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Jó zef Pla cha 

Waż na lek cja do od ro bie nia

Paź dzier nik ko ja rzy nam się nie tyl ko ze zło tą pol ską je sie nią, ale
tak że z li sto pa do wą sło tą i dłu gi mi wie czo ra mi, da ją cy mi oka -

zję do głęb szych re flek sji.
Być mo że czę ściej niż zwy kle po ja wia się też py ta nie: co jest dla

mnie naj waż niej sze?
Dwa wy da rze nia, ja kie mia ły ostat nio miej sce w La skach, w sto -

sun ko wo pro sty spo sób po mo gły nam za pew ne w od na le zie niu od -
po wie dzi na to py ta nie.

Pierw sze z tych wy da rzeń – 18 wrze śnia br. – to wy sta wie nie
przez dziew czę ta z Do mu Świę te go Sta ni sła wa „Ma łe go Księ cia” we -
dług An to ine de Sa int S. Exu pé ry’ego, a dru gie – 1 paź dzier ni ka br.
– by ło dzie łem wy cho wan ków i wy cho waw ców Do mu Chłop ców,
któ rzy wspól nie przy go to wa li ob ra zek sce nicz ny we dług „Baj ki
o szczę ściu” Iza be li De gór skiej.

Pierw sza pre zen ta cja by ła zwią za na ze świę tem pa tro nal nym
św. Sta ni sła wa Kost ki, a dru ga z pa tron ką Do mu Chłop ców – św.
Te re są od Dzie ciąt ka Je zus.

W ubie głym ro ku o tej sa mej po rze oby dwie uro czy sto ści by ły po -
świę co ne po szu ki wa niu opty mal ne go mo de lu świę to ści, o czym wspo -
mi na li śmy na ła mach cza so pi sma „La ski” w nu me rze 5(109). Tym
ra zem po ja wił się pro blem po szu ki wa nia praw dzi wej przy jaź ni. 

Ma ły Ksią żę za miesz ki wał ma łą pla ne tę, na któ rej by ły trzy
wul ka ny – w tym je den wy ga sły. By ła też ró ża z nim za przy jaź nio -
na. Uwa ża ła się ona za je dy ną we wszech świe cie. Po wo do wa na
próż no ścią do ma ga ła się nie usta ją cej opie ki. Ksią żę pew ne go ra zu
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po sta no wił ją opu ścić, ku za sko cze niu dość chi me rycz nej ró ży, któ -
ra do pie ro po cza sie zro zu mia ła, że Ma ły Ksią żę był kimś naj waż -
niej szym w jej ży ciu.

Tym cza sem Ma ły Ksią żę wę dro wał mię dzy in ny mi pla ne ta mi,
spo ty ka jąc wie lu, ale ma ło in te re su ją cych lu dzi. By li to: Król za pa -
trzo ny tyl ko w sie bie, wy da ją cy róż ne roz ka zy, ocze ku ją cy je dy nie
uzna nia dla sie bie i czo ło bit no ści ze stro ny oto cze nia; Pi jak, któ ry
wciąż pi je, chcąc za po mnieć, że pi je; Ban kier, któ ry po tra fi tyl ko
wszyst ko li czyć i nic wię cej; La tar nik wier ny swym obo wiąz kom.
Wresz cie spo tkał Geo gra fa, za któ re go ra dą Ma ły Ksią żę po sta no -
wił od wie dzić Zie mię. 

Był to prze ło mo wy mo ment w je go ży ciu. W jed nym z ogro dów
zo ba czył wie le róż, co uświa do mi ło mu, że opusz czo na przez nie -
go ró ża nie jest je dy ną we wszech świe cie. Prze ży wał więc mo ment
roz ter ki i smut ku, że wcze śniej żył w ilu zo rycz nym świe cie. Wtem
po ja wia się lis, któ ry udzie lił mu lek cji mą dro ści na te mat praw -
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dzi wej przy jaź ni, wska zu jąc na ko niecz ność od po wie dzial no ści za
to, co wcze śniej oswo ili śmy, i co jest przed mio tem na szej szcze gól -
nej tro ski. Prze ko ny wał go lis, że naj waż niej sze jest nie wi docz ne dla
oczu i że naj le piej wi dzi się ser cem. Po ta kiej so lid nej lek cji mą dro -
ści po wo li ogar nę ła go chęć po wro tu do opusz czo nej ró ży. Ale przed -
tem spo tkał jesz cze Kup ca, Zwrot ni cze go i Pi lo ta, z któ rym się za -
przy jaź nia. Te mu ostat nie mu opo wie dział ca łą swo ją hi sto rię. Zro -
dzi ła się w nim chęć zde cy do wa ne go po wro tu do ró ży.

Jed nak, chcąc po łą czyć się ze swo ją uko cha ną ró żą, mu siał by
naj pierw umrzeć, na co jest go to wy.

Praw dzi wa przy jaźń oka zu je się więc sil niej sza niż wszyst ko in -
ne. Wra ca za tem do swo jej uko cha nej ró ży na opusz czo ną wcze -
śniej pla ne tę.

Z ko lei w Do mu Chłop ców na sce nie po ja wił się sta ru szek w oto -
cze niu swo ich wier nych przy ja ciół: mysz ki, ko gu ta i świn ki. Mysz -
ka ład nie tań czy ła, ko gut prze pięk nie śpie wał a świn ka gra ła na pło -
cie. By li ze so bą bar dzo szczę śli wi.

Pew ne go ra zu po ja wił się wę drow ny han dlarz, któ ry za ofe ro -
wał sta rusz ko wi han del wy mien ny. Naj pierw za mysz kę otrzy mał
he ba no wą faj kę, po tem za ko gu ci ka – no żyk z gra we ro wa ną rę ko -
je ścią, któ rym wy stru gał fi gur kę mysz ki i ko gu ci ka. Bar dzo za ni -
mi tę sk nił i co raz bar dziej po grą żał się w smut ku. A za mien ni ki nie
po mo gły mu w prze zwy cię że niu no stal gii. Wy stru ga ne przez nie -
go fi gur ki rów nież by ły bar dzo smut ne.

Wy da wa ło się, że gdy od da świn kę za błysz czą cą, srebr ną ta -
ba kier kę, po głę bia ją cy się smu tek odej dzie. Tym cza sem po czuł się
jesz cze bar dziej osa mot nio ny.

Po sta no wił więc wy ru szyć w dro gę, aby od na leźć utra co nych
przy ja ciół. A na wet był go tów umrzeć, gdy by oka za ło się, że ich już
nie od naj dzie. Spo tkał w le sie śmierć z ko są, któ ra obie ca ła, że za
na by te od sta rusz ka „skar by” jest w sta nie po móc mu w od zy ska -
niu przy ja ciół. Za jej ra dą po szedł więc w kie run ku miej sca, gdzie
znaj do wał się na miot cyr ko wy, a w nim mysz ka, ko gu cik i świn ka.
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Klaun za chę cał do udzia łu w cyr ko wym spek ta klu, ale bez więk -
sze go prze ko na nia, bo wiem oka za ło się, że mi mo iż wspo mnia ne
zwie rza ki by ły do bry mi ak to ra mi, swo im smut kiem po wo do wa ły,
że wi dzo wie nie gar nę li się do udzia łu w przed sta wie niach. Mysz -
ka, ko gu cik i świn ka czę sto pła ka ły, ca ły czas wspo mi na jąc swój
daw ny dom i swo je go do bre go pa na.

Zo rien to wał się sta ru szek, że to na pew no je go przy ja cie le. Chcąc
ich od zy skać, za ofe ro wał klau no wi zło ty me da lik – pa miąt kę po
swo jej ma mie. Ten jed nak, wi dząc że ma do czy nie nia z praw dzi -
wym uczu ciem przy jaź ni, nie wziął me da li ka i po pro stu od dał
zwie rza ki sta rusz ko wi.

Mysz ka, ko gu cik i świn ka z ra do ścią i w do wód wdzięcz no ści
za wspa nia ło myśl ność klau na, na po że gna nie za pre zen to wa ły swój
naj lep szy pro gram. Wi dzo wie tłum nie przy by li na przed sta wie nie,
bi li grom kie bra wa, a i ka pe lusz klau na wy peł nił się pie niędz mi.

Wszy scy wró ci li szczę śli wi do chat ki sta rusz ka, by cie szyć się
swo ją od na le zio ną przy jaź nią.
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Re asu mu jąc oby dwa przed sta wie nia, moż na wy pro wa dzić dwie
waż ne my śli. Oto pierw sza z nich: praw dzi wa przy jaźń to nie za -
uro cze nie się tyl ko fi zycz nym wi dze niem dru giej oso by; naj waż niej -
sze jest nie wi docz ne dla oczu, oraz że naj le piej wi dzi się ser cem. Na -
to miast dru ga myśl pod kre śla to, że praw dzi wa przy jaźń jest bez -
in te re sow na. Nie da się jej zrów no wa żyć żad nym ma te rial nym
ekwi wa len tem. By wa, że do ce nia się ją do pie ro wów czas, gdy się ją
utra ci.

