Ko ło
Przy ja ciół Nie wi do mych, dzia ła ją ce w Ło dzi na rzecz nie wi do -
mych do lat dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku. 

Do bro sław w dniu 25 grud nia 1975 r. za warł zwią zek mał żeń -
ski z Gra ży ną Bem, pra cow ni kiem na uko wym En cy klo pe dii Woj -
sko wej. Ślub od był się w ko ście le Wi zy tek w War sza wie, a bło go -
sła wił im ks. Le on Kan tor ski, pro boszcz pa ra fii w Pod ko wie Le -
śnej, a przed tem dusz pa sterz aka de mic ki, organizujący spo tkania
w ko ście le św. An ny, na które uczęszczała Gra ży na. Z mał żeń stwa
Gra ży ny i Do bro sła wa przy szło na świat czte rech sy nów: Jan, Woj -
ciech, Piotr i Ma ciej. Wła śnie naj star szy syn Jan przez ostat nie la -
ta ży cia oj ca słu żył mu na co dzień opie ką, wspie ra jąc w tym
matkę.

Ka pi tal ną oce nę Dobro sła wa Spy chal skie go w 2007 r. dał re -
dak tor Jó zef Szczu rek pi sząc: „W hi sto rii Pol skie go Związ ku Nie -
wi do mych w dru giej po ło wie XX wie ku na wszyst kich płasz czy -
znach dzia ła nia wy ci snął wy raź ne pięt no. Je go pra ca za wo do wa
i spo łecz na słu ży ła te mu sa me mu ce lo wi, aby spra wy nie wi do -
mych w Pol sce pod nieść na jak naj wyż szy po ziom osią gnięć me -
ry to rycz nych i es te tycz nych. W roz wo ju czy tel nic twa ksią żek i cza -
so pism, w po pu la ry zo wa niu sze ro ko po ję tej kul tu ry, w za gad nie -
niach so cjal nych i kul tu ral nych, w po głę bia niu współ pra cy PZN
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z or ga ni za cja mi nie wi do mych w in nych kra jach – w tych wszyst -
kich waż nych spra wach wkład je go kry tycz nej my śli jest istot ny
i zna czą cy. Przez pra wie 40 lat na le żał do naj bar dziej ak tyw nych
dzia ła czy Związ ku ”.

Do bro sław Spy chal ski był wie lo krot nie od zna cza ny. Chy ba
jed nak naj wy żej ce nił Krzyż Ar mii Kra jo wej przy zna ny mu przez
wła dze emi gra cyj ne w Lon dy nie. W la tach sie dem dzie sią tych
otrzy mał Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski (Po lo -
nia Re sti tu ta).

Z Do bro sła wem Spy chal skim łą czy ły mnie wię zi ser decz nej
przy jaź ni. Zna łem je go Ro dzi ców. Od wie dza li śmy się wza jem nie.
Od 1981 r. był człon kiem To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły -
mi w La skach. Dziś bę dzie mi go brak. Swo je prze mó wie nie po -
że gnal ne za koń czy łem sło wa mi: „Du żo cier pia łeś tu na zie mi –
niech Do bry Bóg przy gar nie cię w swo je Oj cow skie Ra mio na ”.
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Śp. Kry sty na Hrysz kie wicz
(25.02.1939–27.01.2013)

Uro dzi ła się w Oszmia nie, dziś Bia ło ruś. Wzrok i słuch utra -
ci ła w 15. mie sią cu ży cia. 23 lu te go 1953 r. roz po czę ła na ukę
w La skach pod kie run kiem s. Emma nu eli Je zier skiej. W La skach
by ła do 1958 r. Na stęp nie wy je cha ła do Szcze cin ka, po zo sta jąc
pod opie ką ro dzi ców. Tam przez ok. 10 lat s. Zo fia Dem bow ska
– od de le go wa na przez Zgro ma dze nie – wspie ra ła ro dzi ców Kry -
si. Kry sty na okre so wo prze by wa ła tak że w La skach, gdzie 7 lip -
ca 1965 r. przy ję ła I Ko mu nię świę tą. 

Od 1980 r. Kry sty na zamiesz ka ła w La skach. Wów czas do po -
mo cy s. Emma nu eli włą czy ła się s. Lu dwi ka. Po śmier ci ro dzi -
ców, (Oj czym zmarł w 1978 r., a Mat ka w 1992 r.), za miesz ka -
ła na sta łe w Żu ło wie.

Zmar ła na gle po Mszy św. w nie dzie lę 27 stycz nia 2013 r.
Po ni żej pre zen tu je my wspo mnie nie au tor stwa s. Li dii Wit -

kow skiej, któ ra by ła rów nież na zwa na przez Kry sty nę na uczy -
ciel ką i to wa rzy szy ła Jej przez wie le lat.

(Od redakcji)
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s. Li dia Wit kow ska FSK

Otu lo na Bo żą ta jem ni cą…

We szła w świa tło wiel ka noc nej wol no ści i już cie szy się ta -
jem ni cą Zmar twych wsta nia. Jej ży cie dla wie lu z nas, pa -

trzą cych z bo ku, pro wa dzi ło przez „ciem ną do li nę do świad cze -
nia ”, ale jed no cze śnie Kry sty na prze szła z ciem no ści do świa tła,
któ re „chwi lo wo ” prze sło ni ło cier pie nie.

Trud no opi sać świat, w któ rym ży ła, któ ry był Jej zwy kłą co -
dzien no ścią. Moż na go po rów nać do bez kre sne go oce anu al bo do
no cy, w któ rej nic nie wi dać. Jed nak ta noc i ci sza mia ły w so bie
coś z ta jem ni cy, sta ły się dla nas szko łą, a dla Niej dro gą na dziei
wio dą cą przez Krzyż do Nie ba.

Bło go sław cie Pa na wszyst kie Je go dzie ła,
któ re by nie kwi tły, gdy by nie cier pie nie. Bło go sław cie Pa na.

Nie by ło by ty le pięk nych kwia tów na zie mi, któ re nas za chwy -
ca ją, gdy by nie by ło Te go, któ ry je stwo rzył. Nie by ło by Kry sty -
ny, gdy by nie Mat ka Bo ża Pła czą ca z Ka te dry Lu bel skiej, któ ra za -
pro wa dzi ła Ją do La sek i po zwo li ła ukształ to wać we dle Wo li Pana. 

Pan Je zus wie dzie dro ga mi, któ re nie kie dy nas sa mych za ska -
ku ją. Prze dziw nie spla ta wy da rze nia w ży ciu czło wie ka – da je się
po zna wać w zna kach i lu dziach, któ rych sta wia na na szej dro dze.
On dzia ła i po zwa la do świad czyć Sie bie po przez obec ność i nie -
obec ność, w świe tle i ciem no ści, w ra do ści i cier pie niu, w śmier -
ci i zmar twych wsta niu.

Ktoś po wie dział, że Pan Je zus ma ta ką Bo ską Wy po ży czal nię.
Sam pod su wa to, co naj lep sze. Da je, jak by wy po ży cza nam lu dzi,
któ rych uwa ża za do brych czy wręcz ko niecz nych dla na sze go wzra -
sta nia. On rów nież wie, kie dy ode brać to, co wy po ży czył. W tym
wszyst kim cho dzi o doj rza łość w od czy ty wa niu zna ków, de li kat ność
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ser ca, któ ra roz po zna do tyk Je zu sa. Ten,
któ ry nie ma rąk, do ty ka, sta je się Rze czy -
wi sto ścią i źró dłem te go, co rze czy wi ste.

Kie dy Pa ni Pro fe sor mó wi ła o oso bie
nie peł no spraw nej, uwa ża ła, że nie na le -
ży pod da wać się lo so wi, ale szu kać naj -
lep szych roz wią zań po mi mo trud no ści
i klęsk, któ re sta ją się udzia łem czło wie ka. Twór czy ni pol skiej pe -
da go gi ki spe cjal nej wy po wie dzia ła zna mien ne sło wa: nie ma ka -
le ki, jest czło wiek, uka zu jąc jed nost kę przede wszyst kim ja ko oso -
bę z jej po trze ba mi, pra gnie nia mi, uczu cia mi i dą że nia mi – bez
wzglę du na jej ka lec two lub ro dzaj upo śle dze nia. 

We dług Ma rii Grze go rzew skiej naj wyż szą war to ścią jest czło -
wiek, rów nież wte dy, gdy jest on nie peł no spraw ny. Ta kon cep cja
fi lo zo ficz na sta no wi isto tę naj sze rzej po ję te go hu ma ni ta ry zmu,
na ka zu jąc spo łe czeń stwu każ dą, choć by naj bar dziej nie peł no -
spraw ną jed nost kę trak to wać ja ko oso bę na rów ni z in ny mi, przy -
zna jąc jej pra wa wy zna cza ne przez sa mą god ność czło wie ka. Nie -
peł no spraw ność nie do ty czy w spo sób istot ny struk tu ry by to wej
oso by ludz kiej i nie umniej sza jej oso bo wej god no ści. Myśl owa
współ brz mi ze sło wa mi wy po wie dzia ny mi do cho rych i nie peł -
no spraw nych przez Ja na Paw ła II: Po nad zdro wy mi i cho ry mi, po -
nad ludź mi ak tyw ny mi i znu żo ny mi, roz wi nię ty mi i upo śle dzo ny -
mi, ludź mi o ja snym umy śle i du cho wo uśpio ny mi uno si się Bo że
oj cow skie „ta k”1.

Z pew no ścią sku tecz ność od dzia ły wań w pra cy z oso ba mi nie -
peł no spraw ny mi w bar dzo du żym stop niu za le ży od na uczy cie -
la, ja ko cen tral nej po sta ci w pro ce sie wy cho wa nia. Mu si to być

1 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do cho rych i nie peł no spraw nych w Wied niu pod -
czas wi zy ty w Haus der Barm he rzig ke it, 01.09.1983 r.

Na dro dze ży cia Kry sty ny sta nę ła Pa ni Pro -
fe sor Ma ria Grze go rzew ska (1888–1967)
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czło wiek, któ ry ma wy obraź nię mi ło sier dzia i po tra fi otu lić bez -
bron ne nie peł no spraw ne dziec ko płasz czem tro skli wej opie ki, po -
tra fi kon cen tro wać swo ją uwa gę na god no ści i war to ści każ de go
czło wie ka. 

War tość edu ka cji – zda niem Ma rii Grze go rzew skiej – za le ży
przede wszyst kim od we wnętrz nej doj rza ło ści wy cho waw cy, któ -
ry uczest ni czy w pro ce sie roz wo ju dru gie go czło wie ka. Po wi nien
on mieć do za ofe ro wa nie coś wię cej niż tyl ko sie bie. 

Waż nym mo men tem w roz wo ju pe da go gi ki spe cjal nej by ło za -
po cząt ko wa nie edu ka cji in klu zyj nej. Cho dzi w niej o wpro wa dze -
nie zmian w spo so bach kształ ce nia dzie ci o spe cjal nych po trze bach
edu ka cyj nych. Pierw szym eta pem by ło po wsta nie in te gra cyj nej,
a w dal szej ko lej no ści pe da go gi ki in klu zyj nej. 

Ce lem ma być peł na ak cep ta cja dzie ci nie peł no spraw nych ja -
ko peł no war to ścio wych człon ków wspól no ty szkol nej. Cho dzi o za -
sa dę wyż sze go rzę du: o aprio rycz ną ak cep ta cję bliź nie go, a nie tyl -
ko to le ro wa nie nie peł no spraw ne go czło wie ka, któ re mu umoż li wia -
my ist nie nie mię dzy na mi. Przez tę kon kret ną po moc wzbo ga ca my
rów nież sa mych sie bie. Ta wła śnie ten den cja ma za tem nie tyl ko wy -
miar pe da go gicz ny, ale i psy cho lo gicz ny, du cho wy2. 

Pod su mo wu jąc, w przy pad ku pe da go gi ki in klu zyj nej – któ -
rą w ję zy ku pol skim moż na na zwać pe da go gi ką włą cza ją cą – cho -
dzi nie tyl ko o to le ran cję, ale bez wa run ko wą ak cep ta cję nie peł -
no spraw nych i ich róż no rod nych po trzeb. 

Czę sto fakt nie peł no spraw no ści po wo du je, że czło wiek jest po -
strze ga ny przez oto cze nie ja ko ktoś mniej war to ścio wy. Nie peł -
no spraw ność nie do ty czy isto ty czło wie czeń stwa. Źró dło god no -
ści oso bo wej każ de go czło wie ka wi dzia ne jest w je go po do bień -
stwie do Bo ga (Rdz 1, 26–27).

2 V. Lech ta „Pe da go gi ka in klu zyj na” w: B. Śli wer ski (red.), Pe da go gi ka, t. 4. Sub -
dy scy pli ny i dzie dzi ny wie dzy o edu ka cji, Gdańsk 2010, s. 321–336.
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Obec nie ist nie je Wcze sne Wspo ma ga nie Roz wo ju Dziec ka
Nie wi do me go, dział, któ re go za da niem jest fa cho wa po moc
i wspie ra nie ro dzi ców oraz ro dzin, w któ rych przy cho dzi na świat
dziec ko z nie peł no spraw no ścią. Gdy by ro dzi ce głu cho nie wi do -
mej Kry sty ny mo gli w tam tych cza sach sko rzy stać z po mo cy ta -
kie go dzia łu, pew nie Jej los po to czył by się jesz cze ina czej. 

Na dro dze swo je go ży cia Kry sia spo tka ła lu dzi, któ rzy po mo -
gli Jej po ko nać ciem ność i ci szę. Sta ła się szczę śli wą, bo po zna ła
Bo ga. 

Po wstał w Niej, we dług okre śle nia Te il har da de Char dina, nad -
da tek du cha zro dzo ny przez uszko dze nie cia ła. Nad da tek, któ ry stał
się Jej si łą, a zna kiem dla wie lu lu dzi, któ rych spo tka ła na swo jej
dro dze ży cia. Trud no by ło przejść obo jęt nie, wi dząc czło wie ka na -
zna czo ne go styg ma tem cier pie nia, a jed no cze śnie tak peł ne go
szczę ścia i peł ni ży cia.

Kry sty na Hrysz kie wicz uro dzi ła się 25 lu te go 1939 ro ku
w Oszmia nie (obec nie miej sco wość ta znaj du je się na Bia ło ru si).
W pięt na stym mie sią cu ży cia po dwu krot nym za pa le niu opon
mó zgo wych stra ci ła wzrok i słuch. Kie dy Kry sia mia ła trzy lat ka,
w 1942 r., zmarł na ty fus Jej oj ciec Jó zef. Po ja kimś cza sie Jej mat -
ka zwią za ła się z bra tem mę ża – Wi tol dem, któ ry świa do mie chciał
za stą pić dziew czyn ce oj ca. 

W 1946 ro ku w ra mach re pa tria cji przy je cha ła wraz z mat ką
i oj czy mem do Pol ski i za miesz ka li w Szcze cin ku. Ro dzi ce bar dzo
ko cha li ma łą Kry sty nę, ota cza li Ją wiel ką mi ło ścią i opie ką, ale nie
mo gli się z Nią do brze po ro zu mieć. Z wie kiem ro sły Jej po trze -
by, a nie umia ła wy ra zić te go, co prze ży wa. Spra wia ła co raz więk -
sze kło po ty wy cho waw cze utru dzo nym ro dzi com, któ rzy po sta -
no wi li szu kać po mo cy u Mat ki Bo żej. Ufa li, że miej sce, o któ rym
w tam tym cza sie mó wi ła ca ła Pol ska, sta nie się dla nich wy ba wie -
niem i na dzie ją na cud. Nie by ło to pro ste. Aby do stać się do Mat -
ki Bo żej Pła czą cej w Lu bel skiej Ka te drze, mu sie li wy brać się w da -
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le ką po dróż, prze mie rza jąc ca łą Pol skę. Tam go rą co się mo dli li
i po wie rzy li dziec ko Mat ce Bo żej. 

Krystyna z Matką i Ojczymem



We wspo mnie nia ch3, któ re w ro ku 2006 na pi sa łam dla Kry -
sty ny, moż na prze czy tać: Ro dzi ce chcie li po słać Cię do ja kiejś szko -
ły, gdzie mo gła byś na uczyć się po ro zu mie wać z oto cze niem. Nie wie -
dzie li, gdzie ta ka szko ła mo że być. 

Po sta no wi li po pro sić o po moc w tej spra wie sa mą Mat kę Bo żą.
Ca ła trój ka: ma ma, ta ta i Ty wy bra li ście się w da le ką po dróż po -
cią giem do Lu bli na.

Mia łaś wte dy 11 lat. Kil ka lat wcze śniej, a by ło to w ro ku 1949,
na ob ra zie Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej znaj du ją cym się w Ka te -
drze w Lu bli nie po ja wi ły się łzy. Praw dzi we łzy. Mat ka Bo ża pła -
ka ła.

To by ło wiel kie wy da rze nie dla lu dzi. Znak od Ma ryi. Lu dzie
za czę li na wie dzać to miej sce i prze jeż dża li z ca łej Pol ski, aby pro -
sić o po trzeb ne ła ski dla sie bie, czy bli skich. Twoi ro dzi ce peł ni uf -
no ści i wia ry rów nież wy bra li się w tę dłu gą po dróż, aby pro sić Mat -
kę Bo żą o po moc dla Cie bie. Pro si li o cud. W ten spo sób i przede
wszyst kim dzię ki swo jej wie rze, zo sta li wy słu cha ni. W dro dze po -
wrot nej z Lu bli na do Szcze cin ka mie li prze siad kę w War sza wie.
Tam po zna li Pa nią Pro fe sor Ma rię Grze go rzew ską, któ ra za in te -
re so wa ła się To bą i obie ca ła zna leźć dla Cie bie szko łę, w któ rej na -
uczysz się wie lu rze czy. 