Te dwie my śli za wdzię cza my mą dre mu li so wi z „Ma łe go Księ -
cia” i klau no wi z „Baj ki o szczę ściu”. A przede wszyst kim na szym
do sko na łym ak to rom i re ali za to rom z Do mu Dziew cząt i z Do mu
Chłop ców, któ rzy za da li nam nie ła twą, ale jak że waż ną lek cję do
od ro bie nia. I to nie kie dyś i gdzieś tam. Ale od za raz i we wszyst -
kich pla ców kach na sze go To wa rzy stwa, oraz tam, gdzie do cie ra
Dzie ło Mat ki Czac kiej – za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą. 

W przed sta wie niach udział wzię li:

1. „Ma ły Ksią żę”:

Nar ra tor – Jo lan ta Kru pa

Ma ły Ksią żę – Ane ta Wy ro zęb ska

Ró ża – An ge li ka Dzig da

Król –Ka ta rzy na Ma rek

Ka mer dy ner – Grze gorz Kur piń ski

Lis – Ka ro li na Zak.

Geo graf/Ku piec – Pau li na Kil jań czyk

Ban kier/Żmi ja – Bar ba ra Dem bler

Lot nik/Próż ny – Ka ro li na Hil

Kwiat – Agniesz ka Osiec ka

Ró że w ogro dzie – Ar ni ka Bu kow ska, Ka ta rzy na Jóź wik, wy cho waw czy nie 
i dziew czyn ki z gru py I
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Re ży se ria – Jo lan ta Kru pa, Sta ni sław Ba deń ski

Mu zy ka – Cze sław Ku rek

Dźwięk i na gło śnie nie – Ma rze na Ol kow ska

zdję cia. Mi chał Pra wi ca

2. „Baj ka o szczę ściu” – Iza be la De gór ska

Re ży se ria – Ro bert Ma zu rek

Opra co wa nie mu zycz ne – Agniesz ka Za krzew ska, Ra fał Za krzew ski, 
Ja ro sław An drzej czyk, Piotr Ra kow ski, Fi lip Sza mik

Sce no gra fia i cho re ogra fia – s. Mag da le na, s. Ger ma na, An na We re miej czyk, 
Ro bert Ma zu rek, Le szek Po łom ski, Adam Tar cza łow ski, Ma rek Me tryc ki

Ob sa da:

Nar ra cja i au dio de skryp cja – Alek san dra Ja ro min

Sta rzec – Ar ka diusz Du da

Ko gu cik – An na We re miej czyk

Mysz ka – s. Ger ma na

Świn ka – Kac per Ko wa lew ski (Bar tosz Ra dom ski)

Han dlarz – Da wid Gło wac ki

Osioł – Pa weł Mi siak

Śmierć – Da wid No wa kow ski

Klaun – Ka mil Łu ka sze wicz

Dzie ci – Klau diusz Wy pych, Kac per Kuc

Wi dzo wie – Piotr Wa ra chow ski, Pa tryk Ka lisz, To masz Paw lak, 
Kac per Kam zel ski (Ma te usz Tru siak, Krzysz tof Wój to wicz)

zdję cia. Ka ta rzy na Świerk
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Wła dy sław Go łąb

Na je sien ne dni

Trze ba po ko chać te dni: peł ne za rów no je sien nych barw li ści,
jak i po nu re plu chy – zwia stu ny zi my. Po pro stu po wiedz my

za Ada mem Mic kie wi czem: „To lu bię”.
My w La skach ma my do dat ko we po wo dy do ra do ści: w dniu

12 paź dzier ni ka, w Sa li na Zam ku Kró lew skim otrzy ma li śmy na -
gro dę To tus w ka te go rii „Pro mo cja czło wie ka, pra ca cha ry ta tyw -
na i edu ka cyj no -wy cho waw cza za po nad stu let nie czyn ne pro mo -
wa nie god no ści czło wie ka, współ brz mią ce z na ucza niem Oj ca
świę te go Ja na Paw ła II”. Dy plom
pod pi sa li: prze wod ni czą cy Ra dy
Fun da cji kard. Ka zi mierz Nycz
oraz Pry mas Pol ski ar cy bi skup
Jó zef Ko wal czyk. Sta tu et kę sym -
bo li zu ją cą anio ła otrzy ma łem
z rąk Księ dza Pry ma sa.

To wa rzy stwo Opie ki nad
Ociem nia ły mi, czy li Dzie ło La -
sek, wraz ze mną re pre zen to wa -
ła sio stra Ani ta – wi ka ria ge ne ral -
na Zgro ma dze nia Sióstr Fran -
cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża.
(Prze ło żo na Ge ne ral na, Mat ka
Ra do sła wa, prze by wa ła w tym
cza sie w Afry ce)
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Na gro da To tus to przede wszyst kim hołd zło żo ny twór com
Dzie ła La sek: słu gom Bo żym Mat ce Elż bie cie Ró ży Czac kiej, ks.
Wła dy sła wo wi Kor ni ło wi czo wi oraz ich naj bliż szym współ pra -
cow ni kom: ks. An to nie mu Ma ryl skie mu, sio strze Te re sie Lan dy,
Hen ry ko wi Rusz czy co wi, Zyg mun to wi Se ra fi no wi czo wi, Zofii
Mo  rawskiej i wie lu in nym pra cow ni kom. My sta ra my się wier nie
re ali zo wać ich te sta ment – słu żyć nie wi do mym na cie le i na du -
szy, być otwar tym na dru gie go czło wie ka, od rzu cać grzech, a nie
czło wie ka, i wresz cie: być świad ka mi Ewan ge lii, tak jak Mat ka Elż -
bie ta Ró ża Czac ka, dla któ rej naj waż niej szy był Je zus Chry stus.

To tus, to rów nież wiel kie zo bo wią za nie. Ma my nie ty le chwa -
lić się na szy mi związ ka mi z Ja nem Paw łem II, co być wier ny mi
je go na uce. 

Z te go miej sca skła dam go rą ce po dzię ko wa nie Ka pi tu le na -
gro dy: na sze mu me tro po li cie kar dy na ło wi Ka zi mie rzo wi Ny czo -
wi oraz ks. ar cy bi sku po wi Jó ze fo wi Ko wal czy ko wi, Pry ma so wi
Pol ski.

Dziś wkro czy li śmy w dru gie stu le cie Dzie ła La sek. Wie le rze -
czy wy ma ga no we go spoj rze nia. Na sze dzie ci i mło dzież trze ba
przy go to wać do zmie rze nia się z no wo cze sno ścią, ze świa tem peł -
nym nie po ko ju, czę sto nie uczci wej kon ku ren cji i po my słów ruj -
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nu ją cych ład mo ral ny. Trze ba te mu za da niu spro stać, tak, aby na -
si wy cho wan ko wie by li do bry mi am ba sa do ra mi Dzie ła.

Paź dzier nik dla To wa rzy stwa był w tym ro ku wy jąt ko wy.
W nie dzie lę, 13 paź dzier ni ka, w sa li kon fe ren cyj nej ho te lu „Ma -
zur kas” od by ła się uro czy stość ob cho dów 15-le cia po wia tu War -
szaw skie go Za chod nie go. Uchwa łą Ra dy Po wia tu z dnia 12 wrze -
śnia przy zna no wy róż nie nie „Za słu żo ny dla Po wia tu War szaw -
skie go Za chod nie go” To wa rzy stwu Opie ki nad Ociem nia ły mi
w La skach. W uza sad nie niu mię dzy in ny mi na pi sa no: „Na da jąc
Pań stwu wy róż nie nie, pra gnie my wy ra zić na sze uzna nie i po dzię -
ko wać za nie złom ną pra cę, od po nad stu lat, na rzecz lu dzi nie -
wi do mych”.

Dy plom oraz sta tu et kę pod na zwą „Na gro da smo ka” ode bra -
łem z rąk pa na sta ro sty Ja na Ży chliń skie go wraz z sio strą Ani tą,
wi ka rią ge ne ral ną Zgro ma dze nia. I tym ra zem to wspól ne od bie -
ra nie wy róż nie nia mia ło na ce lu pod kre śle nie jed no ści Dzie ła La -
sek. 

Paź dzier nik to rów nież Dzień Edu ka cji Na ro do wej, wpro wa -
dzo ny u nas dla uczcze nie po wo ła nej w dniu 14 paź dzier ni ka 1773
ro ku Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, pierw sze go w Eu ro pie Mi ni -
ster stwa Edu ka cji.

W na szym Ośrod ku ob cho dzi li śmy tę uro czy stość 12 paź dzier -
ni ka wspól nie ze świę tem Szko ły Mu zycz nej.