Pa ni Pro fe sor jeź dzi ła po ca łej Pol sce, szu ka jąc naj lep sze go miej -
sca dla Cie bie. Po dłu gich po szu ki wa niach trwa ją cych trzy la ta,
osta tecz nie zde cy do wa ła, że naj lep szym miej scem dla Cie bie bę dą
La ski. W ten spo sób, za po śred nic twem Mat ki Bo żej, zna la złaś się
w La skach. Dzi siaj moż na po wie dzieć, że za wdzię czasz to swo im
ro dzi com, któ rzy wy mo dli li dla Cie bie to miej sce i na uczy ciel kę, któ -
ra na uczy ła Cię mó wić, pi sać, pra co wać, bar dziej sa mo dziel nie żyć.
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3 Patrz: „La ski” 3–4 /2008, s. 16–58.
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Katedra w Lublinie
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W La skach Pro fe sor Ma ria Grze go rzew ska spo tka ła się
z s. Em ma nu elą Je zier ską, Fran cisz kan ką Słu żeb ni cą Krzy ża. To
spo tka nie sta ło się po cząt kiem no we go eta pu ży cia Kry sty ny, dzię -
ki któ re mu mo gła ona wyjść ze świa ta ciem no ści i ci szy. We szła
na dro gę przy go to wa ną dla Niej od wie ków.

Ire na Je zier ska – Sio stra Em ma nu -
ela, naj uko chań sza na uczy ciel ka Kry sty -
ny, uro dzi ła się 15 marca 1911 ro ku
w War sza wie. Zmar ła 13 kwietnia 1987
ro ku w La skach.

By ła ab sol went ką Gim na zjum Elż bie -
ty z Ło bu sze wi czów – Ma jew skiej, któ re
ukoń czy ła w 1930 ro ku. W ro ku 1936
ukoń czy ła 4-let nie stu dia na Wy dzia le
Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go im. Jó ze fa Pił sud skie go uzy -
sku jąc ty tuł ma gi stra pra wa. W mło do ści mia ła tak że po waż ne

Prof. M. Grze go rzew ska z Kry sty ną
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kło po ty ze wzro kiem, a w póź niej szych okre sach ży cia stan wzro -
ku ule gał per ma nent ne mu po gor sze niu. Prze szła cho ro bę He ine -
go -Me di na. Do dat ko wo do szły in ne scho rze nia, szcze gól nie wą -
tro by i sil ne bó le rąk. 

Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża Ire -
na Je zier ska zo sta ła przy ję ta w 1938 ro ku. Pra co wa ła w róż nych
do mach, m.in. kie ro wa ła pra ca mi in ter na tu Do mu Dziew cząt
w La skach, w kuch ni, ja ko wy cho waw czy ni nie wi do mych dziew -
cząt w Ko złów ce. W la tach 1941–1949 by ła wy cho waw czy nią i ad -
mi ni stra to rem w Za kła dzie w Żu ło wie. W mię dzy cza sie kil ka mie -
się cy wię zio na by ła na Zam ku Lu bel skim. Zwol nio na przez pro -
ku ra tu rę woj sko wą w grud niu 1948 ro ku, na sku tek do zna nych
cier pień kil ka lat nie mo gła pod jąć żad nych sta łych obo wiąz ków.
Ży cie przy go to wa ło ją do pod ję cia wiel kie go za da nia, ja kim by -
ło wy pro wa dze nie ze świa ta ciem no ści i ci szy czter na sto let niej
dziew czyn ki.

Od lu te go 1953 ro ku roz po czę ła pra cę w Za kła dzie dla Nie -
wi do mych w La skach, gdzie po wie rzo no jej edu ka cję głu cho nie -
wi do mej Kry sty ny Hrysz kie wicz. 

Kry sty na Hryszkiewicz
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Kry sty na z Oj czy mem
Wi tol dem

i uko cha ną Ma mą 
Ja ni ną
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Sio stra Em ma nu ela na pi sa ła książ kę oraz kil ka ar ty ku łó w4.
Książ ka jest dzien ni kiem za wie ra ją cym opis zma gań Kry sty ny
z no wym oto cze niem, po zna wa nia świa ta, prze biegu na uki ko mu -
ni ko wa nia się z naj bliż szy mi. 

W La skach Kry sty na po zna ła mo wę zna ków mi go wych przez
Nią i dla Niej two rzo nych, al fa bet punk to wy Bra il le’a, pi smo li -
te ro we do dło ni (opar te na sys te mie Lor ma), w ukła dzie s. Em -
ma nu eli Je zier skiej oraz mo wę gło sem.

Od sa me go po cząt ku Kry sty na by ła cie ka wa świa ta. Spo tka ne
oso by i przed mio ty sta ra ła się po zna wać do ty kiem, przy po mo cy
wę chu czy ję zy kiem. Bar dzo lu bi ła czy tać i py tać o wszyst ko, cze -
go nie ro zu mia ła. Po zna ne wy ra zy po wta rza ła kil ka ra zy i za pi sy -
wa ła je so bie. Za pa mię ty wa ła na za wsze to, cze go się już na uczy -
ła. Sio stra Em ma nu ela wszyst kie za ję cia mu sia ła sta ran nie prze -

4 I. Je zier ska, Ob ser wa cje nad roz wo jem głu cho ciem nej Kry sty ny Hrysz kie wicz,
PWN, War sza wa 1963. I. Je zier ska, Za gad nie nie lu dzi głu cho nie wi do mych, [w:]
T. Gał kow ski (red.), Wy bra ne za gad nie nia z de fek to lo gii, ATK, War sza wa 1972,
s. 197–206; I. Je zier ska, Roz wój głu cho ciem nej Kry sty ny Hrysz kie wicz, „Szko -
ła Spe cjal na 1959, nr 1/2, s. 26–50; I. Je zier ska, Za gad nie nia głu cho nie wi do mych,
Kon gres Świa to wej Fe de ra cji Głu chych, War sza wa 1967; I. Je zier ska, Pro fe sor
Ma ria Grze go rzew ska a spra wa głu cho nie wi do mych, „Szko ła Spe cjal na”, nr 3/4,
1972.

Al fa bet do rę ki opra co wa ny przez s. Em ma nu elę Je zier ską
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my śleć i przy go to wać. Uczen ni ca z każ dym mie sią cem co raz bar -
dziej wy cho dzi ła ze świa ta ci szy i peł na cie ka wo ści chcia ła wciąż
coś no we go po zna wać. By ło to dla Sio stry nie la da wy zwa nie.

Sio stra swo im pio nier skim dzia ła niem w Pol sce przy czy ni ła
się do roz bu dze nia za in te re so wa nia spo łecz ne go ludź mi głu cho -
nie wi do my mi, wska za ła na ich moż li wo ści i po ten cja ły roz wo jo -
we. Prze ko na ła oso by peł no spraw ne, że moż na wy do być głu cho -
nie wi do me dziec ko z kon se kwen cji uszko dzeń naj waż niej szych
zmy słów. Przede wszyst kim da ła na dzie ję ro dzi com dzie ci głu cho -
nie wi do mych i po ka za ła, że moż na je „zro dzić do no we go ży cia”.
Otwo rzy ła dro gę in nym spe cja li stom, uka zu jąc, jak na le ży z ta -
ki mi dzieć mi pra co wać i co w tej pra cy win no być prio ry te tem.
Po wo li przy go to wy wa ła do ży cia swo ją pod opiecz ną Kry sty nę
Hrysz kie wicz. Cza sy ów cze sne nie by ły sprzy ja ją ce, ani ła twe, aby
zdo być co kol wiek, co mo gło by uła twić pro ces edu ka cji. 

Kry sty na z s. Em ma nu elą



Dzi siaj, z per spek ty wy lat, nie wąt pli wie moż na uznać s. Em -
ma nu elę za twór czy nię prak ty ki w za kre sie sur do ty flo pe da go gi -
ki w na szym kra ju. Jest nie pod wa żal nym au to ry te tem, któ re go do -
ro bek bu dzi po dziw i sza cu nek. Stwo rzy ła nie spo ty ka ną do tąd
w świe cie re la cję: na uczy ciel – wy cho wa nek, któ ra za owo co wa -
ła otwar ciem dro gi z ciem no ści do świa tła. Bez gra nicz nie od da -
na wręcz prze kro czy ła ludz ki za kres dzia ła nia. 