Z tej oka zji pra gnę wszyst kim na uczy cie lom i wy cho waw com
zło żyć go rą ce po dzię ko wa nia za wkład wnie sio ny w Dzie ło, za
przy wra ca nie nie wi do mym sen su ży cia, po czu cia oso bi stej god -
no ści, mi mo bra ku wzro ku, oraz uży tecz no ści spo łecz nej w peł -
ni jej wy mia ru.

W La skach każ dy pra cow nik te go Dzie ła ma być świad kiem
po sta wy ewan ge licz nej. Wspól nie pro śmy Du cha Świę te go o da -
ry po trzeb ne do re ali za cji te go ce lu.

La ski, dnia 14 paź dzier ni ka 2013 r. 
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Da ta 28 lu te go 2013 ro ku za pew ne przej dzie do hi sto rii ja -
ko szcze gól na ce zu ra cza so wa. Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI ofi -
cjal nie zło żył wów czas re zy gna cję z urzę du Pio tro we go, usu wa -
jąc się w za ci sze mu rów klasz to ru sióstr Wi zy tek – za ple cza mo -
dli tew ne go Wa ty ka nu. Jed no cze śnie 12 mar ca br. zwo ła no
kon kla we, pod czas któ re go 13 mar ca br. wy bra no no we go pa pie -
ża – kar dy na ła Jor ge Ma rio Ber go glio, 76 let nie go Ar gen tyń czy -
ka, ar cy bi sku pa Bu enos Aires. Przy jął on imię Bie da czy ny z Asy -
żu: św. Fran cisz ka. W uro czy stość świę te go Jó ze fa (19 mar ca br.)
od by ła się w Wa ty ka nie in au gu ra cja no we go pon ty fi ka tu, pod -
czas któ rej już wów czas uwi docz nił się wy raź nie rys fran cisz kań -
ski po słu gi wa nia no wo wy bra ne go pa pie ża. Idea fran cisz ka ni -
zmu jest nie ustan nie po twier dza na przy róż ne go ro dza ju spo tka -
niach i wy stą pie niach obec ne go Oj ca Świę te go. 

Jest to zna mien ny znak dla współ cze snych, aby zwe ry fi ko wać
swo ją hie rar chię war to ści i od kryć na no wo wska za nia Ewan ge -
lii. 

Rów nież w La skach – ja ko ma łej czą st ce Ko ścio ła Po wszech -
ne go – war to pójść tym sa mym śla dem, zwłasz cza że Mat ka
Czac ka, two rząc Dzie ło La sek, wy bra ła tak że ide ał fran cisz kań -
ski ja ko in spi ra cję do bu do wa nia wspól no ty w opar ciu o ewan -
ge licz ne ubó stwo i bra ter stwo.

Ma jąc to na uwa dze, po ni żej pro po nu je my re flek sję, któ ra
być mo że przy bli ży nam to, co w re ali za cji idei fran cisz ka ni zmu
wy da je się być naj waż niej sze. 

Re dak cja

W ŚWIETLE NOWEGO PONTYFIKATU
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Jó zef Pla cha

Idea fran cisz ka ni zmu u pod staw 
Dzie ła La sek

Na po cząt ku bu do wa nia Dzie ła La sek po ja wi ła się bar dzo cie -
ka wa sy tu acja zwią za na z wy bo rem du cho we go pro fi lu za -

ło żo ne go przez Mat kę Czac ką Zgro ma dze nia: „Gdy po śmier ci ks.
prof. Kra wiec kie go w ro ku 1920 zwró ci łam się do obec ne go Oj -
ca Św., a ów cze sne go nun cju sza apo stol skie go, z proś bą o ra dę co
do wy bo ru dal sze go kie row nic twa du cho we go Zgro ma dze nia, ks.
nun cjusz sta now czo od ra dził kie ru nek ści śle fran cisz kań ski i za -
leż ność od za ko nu Oj ców Fran cisz ka nów, ja ko nie da ją ce się po -
go dzić w ca łej peł ni ze spe cjal ny mi wa run ka mi opie ki nad nie -
wi do my mi. Na to miast za ak cep to wał i po chwa lił wy bór księ dza
Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza. Wsku tek te go po pro si łam księ dza Kor -
ni ło wi cza o kie row nic two du cho we ca łe go Dzie ła, ro zu mie jąc, że
naj zu peł niej od po wia dać bę dzie pod sta wo wym je go za ło że niom
i bę dzie mia ło spe cjal ne bło go sła wień stwo Bo że na sku tek po le -
ce nia go przez nun cju sza, któ ry ty le za in te re so wa nia i ser ca oka -
zy wał w ca łej spra wie. Dal szy roz wój Dzie ła wy ka zał, jak traf ny
był ten wy bór”1. To nie ozna cza, że ów duch fran cisz kań ski zo -
stał od rzu co ny – cho dzi ło je dy nie o for mal ne unie za leż nie nie się
od Oj ców Fran cisz ka nów – na rzecz kie row nic twa du cho we go Oj -
ca Kor ni ło wi cza.

Zresz tą, ideę fran cisz kań ską moż na uznać za je den z fun da -
men tów Dzie ła Mat ki Czac kiej. Moż na na wet wy pro wa dzić da -
le ko idą cą ana lo gię mię dzy św. Fran cisz kiem a Mat ką Czac ką: św.
Fran ci szek ze swo imi styg ma ta mi włą czo ny w sens cier pie nia sa -

1 Mat ka Elż bie ta Czac ka, Hi sto ria Triu no, w: Chrze ści ja nie, t. 2, B. Bej ze (red.),
ATK, War sza wa 1976, s. 244.
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me go Je zu sa Chry stu sa i Mat ka Czac ka – do tknię ta in ne go ro dza -
ju „na styg ma ty zo wa niem” przez brak wzro ku – rów nież włą czo -
na w Krzyż Chry stu sa.

Gwo li na kre śle nia szer sze go tła hi sto rycz ne go oraz ide owe go
na le ży do dać, że na prze ło mie XIX i XX wie ku idee fran cisz kań -
skie moc no uobec ni ły się w kul tu rze po przez po wo ły wa nie do ży -
cia róż nych zgro ma dzeń za kon nych. W tym tak że Zgro ma dze nia
Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża, za ło żo ne go przez Ró żę Czac ką,
póź niej szą prze ło żo ną Ge ne ral ną. 

Bar dzo wie lu zna nych lu dzi prze ło mu XIX i XX wie ku wstą -
pi ło wów czas w sze re gi ter cja rzy fran cisz kań skich. Mię dzy in ny -
mi Jó zef Be ne dykt Cot to len go2, o czym Mat ka pi sa ła w „Hi sto -
rii Triu no”. Rów nież jej naj bliż si współ pra cow ni cy na le że li do
Fran cisz kań skie go Za ko nu Świec kich. Tak więc idea fran cisz kań -
skie go ubó stwa i bra ter stwa to wa rzy szy ła od sa me go po cząt ku
Dzie łu Mat ki Czac kiej.

Na wy bór św. Fran cisz ka na pa tro na Zgro ma dze nia Sióstr
Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża z pew no ścią mia ła rów nież
wpływ zna mien na, sie dem set na rocz ni ca za ło że nia za ko nu
przez św. Fran cisz ka, któ rą ob cho dzo no w 1909 ro ku. Duch i kult
Świę te go Bie da czy ny z Asy żu wciąż ży je w Ko ście le i roz wi ja się
nie tyl ko do 1918 ro ku, a więc ro ku po wo ła nia Zgro ma dze nia
przez Mat kę Czac ką, ale i póź niej, do te go stop nia, że i dzi siaj św.
Fran ci szek z Asy żu znaj du je wie lu zwo len ni ków i osób za uro czo -
nych je go pro gra mem ży cia i oso bo wo ścią te go nie zwy kłe go czło -
wie ka. Ewi dent nym zna kiem cza su jest rów nież fakt, że obec ny
Oj ciec Świę ty wy brał je go imię, a tym sa mym obie ra jąc go na pa -
tro na swo je go pon ty fi ka tu. 

2 Z. J. Ki jas, Du cho wość fran cisz kań ska XIX i XX wie ku, w: Dzie ło świę te go Fran -
cisz ka z Asy żu. Pro jek cja w kul tu rze i du cho wo ści pol skiej XIX i XX wie ku,
D. Kie lak, J. Od ziem kow ski, J. Zbud nie wek (red. na uko wa), Wy daw nic two
UKSW, War sza wa 2004, s. 17.
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To, co tak bar dzo przy cią ga ło in nych do św. Fran cisz ka, to –
jak się wy da je – „idea so li dar no ści ze wszyst ki mi ludź mi i z ca -
łym stwo rze niem. Ide ał wspól no ty, bu do wa nej w opar ciu o mi -
łość, sza cu nek i god ność każ de go czło wie ka, któ ry sta wiał Fran -
ci szek przed wszyst ki mi ludź mi, był (i jest na dal) naj bar dziej atrak -
cyj nym ele men tem fran cisz kań skiej du cho wo ści, któ ra wpi su je się
we wszyst kie nur ty ży cia czło wie ka, od spraw spo łecz nych i eko -
no micz nych po czy na jąc, a na spra wach du cha i mi sty ki koń cząc”3.