Pi sząc hi sto rię ży cia Kry sty ny dla Niej sa mej, przy po mnia łam
Jej po że gna nie uko cha nej Na uczy ciel ki. Wi dzia łam jak Kry sty na,
czy ta jąc ten frag ment, bar dzo ży wo wszyst ko so bie przy po mi nała:

Od ro ku 1980 na sta łe prze by wa ła z To bą s. Lu dwi ka. W La -
skach, w Do mu Świę te go Ra fa ła, miesz ka ły dwie Two je Sio stry: uko -
cha na na uczy ciel ka s. Em ma nu ela i s. Zo fia. Ty miesz ka łaś obok,
w ba ra ku, i cza sa mi od wie dza łaś Sio strę Em ma nu elę, opo wia da -
jąc jej o swo ich wy jaz dach do Szcze cin ka, do ro dzi ny s. Lu dwi ki,
do sa na to riów. Sio stra bar dzo się cie szy ła, lu bi ła Cie bie słu chać, bo
bar dzo Cie bie ko cha ła.

Kie dy Sio stra by ła co raz słab sza, prze nie sio no Ją do szpi ta li ka.
Ty rów nież tam cho dzi łaś w od wie dzi ny, pi sa łaś do Sio stry li sty. 

Pew nie nie spo dzie wa łaś się, że two ja na uczy ciel ka jest bar dzo
cho ra. Mia ła 76 lat. Na wio snę na stą pi ło po gor sze nie zdro wia. Przy -
go to wy wa łaś się wte dy do Świąt Wiel ka noc nych, sia ły ście z sio strą
Lu dwi ką owies. My śla łaś o od wie dzi nach u s. Em ma nu eli. Na pi -
sa łaś do Sio stry list i obie po szły ście do szpi ta li ka.

Po dro dze spo tka ły ście s. Sa mu elę, któ ra po wie dzia ła, że Sio -
stra Em ma nu ela umie ra. Pierw sze kro ki skie ro wa ły ście do ka pli -
cy w szpi ta li ku. Sio stra Lu dwi ka za sta na wia ła się, jak Ci prze ka -
zać tę trud ną, bo le sną wia do mość. Za czę łaś się nie po ko ić. Sio stra
na pi sa ła Ci do rę ki: „Sio stra Em ma nu ela od cho dzi do Bo ga ”. Ty
za wsze je steś szyb ka w de cy zjach, a więc chcia łaś na tych miast iść
do po ko ju, w któ rym by ła s. Em ma nu ela. Jed nak s. Lu dwi ka za -
pro po no wa ła Ci, aby ście dro gę z ka pli cy do po ko ju Sio stry Em -
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ma nu eli prze szły na ko la nach. Zgo dzi łaś się. Po wej ściu do po ko -
ju Ty po de szłaś i chcia łaś Sio strze wrę czyć list. Za uwa ży łaś, że rę -
ka umie ra ją cej le ży sła ba i bez ru chu. Sio stra już nie mia ła si ły.
In ne sio stry mo dli ły się w po ko ju i to wa rzy szy ły Sio strze w jej od -
cho dze niu. Ty rów nież uklę kłaś, wzię łaś ró ża niec i za czę łaś mo -
dli twę. Sio stra Em ma nu ela wie dzia ła, że je steś ra zem z sio strą Lu -
dwi ką przy niej i bar dzo się ucie szy ła. Przez czas mo dli twy umie -
ra ją ca sio stra trzy ma ła Cię za rę kę. Naj wy raź niej chcia ła być
bli sko tych, któ rych ko cha ła, a szcze gól nie bli sko Cie bie, któ rej po -
świę ci ła swo je ży cie. Na gle, po skoń czo nym ró żań cu, uśmiech nę -
ła się i jej du sza ode szła do Bo ga. To by ła Two ja pierw sza obec -
ność przy śmier ci. Kie dy do wie dzia łaś się, że sio stra Em ma nu ela
ode szła, po ło ży łaś obie rę ce na Sio stry pier siach. Chcia łaś
spraw dzić, czy ser ce bi je. W jed nej se kun dzie wiel kie łzy spły nę -
ły po Two ich po licz kach. Wsta łaś i uca ło wa łaś Sio strę Em ma nu -
elę po raz ostat ni na zie mi.
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W dniu po grze bu, 13 kwiet nia 1987 ro ku, po ło ży łaś swój ostat -
ni list wśród kwia tów na gro bie s. Em ma nu eli. Two ja obec ność przy
jej śmier ci by ła wiel ką ła ską. Kie dy Ty by łaś ma łą dziew czyn ką, to
ona da ła Ci świat do rę ki, a kie dy sa ma od cho dzi ła na dru gą stro -
nę ży cia, Ty trzy ma łaś ją za rę kę i po mo głaś spo tkać się z Bo giem,
któ ry jest Mi ło ścią. Do świad czy łaś wiel kiej ta jem ni cy wia ry, że ży -
cie otrzy mu je my od Bo ga i Je mu od da je my.

Po tam tej stro nie, kie dy wszy scy się spo tka my, nie bę dzie już łez,
ani smut ku, ni cze go nie bę dzie my pra gnąć, nie po ra zi nas słoń ce,
ani ża den upał, bo paść nas bę dzie Ba ra nek i po pro wa dzi nas do
źró deł wód ży cia; i każ dą łzę otrze Bóg z na szych oczu, bo On był,
jest i do nas przy cho dzi w każ dym do świad cze niu na szym.

W tym mo men cie przy po mi nam so bie ostat nie spo tka nie
z Kry sty ną. By ło to 11 dni przed Jej odej ściem do Do mu Oj ca.
Czu łam we wnętrz ne przy na gle nie, aby przy je chać do Żu ło wa. Tak
bar dzo tę sk ni łam za Nią. By ła po ope ra cji bio dra. Chcia łam przy -
tu lić i uca ło wać „mój No se k”, bo tak ostat nio na zwa łam Kry sty -
nę. Lu bi ła, kie dy wy my śla ły śmy zdrob nie nia imion, na zwisk. 

No sek wie dział, co zna czy, kie dy pi szę nasz umow ny wy raz na
Jej dło ni. Wy su wa ła wte dy de li kat nie twarz do przo du i z cza ru -
ją cym uśmie chem cze ka ła na uca ło wa nie No ska. 

Przy wio złam Jej fi gur kę Mat ki Bo żej przy tu la ją cej Dzie ciąt -
ko Je zus. Wy raź ne dwie głów ki tu li ły się do sie bie. Po przy wi ta -
niu wy cią gnę ła rę ce w ocze ki wa niu na nie spo dzian kę. Kie dy
dosta ła fi gur kę, to naj pierw ostroż nie oglą da ła ją przez ce lo fan,
a po tem po pro si ła, aby roz pa ko wać. Rę ce jak za wsze czuj nie od -
czy ty wa ły, co to jest. Po dłuż szym za sta no wie niu przy tu li ła mnie
do sie bie i po ka za ła zna kiem: mo ja gło wa i Sio stry, ta ka sa ma jak
Mat ki Bo żej i Dzie ciąt ka. Uśmie cha ła się i jesz cze kil ka ra zy tu li -
ła mnie do sie bie, po ka zu jąc ta kie sa mo przy tu le nie Mat ki Bo żej
i Je zu sa.
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Mia ły śmy wie le przy gód wspól nych. Te raz sta je mi przed oczy -
ma kil ka ob ra zów, któ re wy wo łu ją uśmiech na twa rzy. Kie dyś roz -
ma wia ły śmy o śmier ci. Pa mię tam, że Kry sty na po wie dzia ła mi,
że nie chce umie rać. Nie wie dząc, co ma na my śli, za czę łam opo -
wia dać Jej, że tam spo tka Ma mę, Ta tę, s. Em ma nu elę, s. Zo fię
i tych wszyst kich, któ rych ko cha. Nie bę dzie cier pia ła, ani o nic
się mar twi ła. Bę dzie mó wi ła gło sem, słu cha ła i pa trzy ła zdro wy -
mi ocza mi. Kry sty na bar dzo uważ nie słu cha ła i na gle sta now czo
mnie po in for mo wa ła: Nie chcę umie rać, nie chcę być w nie bie, bo
tam nie bę dzie ma szy ny braj low skiej. Chcę zo stać na zie mi.

Od cza su do cza su, mo dląc się w Ka pli cy po Ko mu nii świę -
tej, Kry sty na wy cią ga ła przed sie bie rę kę i trzy ma jąc ją przez mo -
ment przed so bą, uśmie cha ła się, jak by z Kimś roz ma wia ła. Za -
py ta łam, kto tam jest, po ka zu jąc wy cią gnię tą rę kę, a Ona po wie -
dzia ła krót ko: Anio ły i uśmie cha ła się ta jem ni czo.



Mia łam świa do mość, że Kry sty na jest bli sko Bo ga. W bar dzo
trud nym mo men cie mo je go ży cia, gdy wy czer pa łam wszel kie po -
my sły na roz wią za nie pro ble mu, po pro si łam Kry się o mo dli twę.
Po wie dzia łam: Two ja sio stra Li decz ka jest dzi siaj bar dzo smut na.
Pro szę, abyś po mo dli ła się za nią. Zu peł nie nie spo dzie wa nie Kry -
sty na za pro wa dzi ła mnie do miej sca swo jej co dzien nej mo dli twy,
ge stem zmu si ła do uklęk nię cia i wy cią gnę ła rę kę, da jąc znak: mó -
dl my się ra zem. Na stęp ne go dnia mo dli twa Kry sty ny zo sta ła wy -
słu cha na – na gle to, co ty go dnia mi by ło nie moż li we – sta ło się.
Kie dy wra cam my ślą do te go zda rze nia, wiem, że te raz mam orę -
dow ni ka w nie bie. 