Do ro ta Kie lak, ana li zu jąc pro blem fran cisz ka ni zmu w pro jek -
cie pol skiej toż sa mo ści, na wią zu je mię dzy in ny mi do wy mo wy wi -
tra ża au tor stwa Sta ni sła wa Wy spiań skie go, umiesz czo ne go w ko -
ście le Oj ców Fran cisz ka nów w Kra ko wie. Świę ty Fran ci szek – jak
to opi su je D. Kie lak – jest tam „sym bo lem ży cia, buj no ści je go
form, na wet w do świad cze niu styg ma ty za cji, a wła ści wie szcze -
gól nie w nim, bo wiem to ono tu taj wy da je się być do świad cze niem
na da ją cym sens te mu ży ciu, a na wet in ten sy fi ku ją cym to ży cie po -
przez otwar cie per spek ty wy me ta fi zycz nej, po przez do peł nie nie
po rząd ku dy na micz nej na tu ry po rząd kiem wy zwo lo ne go w cier -
pie niu du cha (…). Do peł nia jąc jej po rzą dek pier wiast kiem trans -
cen dent nym, jed no czy bio lo gicz ną i du cho wą sfe rę ży cia. Św.
Fran ci szek styg ma tyk jest nie tyl ko ukry ty w wiel kim cier nio wym
krze wie, on zo stał w nim umiesz czo ny tak że ja ko je go du cho we
cen trum, jak by ser ce. Styg ma ty za cja na wi tra żu Wy spiań skie go
słu ży osią gnię ciu peł ni ist nie nia, usta no wie niu har mo nii mię dzy
na tu rą a trans cen den cją”4.

Idąc da lej, D. Kie lak stwier dza, że dla „Wy spiań skie go św. Fran -
ci szek jest wła śnie po sta cią, któ ra przy no si je go współ cze snym ta -
ki wzór prze ży wa nia świa ta, w któ rym cier pie nie ma moc przy -
wra ca nia har mo nii ży ciu czło wie ka, go dze nia – jak pi sał Edward

3 Z. J. Ki jas, Du cho wość…, dz. cyt., s. 27.
4 D. Kie lak, Fran cisz ka nizm w pro jek cie pol skiej toż sa mo ści, w: Dzie ło…, dz. cyt.,
s. 243.
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Po rę bo wicz w swo jej mo no gra fii ży cia św. Fran cisz ka – na tu ry
z re li gią, sca la nia dys po zy cji du cha i ma te rii w je den ład”5.

Mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka, wkła da jąc fran cisz kań ski ha bit
i po wo łu jąc do ży cia Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb -
nic Krzy ża, wy bra ła na pa tro na dla swo jej wspól no ty za kon nej
wła śnie św. Fran cisz ka, nie tyl ko ze wzglę du na je go głę bo kie i ra -
do sne prze ży wa nie świa ta, ale rów nież z uwa gi na umi ło wa nie
Krzy ża Chry stu sa – z per spek ty wą Zmar twych wsta nia – ja ko naj -
bar dziej prze ko nu ją ce go zna ku chrze ści jań skiej toż sa mo ści.

Te dwa kie run ki za ko rze nie nia Mat ki Czac kiej – z jed nej stro -
ny w re aliach do cze sno ści oraz – z dru giej stro ny – w per spek ty -
wie wiecz no ści, sta no wią tak że fun da ment w bu do wa niu praw -
dzi wie ewan ge licz nej wspól no ty, ukie run ko wa nej na nie sie nie po -
mo cy nie wi do mym za rów no na cie le jak i du szy, co w spo sób
szcze gól ny uwi docz ni ło się w struk tu rze funk cjo no wa nia po wo -
ła ne go przez Nią nie tyl ko Zgro ma dze nia, ale rów nież ca łe go Dzie -
ła La sek, na zy wa ne go przez Jej współ cze snych: Triu no.

Tak więc idee fran cisz kań skie by ły i są na dal obec ne w tym,
co na zy wa my swo istym „do świad cze niem La sek”. By ły one szcze -
gól nie moc no ak cen to wa ne przez Mat kę Czac ką wów czas, gdy
ery go wa no tzw. ter cja rzy: „Na ery go wa nie tych Trze cich Za ko -
nów w do mu mi ło sier dzia nie wi do mych otrzy mał pod ów czas po -
zwo le nie ks. pro fe sor Kra wiec ki w dniu 21 kwiet nia 1910 ro ku,
a kie row nic two ich otrzy mał w dniu 3 stycz nia 1923 ro ku od pro -
win cja ła Oj ców Ka pu cy nów – ksiądz Wła dy sław Kor ni ło wicz. Ze -
spo ły te do star czy ły rów nież świec kich wy cho waw ców, wy cho -
waw czy nie oraz in nych sta łych pra cow ni ków, nie li cząc tych, któ -
rzy po ma ga li i po ma ga ją in sty tu cji do ryw czo, przy cho dząc
z po mo cą To wa rzy stwu ja ko człon ko wie Za rzą du, pa tro nu ją cy
nie wi do mym, ad wo ka ci, le ka rze, kwe stu ją cy itp. Tej to po mo cy

5 Tam że, s. 246.
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peł nej po świę ce nia i za pa łu mło dych lu dzi za wdzię cza To wa rzy -
stwo w znacz nej mie rze swój roz kwit”6.

A za tem, jak z po wyż sze go wi dać, mi mo iż Mat ka Czac ka zre -
zy gno wa ła z uza leż nie nia się od Oj ców Fran cisz ka nów na rzecz
wy bo ru bez po śred nie go kie row nic twa du cho we go Księ dza Wła -
dy sła wa Kor ni ło wi cza, nie na stą pił roz brat z du chem fran cisz kań -
skim. Wciąż stam tąd czer pa ła in spi ra cję do pra cy i za an ga żo wa -
nia w Dzie ło, któ re zbu do wa ła na de wszyst ko w opar ciu o Bo żą
Opatrz ność: „Jaw ne za ak cen to wa nie kie run ku ka to lic kie go in sty -
tu cji nie tyl ko nie przy spo rzy ło nam trud no ści ma te rial nych, jak
prze wi dy wał daw ny Za rząd, ale prze ciw nie – uf ność w Opatrz -
ność Bo żą zo sta ła wy na gro dzo na spo tę go wa niem opie ki tej
Opatrz no ści. W tym wła śnie cza sie ka to li cy ame ry kań scy za czę -
li nad sy łać nie spo dzie wa nie – mo ty wu jąc swo je da ry cha rak te rem
ka to lic kim na szej in sty tu cji – drob ne ofia ry, któ re umoż li wi ły jed -
nak roz po czę cie za go spo da ro wy wa nia no wo pow sta ją ce go osie -
dla w La skach”7. 

War to przy po mi nać współ cze snym te pierw sze kro ki Mat ki
Czac kiej w po szu ki wa niu naj bar dziej od po wied niej for mu ły bu -
do wa nia Dzie ła La sek. Być mo że tu taj le ży isto ta wy bo ru opty mal -
nych roz wią zań tak że na na sze nie ła twe cza sy. 

6 Mat ka Czac ka, Hi sto ria Triu no, w: Chrze ści ja nie…, dz. cyt., …, s. 245.
7 Tam że, s. 245.



W dniach 29 i 30 sierp nia 2013 w Ośrod ku Szkol no -Wy cho -
waw czym w La skach od by ła się tra dy cyj na, do rocz na SE SJA SIERP -
NIO WA DLA PRA COW NI KÓW DZIE ŁA LA SEK.

Se sja roz po czę ła się Mszą świę tą , kon ce le bro wa ną o godz.9.00
w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej przez ks. Rek to ra Sła wo mi ra
Szcze pa nia ka, któ ry wy gło sił ho mi lię, oraz ks. Mar ci na Ko wal czy -
ka. Po przej ściu uczest ni ków do sa li Do mu św. Sta ni sła wa, ze bra -
nych po wi ta ła Dy rek tor Ośrod ka p. Elż bie ta Szczep kow ska. Prze -
mó wił też Pre zes To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi Mec.
Wła dy sław Go łąb. W czę ści me ry to rycz nej wy kła dy wy gło si li: s. Ju -
dy ta Pu deł ko Je zus wy cho waw ca wo bec nie peł no spraw no ści i ks.
Rek tor Sła wo mir Szcze pa niak – La ski–świat. Chrze ści ja nin we
współ cze snym świe cie. Po wy kła dach od by ła się dys ku sja. Na stęp -
ne go dnia do świad cze nia na sze go Ze spo łu Re ha bi li ta cji Wzro ku
przed sta wi ła p. Han na Smo leń – Te ra pia wi dze nia w re wa li da -
cji oso by sła bo wi dzą cej, a dr Ma rze na Dycht wy gło si ła wy kład
Kon cep cja wy cho waw cza Hen ry ka Rusz czy ca na tle uzna nych
sys te mów pe da go gicz nych. 

Se sję za koń czy ło wy stą pie nie Dy rek to ra Ośrod ka, p. Elż bie ty
Szczep kow skiej.

ks. Sła wo mir Szcze pa niak

Ho mi lia 

He rod ka zał po chwy cić Ja na i zwią za ne go trzy mał w wię zie niu,
z po wo du He ro dia dy, żo ny bra ta swe go Fi li pa, któ rą wziął za

żo nę. Jan bo wiem wy po mi nał He ro do wi: «Nie wol no ci mieć żo ny
twe go bra ta». A He ro dia da za wzię ła się na nie go i ra da by ła by go
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zgła dzić, lecz nie mo gła. He rod bo wiem czuł lęk przed Ja nem, zna -
jąc go ja ko mę ża pra we go i świę te go, i brał go w obro nę. Ile kroć go
po sły szał, od czu wał du ży nie po kój, a prze cież chęt nie go słu chał. 

Otóż chwi la spo sob na na de szła, kie dy He rod w dzień swo ich
uro dzin wy pra wił ucztę swym do stoj ni kom, do wód com woj sko wym
i oso bom zna ko mi tym w Ga li lei. Gdy cór ka tej He ro dia dy we szła
i tań czy ła, spodo ba ła się He ro do wi i współ bie siad ni kom. Król rzekł
do dziew czę cia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Na wet jej przy -
siągł: «Dam ci, o co tyl ko po pro sisz, na wet po ło wę mo je go kró le -
stwa». Ona wy szła i za py ta ła swą mat kę: «O co mam pro sić?» Ta
od po wie dzia ła: «O gło wę Ja na Chrzci cie la». Na tych miast we szła
z po śpie chem do kró la i pro si ła: «Chcę, że byś mi za raz dał na mi -
sie gło wę Ja na Chrzci cie la». A król bar dzo się za smu cił, ale przez
wzgląd na przy się gę i na bie siad ni ków nie chciał jej od mó wić. Za -
raz też król po słał ka ta i po le cił przy nieść gło wę je go. Ten po szedł,
ściął go w wię zie niu i przy niósł gło wę je go na mi sie; dał ją dziew -
czę ciu, a dziew czę da ło swej mat ce. Ucznio wie Ja na, do wie dziaw -
szy się o tym, przy szli, za bra li je go cia ło i zło ży li je w gro bie. (Mk
6, 17–29)

Za wsze z prze ra że niem czy tam ten frag ment Ewan ge lii. Za -
sta na wia mnie, jak to moż li we, by dziew czę, dziec ko, mo gło być
tak okrut ne. Jak mo gą jej przejść przez gar dło sło wa: „Chcę, że -
byś mi za raz dał na mi sie gło wę Ja na Chrzci cie la”. Jest chy ba tyl -
ko jed no wy tłu ma cze nie: to dziec ko zo sta ło zma ni pu lo wa ne przez
swo ją mat kę. 

Na tra fia my tu na po waż ny pro blem. Mat ka prze rzu ca na cór -
kę swo je kło po ty z pra wem, kło pot z pro ro kiem, z oto cze niem,
prze rzu ca swój kło pot z ty mi, któ rzy na nią pa trzą i któ rzy ją oce -
nia ją. Ko bie ta ta, chcąc po zbyć się wła snych pro ble mów, ma ni -
pu lu je wła snym dziec kiem tak, że nie jest ono w sta nie od róż nić
do bra od zła.

My ślę, że jest to waż na myśl w od nie sie niu do na szej pra cy pe -
da go gicz nej. Za wsze bo wiem mo że po ja wić się w nas po ku sa wzię -
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cia po wie rzo nych nam dzie ci ja ko za kład ni ków na szych wła snych
pro ble mów. W dzi siej szej Ewan ge lii ma my ta ki znak ostrze gaw -
czy.

Pa mię tam, że kie dyś sta ną łem w ta kiej sy tu acji, gdy przy szedł
do mnie mło dy czło wiek i wy znał swo je pro ble my. By łem tak bar -
dzo na sta wio ny na to, że by mu po móc, na praw dę bar dzo chcia -
łem, ale ba łem się te go, co mi opo wia dał. Po wie dzia łem mu: „Nie,
to cie bie nie do ty czy, ty nie je steś ta ki”. Oka za ło się, że ta kim ka -
te go rycz nym stwier dze niem: „cie bie to nie do ty czy”, za mkną łem
mu usta. On nie mógł wy po wie dzieć swo ich pro ble mów do koń -
ca. Zna lazł tyl ko jed no sło wo, któ re we mnie bu dzi ło prze ra że nie,
tyl ko jed no okre śle nie sie bie, że by wy ra zić swój ból, swo je pro -
ble my i trud no ści. Wte dy bar dzo moc no do świad czy łem wła sne -
go lę ku, któ ry spra wił, że ktoś nie uzy skał na le ży tej po mo cy. 

To jest pierw sza myśl, w od nie sie niu do na szej pra cy, na szych
za dań. 

Dru ga, to re la cja mię dzy Ja nem Chrzci cie lem a Chry stu sem. 
Kie dy Jan zo sta je uwię zio ny, wszy scy ocze ku ją, że Je zus przyj -

dzie, aby go uwol nić. Chry stus jed nak idzie w dru gą stro nę. Ma -
ło te go, w mo men cie, kie dy na stę pu je ścię cie Ja na Chrzci cie la,
Chry stus roz sy ła swo ich uczniów. Co to zna czy? Jan Chrzci ciel był
na uczy cie lem, był pro ro kiem, któ ry na wo ły wał do na wró ce nia,
gło sił, że nad cho dzi Ten, któ re go ocze ki wa no. Chry stus przy cho -
dzi i po dej mu je je go pra cę, wy peł nia je go mi sję. Nie ma mię dzy
ni mi kon flik tu, jest kon ty nu acja, cią głość, słu żą bo wiem jed nej
spra wie. I to jest bar dzo waż ne dla nas. Na wet je śli Chry stus ro -
bi pew ną alu zję, że Jan być mo że zbyt da le ko wy bie gał w przy -
szłość, gło sząc na dej ście po msty bo żej, to ca ły czas łą czy ich jed -
na nić dzia ła nia. To jest bar dzo waż ne w na szej pra cy, że by śmy
wi dzie li sie bie na wza jem, ja ko tych, któ rzy pra cu ją w jed nym
Dzie le, ja ko tych, któ rzy po dej mu ją z za an ga żo wa niem i tro ską
na ucza nie i wy cho wa nie.

SESJA SIERPNIOWA (CZĘŚĆ I)24



Trze ci waż ny pro blem, zwią za ny z Ja nem, to świa do mość, że
na sza mi sja nie jest osta tecz na. Jan na ucza, ale to Chry stus jest
osta tecz nym speł nie niem mi sji Ja no wej. 

W ja ki spo sób Jan na ucza? Po bu dza jąc, cza sa mi się zda rza mu
krzy czeć, cza sa mi wy po mi nać, na po mi nać i wy ty kać błę dy. Tak,
ale po co to czy ni? Po to, że by otwo rzyć swo ich uczniów na Chry -
stu sa, aby mógł do nich sam oso bi ście prze ma wiać, aby mógł w ich
wnę trzu za ist nieć. 

My ślę, że to jest bar dzo waż ne w na szej pra cy. Świę ty Au gu -
styn za sta na wiał się, jak mo że prze ka zać wie dzę swo je mu sy no -
wi. Jak dać wszyst ko, co sam po znał, co ro zum ogar nął dzię ki Bo -
gu. Mó wił: ja się po słu gu ję ge sta mi, sło wem, ję zy kiem, sym bo la -
mi, ry tu ałem, li tur gią. Są to zna ki, po przez któ re prze ka zu ję
wie dzę, lecz je śli tyl ko przez nie do ko ny wa ło się na ucza nie, to mój
syn bę dzie za wsze głup szy od mnie, bo wszyst kie go i tak nie uda
mi się prze ka zać. Nie moż na za tem na tym po prze stać. Dla świę -
te go Au gu sty na ist nie je szan sa prze ka za nia ca łej wie dzy. W ja ki
spo sób? Otwie ra jąc ucznia na słu cha nie sa me go Bo ga. Sko ro mo -
ja wie dza po cho dzi od Bo ga, to Bóg udzie li mu tej sa mej wie dzy,
je śli tyl ko uda mi się otwo rzyć je go ser ce na dzia ła nie, na obec -
ność Chry stu sa Na uczy cie la. 