Ona nie tyl ko przed la ty przy pro wa dzi ła mnie do La sek, ale
na dal bę dzie mnie pro wa dzić Bo żą ścież ką. Za mie nia ją się na sze
ro le: do tej po ry, to ja da wa łam Jej świat do rę ki, a te raz to Ona
wy pra sza dla mnie świa tło i sta je się mo im prze wod ni kiem. 

W za sa dzie o Jej ży ciu du cho wym nie wie le wie my, bo trud -
no by ło wy do być z Niej, o czym my śli, co czu je. Na sze wnio ski ra -
czej wy cią ga ły śmy z ob ser wa cji. Mia ła swój spo sób ko mu ni ko wa -
nia się z Pa nem Bo giem. Zna ła mo dli twy ka te chi zmo we, jed nak
naj chęt niej ko rzy sta ła z wy my ślo nych przez sie bie. 

Pew ne go dnia chcia łam coś pil nie zro bić, więc po trze bo wa -
łam do te go wol nych rąk. Kry sty na wręcz prze ciw nie – te go dnia
mia ła ocho tę na dłuż szą chwi lę roz mo wy. Za pro po no wa łam więc,
aby po szła do Do mu Na dziei, do Ka pli cy i tam od mó wi ła ró ża -
niec. Kry sty na nie by ła tym za chwy co na, bo mia ła in ne pla ny. Po
dłuż szej per trak ta cji po szła, ale bar dzo szyb ko wró ci ła. Za sta no -
wi łam się, jak Ona to zro bi ła? Jak mo gła tak szyb ko od mó wić ró -
ża niec? By łam bar dzo cie ka wa, a wie dzia łam, że ni gdy ni cze go nie
ukry wa, więc za py ta łam: by łaś w Ka pli cy? Tak. Czy od mó wi łaś ró -
ża niec? Tak. Tak szyb ko? Tak. Kry sty na chcia ła mi po ka zać, wzię -
ła ró ża niec do obu rąk i jed no cze śnie prze su wa jąc pal ce z dwóch
prze ciw nych kie run ków ku so bie, na dwóch ko ra li kach jed no cze -
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śnie, mó wi ła: Ko cham Ma ry ję. Ko cham Ma ry ję. Uśmiech nę łam się
i uca ło wa łam Ją. By ły ta kie mo men ty w mo im ży ciu, kie dy w wiel -
kim zmę cze niu za miast ró żań ca sta ra łam się, jak Kry sia, z wiel -
ką mi ło ścią mó wić: Ko cham Ma ry ję. Ko cham Ma ry ję.

Świat skła da się z pa ra dok sów. One czę sto pro wo ku ją do twór -
cze go my śle nia. Od ra na do wie czo ra moż na pa trzeć na ży cie
w ka te go riach stra ty: ktoś zgi nął, coś się spa li ło, cze goś nie ma.
Wy pa tru je my te go, co jest bra kiem. Praw dzi wy, re al ny świat du -
cha to nie jest świat strat i bra ków. Trze ba pro sić o do bre spoj rze -
nie, w któ rym wi dać ca łą rze czy wi stość, a nie wła sne, ilu zo rycz -
ne wy obra że nia o niej.

Stra ty są od czy ty wa ne ne ga tyw nie. Kry sty na po ka za ła, że stra -
ta po zwa la nada wać sens tym mo men tom ży cia ludz kie go, któ -
re wy da ją się nie mieć sen su. Prze kro czy ła gra ni ce du cha, gdzie
ro zum ludz ki nie ma do stę pu i nie po trze ba tam wzro ku, słu chu
ani mo wy. 

Dzień przed po grze bem w krót kim śnie przy szła do mnie. Szła
alej ką peł ną świa tła. Pa trzy ła na mnie sze ro ko otwar ty mi ocza -
mi i coś do mnie mó wi ła, a ja wy cią gnę łam jak daw niej rę kę i po -
wie dzia łam: na pisz mi to do rę ki, lecz Ona od po wie dzia ła: ale ja
prze cież gło sem mó wię… Nie ste ty, w tym mo men cie obu dzi łam
się…

KRY STY NA ODE SZŁA DO PA NA.
OSIĄ GNĘ ŁA KRES ZIEM SKIE GO PIEL GRZY MO WA NIA,

MY ŚLĘ JED NAK, ŻE TE RAZ TAK NA PRAW DĘ
JEJ MI SJA DO PIE RO SIĘ ZA CZY NA…
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bp Bro ni sła w Dem bow ski

Ho mi lia 

Umi ło wa ni w Chry stu sie Pa nu – wszy scy, któ rzy tu przy by-
li ście, aby od dać ostat nią przy słu gę śp. Kry sty nie Hrysz-

kie wicz.
Usły sze li śmy sło wa Pi sma Świę te go: „Nikt z nas nie ży je dla

sie bie i nikt nie umie ra dla sie bie. Je że li bo wiem ży je my, ży je my
dla Pa na. Je że li zaś umie ra my, umie ra my dla Pa na ”. Te sło wa tak -
że od po wia da ją ży ciu, śmier ci śp. Kry sty ny.

By ła ona bar dzo zdol na. Nie wi dzia ła i nie sły sza ła, a więc pro -
blem po ro zu mie nia się z in ny mi ludź mi nie był ła twy. Jej ro dzi -
ce, ro dzo ny oj ciec i mat ka, jak i póź niej in ni lu dzie, któ rzy by li
z Kry sty ną, zwłasz cza s. Em ma nu ela, s. Lu dwi ka i mo ja sio stra,
s. Zo fia – wspie ra li Ją i oni mo gli ze so bą roz ma wiać, po słu gu jąc
się zna ka mi roz miesz czo ny mi na dło ni.

Moż na rów nież po wie dzieć, o śp. Kry sty nie, że „nie trwo ży -
ło się Jej ser ce. Wie rzy ła w Bo ga i wie rzy ła w Je zu sa Chry stu sa ”
i po szła do miej sca, któ re przy go to wał Je zus. 

Dla te go nie tyl ko pro śmy Bo ga o zba wie nie dla śp. Kry sty ny,
ale jed no cze śnie dzię kuj my Bo gu, bo Jej ży cie sta ło się oka zją do
te go, że by wie lu lu dzi czy ni ło coś do bre go.

Za wsze wo kół Niej by li lu dzie wspie ra ją cy Ją wy sił kiem, a po -
ro zu mie nie z Nią nie by ło ła twe, ale jed nak to czy ni li. Wie lu wspie -
ra ło Ją od dzie ciń stwa, aż do śmier ci w Żu ło wie. Niech Bóg
wszyst kim za pła ci. Amen.

War sza wa, 25.02.2013 r.
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z s. Lu dwi ką

z Pau li ną Sta fi jow ską
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z Ma rio lą Za wi now ską

z s. Pa try cją
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z kardynałem Ka zi mie rzem Ny czem

z Mo ni ką Scza niec ką



Ta de usz Bo biń ski

Śp. Anna Bobińska
(29.10.1927–5.01.2013)

Po że gna nie Ma my

Na sza Ma ma – śp. An na Bo biń -
ska, któ rą dziś że gna my, by ła oso bą
szcze gól ną i wy jąt ko wą, o czym wie -
dzą wszy scy, któ rzy ją zna li. 

By ła ta ką, ja kich co raz mniej
jest na świe cie – ko bie tą sil ną i ofiar -
ną, któ ra po mi mo ludz kich wad
i sła bo ści, po tra fi ła sta wiać czo ła tru -
dom, ja kich nie szczę dził jej los. Wte -
dy, gdy stra ci ła słuch i wte dy, gdy
wal czy ła o szczę ście swej ro dzi ny.
Wszy scy pa mię ta my, ja ką szczo drą i szcze rą by ła ja ko Żo na, Mat -
ka, Bab cia i Przy ja ciel czy ja ko go spo dy ni do mu tak chęt nie od -
wie dza ne go przez wie lu. Ma ma czy ta ła nie zli czo ną ilość ksią żek,
pi sa ła wzru sza ją ce wier sze. Za nim stra ci ła słuch, śpie wa ła
w chó rze, gra ła w te atrze. W la tach póź niej szych, gdy już nie sły -
sza ła, gra ła czę sto na or gan kach. Za zwy czaj uśmiech nię ta i po god -
na du chem, sil na i pra wa – tak ją za pa mię ta li śmy.

Przez ostat nie mie sią ce zło żo na cier pie niem, oto czo na tro skli -
wą opie ką me dycz ną i du cho wą, ode szła do Do mu Oj ca, gdzie
znów mo że sły szeć aniel skie śpie wy i do łą czyć do ich chó ru.