Bar dzo wie rzę w to, co mó wi świę ty Au gu styn. Bez tej my śli
ni gdy nie ośmie lił bym się po wie dzieć żad ne go ka za nia.

W pra cy na uczy cie la też jest bar dzo waż ne, by mieć po czu cie,
że wszyst kie go nie da się prze ka zać, ale moż na otwo rzyć ser ce na
słu cha nie, na no wą rze czy wi stość.

I czwar ta spra wa, już ostat nia. Dzi siej sze czy ta nie z pro ro ka
Je re mia sza mó wi o po wo ła niu pro roc kim. Pro rok jest we zwa ny
do na ucza nia i my tu wszy scy obec ni je ste śmy pro ro ka mi. Ale na
czym po le ga po wo ła nie pro roc kie Je re mia sza? Jest ono nie ustan -
ną wal ką. Na ucza nie jest wal ką. 

Nie któ rzy twier dzą, że na ucza nie jest pew ną for mą prze mo -
cy wo bec uczniów, któ rzy wo le li by po zo stać w łóż ku. Na pew no
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wal czy my z le ni stwem, z za mknię ciem, z nie chę cią. Po dej mu je -
my wal kę z nie chę cią do słu cha nia, z nie chę cią do po dej mo wa -
nia wy sił ku i to jest chy ba ja koś dla nas ja sne.

Ale my dzi siaj sły szy my coś bar dzo waż ne go, istot ne go i to jest
war te za pa mię ta nia: Bę dą wal czyć prze ciw to bie, ale nie zdo ła ją cię
[zwy cię żyć], gdyż Ja je stem z to bą – wy rocz nia Jah we – by cię ochra -
niać (Jr 1, 19). 

W na szej pra cy, w po dej mo wa niu na sze go po wo ła nia Bóg da -
je nam dzi siaj obiet ni cę, że bę dzie z na mi, aby nas ochra niać
i umac niać.
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s. M. Ju dy ta Pu deł ko PDDM

Je zus – Wy cho waw ca wo bec nie peł no spraw no ści
Wia ra ja ko du cho wy wzrok

Utra ta wzro ku

Czło wiek za wsze pra gnął wi dzieć Bo ga. Wy raz „oczy”, ja ko na -
rząd wzro ku, czę sto wy stę pu je w tek stach bi blij nych. Ma to

miej sce za rów no w od nie sie niu do lu dzi, jak i do zwie rząt (Rdz
27, 1; Hi 21, 20). Oko za pew nia ło zdol ność wi dze nia. Bio rąc pod
uwa gę fakt, iż he braj ski wy raz ozna cza ją cy oko, okre śla tak że „źró -
dło cze goś”, moż na stwier dzić, iż sym bo li ka oka ma też zna cze -
nie prze no śne i do ty czyć mo że po sta wy czło wie ka, je go za cho -
wa nia (Syr 14, 10: oko złe za zdro ści chle ba).

Dla te go wła śnie oko po ja wia się nie jed no krot nie w kon tek ście
„ser ca” ja ko cen trum ży cia du cho we go czło wie ka, tym sa mym
okre śla jąc je go we wnętrz ne uspo so bie nie (Syr 17, 8: Po ło żył oko
swo je w ich ser cu, aby im po ka zać wiel kość swo ich dzieł). Po przez
oko moż na do trzeć do sa me go wnę trza czło wie ka, dla te go lu dzie,



któ rym brak wła ści wej pre dys po zy cji du cho wej, dzię ki któ rej mo -
gli by ro ze znać praw dę i do bro, są na zwa ni ślep ca mi (por. Iz 6, 10).
W ta kim uję ciu wi dze nie jest ob ra zem du cho we go po zna nia lub
wie dzy (Prz 20, 12; 22, 12). Wzrok jest bo wiem czę sto łą czo ny
z du cho wym zro zu mie niem (Ps 119, 18.37). Lu dzie zwra ca ją się
do Bo ga z proś bą, aby On „otwo rzył im oczy”, czy li dał moż li wość
pra wi dło we go po zna nia (Rdz 21, 19), wła ści wą ra dę (Ps 25, 15).
Dla te go też wi dze nie jest sym bo lem ludz kie go po zna nia (Jr 5, 21),
któ re mu rów no cze śnie to wa rzy szy wy da nie opi nii lub są du (Prz
3, 7; Jr 7, 11). Ale nie tyl ko to. Czło wiek pra gnie „wi dzieć nie wi -
dzial ne”, zo ba czyć sa me go Bo ga. 

Ma my więc wi dze nie, któ re prze kra cza sfe rę zmy słów, sta je się
spraw no ścią du cho wą. Nie wie my w ja ki spo sób czło wiek przed
grze chem „oglą dał” Bo ga. Ale wie my, kie dy utra cił tę zdol ność?
A sam opis upad ku pierw szych ro dzi ców prze sta wio ny w Rdz 3
po sia da sub tel ne alu zje do wi dze nia. 

„Wąż” nie jest zwy kłym zwie rzę ciem; jest to pseu do nim bar -
dzo zręcz nej isto ty, wro giej – jak to wy ni ka z dal szych wier szy –
za rów no czło wie ko wi, jak i Bo gu. Jed nak do pie ro naj młod sza
Księ ga ST, Księ ga Mą dro ści, iden ty fi ku je wę ża z ra ju z sza ta nem
(2, 24); to sa mo po twier dza No wy Te sta ment (J 8, 44; 1 J 3, 8; Ap
12, 9; 20, 2). Wąż – sym bol po tę gi (do brej lub złej: por. mi trę fa -
ra ona, wę ża mie dzia ne go Lb 21, 9), wcią ga ko bie tę w nie bez piecz -
ną dys ku sję nad za ka zem Bo żym. Nie jest to oczy wi ście nic in ne -
go, jak peł na dra ma ty zmu wal ka my śli, wspa nia łe od ma lo wa nie
na ra sta ją cej po ku sy i jej zwy cię stwa w ser cu ko bie ty. Dla cze go po -
ku sa ata ku je naj pierw ko bie tę? W cza sach, gdy po wsta wał ten bi -
blij ny opis, ko bie ty by ły w cał ko wi tej za leż no ści od swo ich mę -
żów. Je śli by Adam zgo dził się na pro po zy cję wę ża, Ewa mu siał -
by być mu po słusz na. Ko bie ta oka zu je się być zu peł nie wol ną
w swo im wy bo rze, nie za leż ną od de cy zji mę ża. 

Każ da po ku sa to jad, któ ry za tru wa za ufa nie do Bo ga. W sło -
wach wę ża Bóg ja wi się ja ko wróg, za gro że nie, ktoś, kto za zdro -
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śnie strze że ukry te go skar bu. Je śli sprze ci wi cie się Bo gu, to, mó -
wi wąż otwo rzą się wam oczy i tak jak Bóg bę dzie cie zna li do bro
i zło (Rdz 3, 5). Ta po ku sa po le ga na tym, aby być jak Bóg. By tak
jak On sta no wić o do bru i złu. W po ku sie zło sta je się do bre, atrak -
cyj ne, po cią ga ją ce. Dla te go po ja wia ją się emo cje, skła nia się wo -
la. Czło wiek oka zu je nie po słu szeń stwo swe mu Stwór cy. I „otwie -
ra ją się im oczy”. Ale nie na świat wyż szej wie dzy, lecz na świa -
do mość co wła śnie utra ci li. W he braj skim ory gi na le wy stę pu je
zna mien na gra słów: arum = chy try (mą dry – wąż), erom = nagi. 

Grzech ro dzi utra tę god no ści, przy na gla do ukry cia się przed
Bo giem. Czło wiek za czy na bać się Bo ga, wsty dzić sa me go sie bie.
Za czy na po dej rze wać bliź nie go. Adam oskar ża Ewę. Jest to wła -
śnie utra ta praw dzi we go du cho we go spoj rze nia, wi dze nia.
Czło wiek utra cił więc swój du cho wy wzrok… Jak mo że go od zy -
skać? 

1. Do ko go zo stał po sła ny Je zus? 

Przy szedł rów nież do Na za re tu, gdzie się wy cho wał. W dzień
sza ba tu udał się swo im zwy cza jem do sy na go gi i po wstał, aby czy -
tać. Po da no Mu księ gę pro ro ka Iza ja sza. Roz wi nąw szy księ gę, na -
tra fił na miej sce, gdzie by ło na pi sa ne: Duch Pań ski spo czy wa na
Mnie, po nie waż Mnie na ma ścił i po słał Mnie, abym ubo gim niósł
do brą no wi nę, więź niom gło sił wol ność, a nie wi do mym przej rze -
nie; abym uci śnio nych od sy łał wol ny mi, abym ob wo ły wał rok ła -
ski od Pa na. Zwi nąw szy księ gę od dał słu dze i usiadł; a oczy wszyst -
kich w sy na go dze by ły w Nim utkwio ne. Po czął więc mó wić do
nich: «Dziś speł ni ły się te sło wa Pi sma, któ re ście sły sze li». (Łk 4,
16–21)

Po chrzcie Duch pro wa dzi Je zu sa na pu sty nię. Gdy tam zwy -
cię ża po ku sy po wra ca do Ga li lei, aby roz po cząć mi sję gło sze nia
i na ucza nia. Je zus przy by wa do swe go ro dzin ne go Na za re tu (por.
Mk 6, 1–6; Mt 13, 53–58). Tam był zna ny, wzra stał, doj rze wał.
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I tak, jak to mia ło miej sce wcze śniej, udał się na mo dli twę sza ba -
to wą w sy na go dze. Sza bat był to czas prze zna czo ny na wiel bie nie
Bo ga i od po czy nek. To był świę ty czas spo tka nia stwo rze nia ze
swo im Stwór cą. Ży dzi czę ścio wo ce le bro wa li sza bat w sy na go dze,
we wspól no cie, czę ścio wo w ro dzi nie. Od ma wia no mo dli twy (np.
Sze ma Izra el, Ami dah), od czy ty wa no To rę i Pro ro ków, po czym
na stę po wał ko men tarz. Cza sa mi prze ło żo ny sy na go gi wy zna czał
lek to rów do czy ta nia. Ko men to wa li ci, któ rzy czu li się na si łach
(por. Dz 13, 15). Je zus sam zgła sza się do czy ta nia i ko men to wa -
nia. Ma to być lek tu ra pro ro ków, te raz Iza ja sza. Ewan ge li sta Łu -
kasz cy tu je dwa frag men ty Iza ja sza: 61, 1–2 oraz 58, 6. 

Jest to moż li we, że Je zus ma jąc roz wi nię ty zwój, po tra fił ogar -
nąć wzro kiem oba frag men ty i wy do być to, co naj peł niej wy ra -
ża Je go po słan nic two. Co ozna cza ją te tek sty? Co z nich wy ni ka
w od nie sie niu do Je zu sa i Je go mi sji?

Je zus zo stał na masz czo ny Du chem Świę tym, do speł nie nia
kon kret nej mi sji. Po twier dza to wy po wiedź Pio tra o Je zu sie za -
war ta w Dz 10, 38: „Bóg na ma ścił Go Du chem Świę tym i mo cą”.
Tekst Iza ja sza na to miast od no sił się do ta jem ni cze go pro ro ka, któ -
ry miał ogło sić wy zwo le nie, zba wie nie, ra tu nek. Pier wot nie od -
no si się to do cza sów po wro tu z wy gna nia ba bi loń skie go. Póź niej -
sze in ter pre ta cje zna le zio ne w Qum ran roz wi nę ły ten tekst, two -
rząc „Apo ka lip sę Me sjań ską” i od no sząc za po wiedź Iza ja sza do
przy szłe go Me sja sza. Co ozna cza na masz cze nie? W Bi blii po ja -
wia się przy wpro wa dze niu w czyn no ści ka płań skie (Wj 29, 7; Kpł
8, 12; 16, 32), czy przy nada niu god no ści kró lew skiej (1 Sm 9, 16;
10, 1; 15, 1.17; 16, 3.12). Rza dziej mó wi się o na masz cze niu pro -
ro ka (np. 1 Krl 19, 16). Co wy ni ka ło z na masz cze nia? Uświę ce -
nie, obec ność Du cha i mo cy Bo żej, wy łą cze nie spo śród lu du, prze -
zna cze nie do za dań, nie ty kal ność, dar pro ro ko wa nia. Na Je zu sa
Duch uro czy ście zstą pił pod czas chrztu w Jor da nie (Łk 3, 22), ob -
ja wia jąc au to ry za cję Je go mi sji. Je zus chce po wie dzieć, iż Je go mi -
sja, dzia łal ność jest dzie łem Bo ga, jest pro wa dzo na przez Du cha
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Świę te go. Ale nie tyl ko to. Pa trząc z punk tu wi dze nia wspól no ty
chrze ści jań skiej, ozna cza to cią głą ak tu ali za cję dzie ła Je zu sa. 

Na masz cze nie Du chem Świę tym ma cel. Je zus zwra ca się do
ubo gich z do brą no wi ną, ewan ge li zu je ich. Dla ubo gich, w róż -
nych wy mia rach, więk szość no win, tych po cho dzą cych od
władz, z Im pe rium, by ła zła. Jed nak bi blij ny ubo gi to nie tyl ko ten,
któ ry ma bra ki, nie za spo ko jo ne po trze by. To ktoś, kto po tra fi za -
ufać Bo gu. Je zus chce przy nieść do brą no wi nę o dar mo wej, bez -
wa run ko wej mi ło ści Bo ga. Bóg bie rze w obro nę ubo gich. To jest
do bra no wi na. Nie są już po zo sta wie ni sa mi so bie. W Ewan ge lii
Łu ka sza szcze gól ne fi gu ry okre ślo ne ja ko ubo dzy, to że brak Ła -
zarz (16, 20.22) oraz ubo ga wdo wa (21, 3). 

Ko lej na gru pa, do któ rej Je zus jest po sła ny to więź nio wie. Za -
ku ci w kaj da ny, wy gnań cy, znie wo le ni. Bóg Izra ela ob ja wia się ja -
ko wy zwo li ciel pod czas ucie mię że nia He braj czy ków w Egip cie.
Nie cho dzi jed nak je dy nie o wy zwo le nie ze wnętrz ne. Je zus przy -
cho dzi, aby uwol nić z kaj dan grze chu, zła i sza ta na. 

Je zus ma przy nieść wzrok nie wi do mym, ale cho dzi tu nie tyl -
ko o cie le sne oczy. Mistrz z Na za re tu uzdra wiał nie wi do mych (np.
Łk 7, 21–22; 18, 35–43; J 9). Ale cho dzi tu przede wszyst kim
o świa tło du cho we, wzrok wia ry. Je zus przy no si po zna nie rze czy -
wi sto ści nad przy ro dzo nych (Łk 1, 78–79; 2, 32; 10, 23–24). 

Ko lej ne sło wa od no szą się do uci śnio nych (por. Iz 58, 6). Łą -
czy się to z wcze śniej wy mie nia ny mi więź nia mi. Kto to jest ten
„uci śnio ny”? Uży ty tu imie słów po cho dzi od cza sow ni ka (nie wy -
stę pu je w NT), któ ry ozna cza „po ła mać na ka wał ki, znisz czyć, po -
szar pać, strza skać, oba lić, osła bić, ugiąć”. Wszyst ko uży te dla opi -
sa nia sta nu czło wie ka. I z te go wszyst kie go czło wiek zo sta je uwol -
nio ny. 

Je zus ogła sza rok ła ski. Jest to na wią za nie do ro ku ju bi le uszo -
we go, któ ry przy pa dał co 50 lat. Wte dy wy zwa la no miesz kań ców
i wra ca no do utra co nej wła sno ści (Kpł 25, 8–19). Co mia ło ozna -
czać to pra wo? Czy tyl ko kwe stie eko no micz ne i tro ska, aby nie
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utra cić dzie dzic twa, wcho dzą tu w grę? Otóż sens był ta ki: Ani
czło wiek, ani zie mia nie mo gą być sprze da ne na za wsze – gdyż na -
le żą osta tecz nie do Bo ga. Bóg wy pro wa dził Izra ela z do mu nie -
wo li, czy niąc go wol nym i to Bóg dał lu do wi zie mię. Nie któ rzy są -
dzą, iż ten na kaz Pra wa po zo stał tyl ko teo rią i dla te go do pie ro
przyj ście Me sja sza mia ło go wpro wa dzić w czyn. Je zus we wcze -
śniej szych sło wach da je do zro zu mie nia czym jest ten czas ła ski
– to zba wie nie.

Co cie ka we w Łk 7, 20–22 po ja wia się kon kret na re ali za cja
tych czy nów, co ma być wi docz nym zna kiem toż sa mo ści me sjań -
skiej Je zu sa:

Gdy lu dzie ci zja wi li się u Je zu sa, rze kli: «Jan Chrzci ciel przy -
sy ła do Cie bie z za py ta niem: Czy Ty je steś Tym, któ ry ma przyjść,
czy też in ne go ma my ocze ki wać?» W tym wła śnie cza sie wie lu
uzdro wił z cho rób, do le gli wo ści i uwol nił od złych du chów; oraz wie -
lu nie wi do mych ob da rzył wzro kiem. Od po wie dział im więc: «Idź -
cie i do nie ście Ja no wi to, co ście wi dzie li i sły sze li: nie wi do mi wzrok
od zy sku ją, chro mi cho dzą, trę do wa ci do zna ją oczysz cze nia i głu -
si sły szą; umar li zmar twych wsta ją, ubo gim gło si się Ewan ge lię. 