Ja ko ro dzi na pra gnie my go rą co po dzię ko wać wszyst kim, któ -
rzy ją wspie ra li, a szcze gól nie tym, któ rzy o niej pa mię ta li i po -
zo sta li w mo dli twie do koń ca.

Za wszyst ko raz jesz cze dzię ku je my ci, Dro ga Ma mo. Spo czy -
waj w po ko ju.
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3.12 W za kła do wym Szpi ta li ku w wie ku 90 lat zmar ła śp.
Mar ta Pi la szek, Mat ka p. Gra ży ny Pi la szek -Mu ras –
kie row nicz ki Szpi ta li ka i p. Ry szar da – na uczy cie la
Dzia łu dla Dzie ci Głu cho nie wi do mych. Po grzeb od był
się 8.12. w Bo li mo wie. Za kła do wym sa mo cho dem do -
je cha ła na te uro czy sto ści Mat ka An na Ma ria z de le ga -
cją sióstr.

13.12 W 31. rocz ni cę wpro wa dze -
nia sta nu wo jen ne go, w Pa ła -
cu Pre zy denc kim w War -
sza wie od by ła się uro czy -
stość de ko ra cji wy so ki mi
od zna cze nia mi pań stwo wy -
mi osób za słu żo nych w wal -
ce o wol ność i nie pod le głość
pań stwa pol skie go. Wśród
od zna czo nych był wy cho -
wa nek La sek, nie wi do my pi sarz, re dak tor i dzia łacz
spo łecz ny – Je rzy Szczy gieł. Krzyż Ofi cer ski Or de ru
Od ro dze nia Pol ski (Po lo nia Re sti tu ta) w imie niu
Zmar łe go ode bra ła je go żo na, Lu cy na Szczy gieł. Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej, wrę cza jąc od zna cze -
nia, mię dzy in ny mi po wie dział: „Gra tu lu ję wszyst kim
od zna czo nym i dzię ku ję w imie niu ca łej Pol ski, ma jąc
świa do mość, że tak na praw dę naj więk szą na gro dą, ja -
ka mo gła Was spo tkać i spo tka ła, jest wol na Pol ska ”. Pa -
ni Lu cy nie Szczy gieł to wa rzy szy li: cór ka, Ma ria Wzo -
rek z sy nem Woj cie chem oraz Ju sty na i Wła dy sław Go -
łąbo wie – przy ja cie le Zmar łe go.
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Je rzy Szczy gieł uro dził się 14 mar ca 1932 r., a zmarł 21
sierp nia 1983 r. A za tem nie do cze kał się wol nej Pol -
ski, ale ostat nie czte ry la ta swe go ży cia po świę cił Oj -
czyź nie, od da jąc na jej usłu gi swój ta lent i ka rie rę.
W kon se kwen cji przed wcze sna śmierć przy pusz czal -
nie w du żym stop niu spo wo do wa na zo sta ła wal ką
o nie za leż ność pi sma „Nie wi do my Spół dziel ca ”, któ re -
go był na czel nym re dak to rem. Ja ko pi sarz wy dał 13 po -
zy cji książ ko wych oraz wie le opo wia dań i ar ty ku łów
pu bli cy stycz nych. Był wie lo krot nie na gra dza ny, a je go
książ ki tłu ma czo no na ob ce ję zy ki.

14.12 Na za pro sze nie Mał żon ki Pre zy den ta RP, Pa ni An ny
Ko mo row skiej, chór na szej Szko ły Mu zycz nej zo stał za -
pro szo ny do Pa ła cu Pre zy denc kie go, gdzie uświet nił
spo tka nie opłat ko we Pa ni Pre zy den to wej z Mał żon ka -
mi Am ba sa do rów i in nych dy plo ma tów akre dy to wa -
nych w War sza wie.

15.12 W ka pli cy Do mu Dziew cząt od był się chrzest pra -
wnucz ka Ta de usza Ma zo wiec kie go. Sa kra men tu
Chrztu udzie lił w cza sie Mszy św. ksiądz rek tor Sła wo -
mir Szcze pa niak. Po Mszy św. go ście, ok.40 osób, spo -
tka li się na wspól nym obie dzie w ja dal ni In ter na tu
Dziew cząt.

17.12 Do La sek przy je cha ła czter dzie sto oso bo wa gru pa
dzie ci głę biej upo śle dzo nych z opie ku na mi i na uczy -
cie la mi ze szko ły War sza wa -Wrze cio no. W Ka pli cy
Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej ks. Ka zi mierz Ol szew ski od -
pra wił Mszę św., na stęp nie wszy scy zo sta li ugosz cze -
ni obia dem w ja dal ni Do mu Dziew cząt i obej rze li Ja -
seł ka przy go to wa ne przez dziew czyn ki z VIII gru py in -
ter na to wej. 

19.12 O godz.10.30 – w sa li Do mu św. Sta ni sła wa od by ło się
tra dy cyj ne, przed świą tecz ne SPO TKA NIE OPŁAT KO WE
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Opła tek – ze spo tka nia w Sa li Do mu Dziew cząt



miesz kań ców La sek z udzia łem Księ dza Kar dy na ła Ka -
zi mie rza Ny cza. Pod czas spo tka nia, pro wa dzo ne go
przez p. Sta ni sła wa Ba deń skie go, dziew czyn ki z VIII
gru py in ter na to wej przed sta wi ły frag men ty mu zycz ne -
go wi do wi ska ja seł ko we go, au tor stwa i w re ży se rii
s. Da mia ny. Przed sta wie nie uka za ło wy da rze nia świę -
tej No cy Be tle jem skiej z per spek ty wy jej głów nych bo -
ha te rów: Ma ryi i Jó ze fa. Po przed sta wie niu, ży cze nia
Do stoj ne mu Go ścio wi w imie niu wy cho waw ców, na -
szych dzie ci i sióstr zło ży ła s. Ir mi na. Prze ma wia li tak -
że: Pre zes TO nO Wła dy sław Go łąb oraz Dy rek tor
Ośrod ka – p. Piotr Gro chol ski. Pan Pre zes, mię dzy in -
ny mi po wie dział: „La ski za wsze by ły Ko ścio łem
otwar tym i na dal chcą ta ki mi być. To ozna cza, że po -
win ni śmy z otwar tym ser cem przyj mo wać każ de go,
nie za leż nie od je go świa to po glą du, po cho dze nia i na -
sta wie nia do ży cia, bo tyl ko otwar te ser ce prze mie nia
lu dzi. Na chwi lę za trzy mu je my się w tym szcze gól nym
okre sie świę ta Bo że go Na ro dze nia, świę ta Mi ło ści, bo
prze cież do każ de go Pan przy cho dzi ”. Ksiądz Kar dy nał
w swo im prze mó wie niu na wią zał do zo bo wią zań, ja -
kie sta wia przed na mi prze ży wa ny obec nie ROK WIA -
RY i ży czył śro do wi sku La sek wy trwa łej wier no ści dzie -
dzic twu na szych Za ło ży cie li. Po wie dział mię dzy in ny -
mi: „Na wią żę do tro chę nie ty po we go przed sta wie nia
Ja se łek, któ re wy do by ły z cie nia Jó ze fa, któ ry – mi mo
że Ewan ge li ści nie za pi sa li żad nych Je go słów – prze -
mó wił. Jó zef w rze czy wi sto ści na pew no wie le ra zy mó -
wił do Mat ki Naj święt szej, ale przede wszyst kim przez
30 lat ży cia ukry te go ro bił wszyst ko, co trze ba, wo kół
Pa na Je zu sa. Wła śnie ta kie go po moc ni ka Opatrz ność
po sta wi ła na dro dze Ma ryi. Bóg po sta wił Jó ze fa u Jej
bo ku, a Ma ry ja za ufa ła do koń ca, bo wie dzia ła, że Bóg
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nie zo sta wi do brych dzieł sa mym so bie. Od sa me go po -
cząt ku to Dzie ło wspa nia łe, któ re nie zo sta ło w Be tle -
jem i w Na za re cie, mia ło gwa ran cję Bo żej Opatrz no -
ści. Pew nie tak jest za wsze. Mat ka Czac ka i Oj ciec Kor -
ni ło wicz, kie dy roz po czy na li Dzie ło La sek, mie li
w swo im oto cze niu lu dzi życz li wych, kom pe tent nych,
któ rzy spra wi li, że to Dzie ło od sa me go po cząt ku za -
czę ło ist nieć i słu żyć nie wi do mym, a rów no cze śnie roz -
wi jać się pręż nie w kie run ku kształ ce nia dzie ci po trze -
bu ją cych fa cho wej po mo cy, ale też w kie run ku two rze -
nia pew ne go śro do wi ska. Dzia ło się to za rów no
w okre sie przed wo jen nym, jak i po wo jen nym. Tak że
dzi siaj. To Dzie ło i to śro do wi sko trwa dzię ki te mu, że
są wo kół lu dzie – tak jak Jó zef przy Ma ryi – i chcą, aby
to Dzie ło Bo że roz wi ja ło się. Ze stro ny te go, któ ry
otrzy mu je, sztu ka po le ga na tym, że by ze chciał sko rzy -
stać. Na to miast ze stro ny te go, któ ry po ma ga, sztu ka
po le ga na tym, że by wie dział, cze mu słu ży. I ta kie są
mo je dla Was ży cze nia: aby ście wszy scy tu obec ni, słu -
żą cy wiel kie mu Dzie łu La sek i Nie wi do mym, tak jak
Mat ka Czac ka i Oj ciec Kor ni ło wicz, mie li wie lu po -
moc ni ków, aby ście umie li tych po moc ni ków przyj mo -
wać i ra zem, tak jak Jó zef z Ma ry ją o Dzie ło Be tle jem -
skie, dbać o Dzie ło La sek. Nie bo ję się użyć ta kiej ana -
lo gii.” Na za koń cze nie Ksiądz Kar dy nał ła mał się ze
wszyst kimi ze bra ny mi opłat kiem.

25.12 W wie ku 85 lat zmarł Ka zi mierz Kon dej. Oj ciec ks.
Nor ber ta Kon de ja, któ ry od września 2012 roku jest
mieszkańcem zakładu i po słu gu je w za kła do wej ka pli -
cy Mat ki Bo żej Aniel skiej . Po grzeb od był się na Cmen -
ta rzu Wol skim 29.12.2012 r. Pod czas uro czy sto ści po -
grze bo wych wspól no tę La sek re pre zen to wa li: ks. Mar -
cin Ko wal czyk oraz de le ga cja trzech sióstr –

INNE WYDARZENIA 189



INNE WYDARZENIA190

s. Ma ri stel la, s. Ana sta zja i s. Prak se da – obec ny był tak -
że ks. Grze gorz Ostrow ski (obec nie Pro boszcz pa ra fii
św. Ja na Kan te go w War sza wie).

26.12 W War sza wie, w wie ku 78 lat, zmar ła Ma ria Adam czyk,
żo na śp. dy rek to ra An drze ja Adam czy ka (1936–
1989). Przy po mnij my, że An drzej Adam czyk, by ły wy -
cho wa nek La sek, był wy bit nym na ukow cem – uzyskał
dok to rat z dzie dzi ny fi zy ki – oraz dzia ła czem Pol skie -
go Związ ku Nie wi do mych i To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi, a tak że dy rek to rem Ośrod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go dla Dzie ci Nie wi do mych im. Ró ży
Czac kiej. Żo na Ma ria by ła je go lek tor ką, współ pra cu -
ją cą za rów no w pra cy na uko wej, jak i spo łecz nej. Od
wie lu lat dzia ła ła w ru chu sa le zjań skim. By ła jed ną z or -
ga ni za to rek „Brac twa Wię zien ne go ”. Po grzeb śp. Ma -
rii od był się w dniu 29 grud nia 2012 r. w La skach. Po -
cho wa na zo sta ła w gro bie mę ża.
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02.01 Zmar ła śp. Kry sty na Wie cho wa, wie lo let nia na uczy -
ciel ka szko ły pod sta wo wej w Ośrod ku Szkol no -Wy cho -
waw czym dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach. Po grzeb
od był się 9 stycz nia na Po wąz kach. 

08.01 W wie ku 89 lat zmar ła w Ja sien nej k. No we go Są cza
Ma ma s. Ge no we fy śp. Ka ta rzy na Ba czyń ska. Po grzeb
od był się 12 stycz nia, w so bo tę, o godz.10. 00. Ze wzglę -
du na od le głość i go dzi nę po grze bu, dwu na sto oso bo -
wa de le ga cja sióstr, z Mat ką An ną Ma rią i ks.rek to rem
An drze jem Gał ką, wy je cha ła z War sza wy do No we go
Są cza 11 stycznia, gdzie prze no co wa li w do mu sio stry
s. Ge no we fy, p. Ba si. Mszę św. w ko ście le pa ra fial nym
w Ja sien nej kon ce le bro wa ło 28 księ ży, pod prze wod nic -
twem ks. In fu ła ta, któ ry prze czy tał list od Bi sku pa tar -



now skie go An drze ja Je ża. W kon ce le brze uczest ni czył
też syn Zmar łej – Jó zef (brat s. Ge no we fy, je den z sied -
mior ga ro dzeń stwa), któ re go pa ra fia nie przy je cha li na
uro czy stość dwo ma au to ka ra mi. Do na szej de le ga cji
war szaw skiej do łą czy ły tak że s. Hia cyn ta i s. Ja na z Rab -
ki.

13.01 W Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie od był się 13.
No wo rocz ny Kon cert Cha ry ta tyw ny Ap te ka rzy, zor ga -
ni zo wa ny przez Okrę go wą Izbę Ap te kar ską w War sza -
wie, któ re go głów nym be ne fi cjen tem by ło To wa rzy stwo
Opie ki nad Ociem nia ły mi. Izba Ap te kar ska prze ka że
na rzecz To wa rzy stwa ze bra ne środ ki w kwo cie kil ku -
na stu ty się cy zło tych. Po nad to, skarb nik Za rzą du To -
wa rzy stwa, sio stra Ga brie la Szlu bow ska, zor ga ni zo wa -
ła dwa sto iska pre zen tu ją ce dzia łal ność La sek. By ły tam
rów nież wy sta wio ne pusz ki na da ry pie nięż ne od
uczest ni ków kon cer tu. Ze bra no 1962 zł. 
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi na kon cer cie
re pre zen to wa li: pre zes Za rzą du Wła dy sław Go łąb
i dyr. Piotr Gro chol ski z mał żon ka mi. 
Kon cert skła dał się z dwóch czę ści: frag men tów oper
i ope re tek oraz zna nych mu si ca li. W kon cer cie wy stą -
pi li: Gra ży na Mą droch – so pran ko lo ra tu ro wy, Iwo na
So cha – so pran, Li lia na Za le siń ska – mez zo so pran, Ta -
de usz Szlen kier – te nor, Ry szard Mor ka – bas i Da riusz
Sta chu ra – te nor. Or kie strą Sym fo nicz ną Fil har mo nii
Za brzań skiej dy ry go wał Sła wo mir Chrza now ski. Po -
nad to wy stą pił Chór Reso nans Con Tut ti. Go spo da -
rzem Ga li był To masz Szu ran dzia ła ją cy w Ze spo le
Woj ska Pol skie go. Kon cert roz po czę ła uwer tu ra do
„Car me n” G. Bi ze ta, a za koń czył to ast z „Tra via ty ”
G. Ver die go. Z no wych ar ty stów, któ rych sły sze li śmy po
raz pierw szy, war to wy mie nić Gra ży nę Mą droch –
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świet ny so pran ko lo ra tu ro wy oraz Ry szar da Mor ka –
bas, któ ry dał pięk ne prze ży cie w arii Sko łu by ze
„Strasz ne go Dwo ru ” S. Mo niusz ki oraz w plot ce z „Cy -
ru li ka Se wil skie go ” G. Ros si nie go. War to jesz cze wy -
mie nić pięk ny wy stęp Chó ru Re so nans Con Tut ti
w chó rze Izra eli tów w nie wo li z „Na buc co ” G. Ver die -
go.

17.01 Dniem Ju da izmu, już po raz 16. roz po czął się do rocz -
ny TY DZIEŃ MO DLITW O JED NOŚĆ. Wspól ne mo -
dli twy pol sko -ży dow skie, pod ha słem „Ja je stem Jó zef,
brat wa sz”, od by ły się te go dnia w war szaw skim ko ście -
le Dusz pa ster stwa Śro do wisk Twór czych, na Pla cu Te -
atral nym, za któ re od po wia da ks. Grze gorz Mi chal czyk,
by ły Pro boszcz Pa ra fii w La skach. Ko men ta rze do tek -
stów bi blij nych w Li tur gii Sło wa wy gło si li: Ra bin Stas
Woj cie cho wicz oraz ks. An drzej Tu lej z Pa pie skie go wy -
dzia łu Teo lo gicz ne go, de le gat w Ar chi die ce zji War szaw -
skiej do spraw dia lo gu z ju da izmem.

18–25.01 W ko ścio łach róż nych wy znań chrze ści jań skich na te -
re nie War sza wy od by wa ły się na bo żeń stwa i spo tka nia
mo dli tew ne pod te go rocz nym ha słem: „Cze go Bóg od
nas ocze ku je?”. Ha sło zo sta ło za twier dzo ne z in spi ra -
cji Chrze ści jan z In dii, z my ślą o trwa ją cym wciąż jesz -
cze ogra ni cza niu praw wo bec na le żą cych do naj niż -
szych kast spo łecz nych „da li tó w”, czy li „nie ty kal ny ch”.
W mia rę moż no ści w na bo żeń stwach Ty go dnia uczest -
ni czy ły też na sze sio stry, głów nie z Klasz to ru war szaw -
skie go, to wa rzy sząc s. Ma rii Kry sty nie.
W tym ro ku ak tyw nie w or ga ni zo wa nie wspól nych mo -
dlitw i pod trzy my wa nie du cha eku me ni zmu włą czył się
też no wo pow sta ły Ośro dek przy ko ście le Mat ki Bo żej
Zwy cię skiej na ul. Gro chow skiej w War sza wie, czy li
w Die ce zji War szaw sko -Pra skiej (kie ro wa ny przez
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zwią za ne go od lat z na szym ko ścio łem na Piw nej ks.
Ma te uszem Ma tu szew skim).

19.01 Od godz. 10.00 – licz na gru pa na szej mło dzie ży, wraz
z go ść mi i wo lon ta riu sza mi ba wi ła się, rów nież w re -
jo nach „pół noc ny ch” na sze go Ośrod ka – w ra mach
ŚWIA TO WE GO DNIA ŚNIE GU – na nar tach. Aku -
rat w tych dniach praw dzi we go śnie gu nie za bra kło!
A od godz. 17.00 – do wcze snych go dzin ran nych na -
stęp ne go dnia – w sa li Do mu św. Sta ni sła wa od by ła się
STUD NIÓW KA te go rocz nych na szych ma tu rzy stów.

21.01 W Ka to wi cach, w wie ku 83 lat zmar ła Ma ma s. Ma rian -
ny śp. Ali cja Na pie ra ła. Sio stra Ma rian na wy je cha ła już
po Świę tach do po mo cy w opie ce nad Ma mą i by ła przy
Jej śmier ci wraz z ro dzi ną. Po grzeb od był się 26.01.
o godz. 11.00 – w pięk nym ko ście le Świę tych Pio tra
i Paw ła w Ka to wi cach. Z War sza wy i La sek na uro czy -
sto ści po grze bo we do je cha ła, z p. Jur kiem Wal ko wia -
kiem ja ko kie row cą, kil ku oso bo wa de le ga cja sióstr
z War sza wy i La sek, z Mat ką Prze ło żo ną Klasz to ru,
s. Ju lit tą i ks. To ma szem Łu ka siu kiem.

27.01 W go dzi nach wie czor nych (od godz.17.30 do ok.21.30)
– od był się „Wie czór Chwa ły” – wspól na mo dli twa ado -
 ra cyj na przed wy sta wio nym Naj święt szym Sa kra -
men tem w sa li Do mu św. Sta ni sła wa, za koń czo na Mszą
świę tą, w in ten cji Zmar łe go Księ dza Pry ma sa. Na mo -
dli twę tę za pro szo ne zo sta ły sio stry i wszy scy miesz kań -
cy La sek, a pro wa dzi ła ją na sza mło dzież z gru py Od -
no wy w Du chu Świę tym „Bar ty me usz”, wraz z go ść mi
z za przy jaź nio nych mło dzie żo wych grup cha ry zma -
tycz nych z War sza wy. Mo dli twa uwiel bie nia, a tak że
dzięk czy nie nia pod czas Mszy świę tej mia ła cha rak ter
wła ści wy te go ro dza ju gru pom, po łą czo na by ła z tań -
cem i śpie wem.
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Te go dnia – w ostat nią Nie dzie lę Mie sią ca – w ko ście -
le św. Mar ci na za po wie dzia na by ła tra dy cyj na „Nie dzie -
la Nie wi do mych”. W związ ku z uro czy sto ścia mi po -
grze bo wy mi i Mszą świę tą ra dio wą – w na szym ko ście -
le by ła Msza św. o godz.14.00, pod prze wod nic twem Ks.
Bi sku pa Mar ka So lar czy ka, z Die ce zji War szaw sko -Pra -
skiej, któ ry bar dzo cie pło i ser decz nie prze mó wił do ze -
bra nych Nie wi do mych. 

29.01 Zmarł w wie ku 88 lat Mie czy sław Mi chał Osto ja Mit -
kie wicz – wiel ki pa trio ta, nie stru dzo ny dzia łacz na
rzecz przy jaź ni Pol sko -Wę gier skiej oraz przy ja ciel Dzie -
ła La sek. Osto ja Mit kie wicz uro dził się w 1925 ro ku
w Pusz czy Pło dow nic kiej w po wie cie ostro łęc kim. W li -
sto pa dzie 1939 r. prze do stał się na Wę gry, gdzie uczył
się w pol skim gim na zjum w Ba la ton bo glả rze. Do kra -
ju po wró cił w 1945 ro ku. W 1950 r. pod jął pra cę w Wę -
gier skim In sty tu cie Kul tu ry. W la tach pięć dzie sią tych
ukoń czył na Uni wer sy te cie War szaw skim Wy dział Fi -
lo lo gii Wę gier skiej. Na stęp nie pra co wał ko lej no: w Mi -
ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych, po tem ja ko kie row -
nik In sty tu tu Kul tu ry Pol skiej w Bu da pesz cie, a po po -
wro cie do kra ju w Te le wi zji Pol skiej. Przez ca ły okres
po wo jen ny pra co wał nad utrwa la niem do wo dów
przy jaź ni pol sko -wę gier skiej. W książ ce „Woj na jest
grze che m” za mie ścił wy wia dy z wie lo ma Wę gra mi i Po -
la ka mi po twier dza ją cy mi po moc, ja ką wę gier scy dzia -
ła cze po li tycz ni i do wód cy woj sko wi nie śli Po la kom
pod czas dru giej woj ny świa to wej. Mię dzy in nym
przy ta cza wy po wiedź śp. Zo fii Mo raw skiej o po mo cy,
ja ką od dzia ły wę gier skie świad czy ły na rzecz La sek
pod czas Po wsta nia War szaw skie go. Na po cząt ku sierp -
nia 1944 r. wę gier ska or kie stra woj sko wa przy szła pod
dom św. Sta ni sła wa, w któ rym mie ścił się szpi tal po -
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wstań czy, i da ła kon cert woj sko wych pie śni pol skich –
w tym le gio no wych – w Pol sce za ka za nych przez Niem -
ców. Z ini cja ty wy Mie czy sława Ostoi Mit kie wi cza na
do mu św. Sta ni sła wa, w dniu 26 paź dzier ni ka 2005 ro -
ku, zo sta ła uro czy ście od sło nię ta i po świę co na ta bli ca
upa mięt nia ją ca tradycyjną przy jaźń między naszymi
na rodami wojsk wę gier skich z okre su Po wsta nia War -
szaw skie go. Obec ni by li: bi skup po lo wy Woj ska Pol -
skie go gen. Bry ga dy Ta de usz Pło ski, przed sta wi cie le
Am ba sa dy Wę gier skiej, wę gier skiej jed nost ki woj sko -
wej, To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -Wę gier skiej, władz
sa mo rzą do wych i mło dzie ży szkol nej. Przy po mnij my,
że w 1990 ro ku pierw sza żo na Ostoi Mit kie wi cza, za je -
go zgo dą, swo ją dział kę w pod war szaw skich Py rach
ofia ro wa ła To wa rzy stwu Opie ki nad Ociem nia ły mi. 
Po grzeb Mie czy sła wa Ostoi Mit kie wi cza od był się
w dniu 8 lu te go w ko ście le pod we zwa niem św. Waw -
rzyń ca w War sza wie, a pro chy zo sta ły zło żo ne w gro -
bie ro dzin nym na cmen ta rzu pra wo sław nym, w kwa -
te rze ka to lic kiej. W po grze bie wzię li udział mię dzy in -
ny mi: żo na Zmar łe go – Mi ro sła wa, am ba sa dor Wę gier,
przed sta wi cie le woj ska, władz sa mo rzą do wych z Iza -
be li na i Bia ło łę ki oraz or ga ni za cji spo łecz nych. La ski
re pre zen to wa li: pre zes Za rzą du To wa rzy stwa – Wła dy -
sław Go łąb z mał żon ką i sio stra Ir mi na Lan dow ska –
kie row nicz ka do mu, na któ rym jest umiesz czo na pa -
miąt ko wa ta bli ca z dnia 26 paź dzier ni ka 2005 ro ku.

31.01 W ostat ni czwar tek stycz nia – w na wią za niu do mi nio -
ne go Ty go dnia Mo dlitw o Jed ność – w ko ście le św.
Mar ci na o godz. 17.30. Ks. Bp Bro ni sław Dem bow ski
prze wod ni czył tra dy cyj nej Mszy świę tej o Jed ność –
z udzia łem du chow nych i wier nych z in nych Wspól not
chrze ści jań skich.
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Inne Wydarzenia opracowano na podstawie informacji
przekazanych przez: Justynę i Władysława Gołąbów, 
Annę Pawełczak-Gedyk, s. Rut Wosiek FSK.

Fot do nu me ru: prze ka za li: T. Bo biń ski, J. Boh la, I. Gło wac ka, 
P. Gro chol ski, ks.G. Mi chal czyk, M. Pyr ka, 
s. Li dia Wit kow ska FSK, s. Rut Wo siek FSK
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OD REDAKCJI198

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

UWAGA
Zmiana warunków prenumeraty.