Je zus za koń czył lek tu rę, od dał zwój i usiadł. Je zus zaj mu je po -
sta wę na uczy cie la, mi strza, któ ry za raz bę dzie na uczał z au to ry -
te tem i mo cą. Je go obec ność, po sta wa, głos mu sia ły wy wrzeć moc -
ne wra że nie na uczest ni kach tej li tur gii. „Oczy wszyst kich by ły
w Nim utkwio ne”: in ten syw nie wpa try wa li się, przy glą da li się
z uwa gą i ocze ki wa niem, co bę dzie, co po wie. Z dal szych wer se -
tów te go tek stu moż na się do wie dzieć, iż miesz kań cy Na za re tu już
sły sze li o roz po czę tej, nie zwy kłej dzia łal no ści Je zu sa, o Je go zna -
kach i cu dach. Te raz więc cze ka ją z na pię ciem. Jak by chcie li zo -
ba czyć wię cej, niż wi dzą ich oczy. Roz po czy na się ho mi lia Je zu -
sa. Ewan ge li sta wpro wa dza, zwra ca jąc uwa gę na roz po czę cie mo -
wy Je zu sa. Tak, jak by to w tym mo men cie roz po czy na ła się
pu blicz na dzia łal ność Je zu sa, a przy naj mniej Je go naj waż niej sze
expo se. Do bra No wi na, któ rą Je zus przy no si od Oj ca zo sta ła
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stresz czo na w tym jed nym zda niu: „Dziś zo sta ło wy peł nio ne to
Pi smo w wa szych uszach”.

Sło wo „dziś” przy wo łu je ra do sny okrzyk anio łów ogła sza ją -
cych na ro dzi ny Zba wi cie la („dziś w mie ście Da wi da na ro dził się
wam Zba wi ciel…”), Za che usz otwie ra się na no we ży cie („dziś mu -
szę się za trzy mać w two im do mu… dziś zba wie nie sta ło się udzia -
łem te go do mu…”), do bry Łotr zo sta je zba wio ny („dziś ze Mną
bę dziesz w ra ju”). Bóg cią gle wkra cza w na sze „dziś”, przy cho dzi
do nas, znaj du je nas, wy do by wa nas z grze chu i śmier ci. Cią gle
ak tu al ny, cią gle bli ski. Na sze zba wie nie wciąż się do ko nu je…
W ja ki spo sób?

Je zus nie ko men tu je tek stu Iza ja sza, nie wy ja śnia go. Ten tekst
się wy peł nia, a ra czej mo cą Du cha zo sta je zre ali zo wa ny w Je zu -
sie. Po ja wił się Ten, któ ry wła śnie po to przy szedł, re ali zu je pro -
roc kie i me sjań skie czy ny. To ak tu ali za cja. Wte dy, gdy Je zus za -
czy na gło sić, uzdra wiać, pod no sić czło wie ka z grze chu, Bóg wy -
peł nia to, co za po wia dał przez Iza ja sza. 

Wy peł nie nie się Pi sma pro wa dzi do ta jem ni cy pas chal nej Je -
zu sa. W tym zbaw czym dzie le re ali zu je się ca ły za mysł mi ło ści Oj -
ca. Ucznio wie, tak jak te raz miesz kań cy Na za re tu nie mo gli te go
po jąć. Kwe stia wy peł nie nia się Pi sma w Je zu sie po wra ca po zmar -
twych wsta niu. Pod czas wę drów ki do Emaus Je zus wy ja śnia dwóm
uczniom Pi smo w od nie sie niu do swo jej Oso by (Łk 24, 27.23:
„I za czy na jąc od Moj że sza po przez wszyst kich pro ro ków wy kła -
dał im, co we wszyst kich Pi smach od no si ło się do Nie go. (…)
I mó wi li na wza jem do sie bie: «Czy ser ce nie pa ła ło w nas, kie dy
roz ma wiał z na mi w dro dze i Pi sma nam wy ja śniał?»”. Je zus uzdal -
nia też do ro zu mie nia Pi sma swo ich apo sto łów (Łk 24, 45): „Wte -
dy oświe cił ich umy sły, aby ro zu mie li Pi sma”. 

Sło wo nie jest rze czy wi sto ścią mar twą, jest ży we. A je go moc
ob ja wia się w kon tak cie z czło wie kiem. Ono ma do cie rać przez
ucho do ser ca. Tam ma miesz kać, za pusz czać ko rze nie, uzdra wiać
i prze mie niać. Sło wo ma moc zbaw cze go dzia ła nia w czło wie ku,
na le ży jed nak otwo rzyć się na nie, przy jąć je. 

s. M. Ju dy ta Pu deł ko – Je zus – Wy cho waw ca wo bec nie peł no spraw no ści 33



2. „Co chcesz, abym ci uczy nił?” Otwar cie oczu? 
Otwar cie ser ca?

Tak przy szli do Je ry cha. Gdy wraz z ucznia mi i spo rym tłu mem
wy cho dził z Je ry cha, nie wi do my że brak, Bar ty me usz, syn Ty me usza,
sie dział przy dro dze. Ten sły sząc, że to jest Je zus z Na za re tu, za czął
wo łać: «Je zu sie, Sy nu Da wi da, uli tuj się na de mną!» Wie lu na sta -
wa ło na nie go, że by umilkł. Lecz on jesz cze gło śniej wo łał: «Sy nu
Da wi da, uli tuj się na de mną!» Je zus przy sta nął i rzekł: «Za wo łaj -
cie go!» I przy wo ła li nie wi do me go, mó wiąc mu: «Bądź do brej my -
śli, wstań, wo ła cię». On zrzu cił z sie bie płaszcz, ze rwał się i przy -
szedł do Je zu sa. A Je zus prze mó wił do nie go: «Co chcesz, abym ci
uczy nił?» Po wie dział Mu nie wi do my: «Rab bu ni, że bym przej rzał».
Je zus mu rzekł: «Idź, two ja wia ra cię uzdro wi ła». Na tych miast
przej rzał i szedł za Nim dro gą. (Mk 10, 46–52)

Je zus zmie rza do Je ru za lem, po trze ciej za po wie dzi mę ki jest
już bli sko, po nad 30 ki lo me trów dzie li Go od świę te go mia sta
i osta tecz ne go wy peł nie nia. W Je ry cho Je zus na wie dził dom Za -
che usza, o czym in for mu je nas Łu kasz (Łk 19, 1–10). Wy cho dzi
z Je ry cha, sta ro żyt ne go mia sta na pu sty ni. Je zu so wi to wa rzy szy
spo ry tłum. Przy dro dze sie dzi że brak, któ ry jest nie wi do my.
Ewan ge li sta nie mó wi nam, jak dłu go trwa je go sy tu acja, ani też
dla cze go za nie wi dział. Ma rek ja ko je dy ny po da je je go imię i imię
je go oj ca, któ re z nie go wy ni ka: Bar ty me usz, to syn Ty me usza. Ty -
me usz wią że się z grec kim cza sow ni kiem timáō, któ ry ozna cza
„czczź, ce niź, sza nujź”. 

Mu siał sie dzieć tam już dłuż szy czas, na co wska zu je uży ta for -
ma im per fec tum, cza su ozna cza ją ce go cią głość, dłu go trwa łość
czyn no ści. Był on zda ny na ła skę prze cho dzą cych, szcze gól nie piel -
grzy mów, któ rzy szli do Je ro zo li my. Łu kasz za zna cza, że nie wi do -
my sły sząc prze cho dzą cy tłum do wia dy wał się co się dzie je (Łk
18, 36). Wte dy po wie dzia no mu, że to Je zus z Na za re tu prze cho -
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dzi. Nie wie my co śle piec sły szał na te mat Je zu sa, ale mu siał już
coś wie dzieć, sko ro w tym mo men cie prze sta je trosz czyć się o że -
bra nie pie nię dzy od tłu mu, a za czy na krzy czeć. 

Je go sło wa brzmią: „Sy nu Da wi da, Je zu sie, zmi łuj się na de
mną”. Bar ty me usz ty mi sło wa mi wy zna je me sjań ską god ność Je -
zu sa. Syn Da wi da to król, któ ry oca la, dzia ła w imie niu sa me go
Bo ga, Je go po ma za niec. Imię Je zus to toż sa mość i mi sja – Bóg,
któ ry zba wia. Bar ty me usz po trze bu je Je zu sa, dla te go bła ga o zmi -
ło wa nie. Wy ra że nie „zmi łuj się na de mną” (eléēsón me) zo sta -
je uży te w róż nych kon tek stach bła ga nia czło wie ka za no szo ne go
przed Bo giem (zob. Ps 6, 3; 31, 10–11; 41, 5; 56, 2; Iz 33, 2). 

W sy tu acji ja kiej kol wiek udrę ki czło wiek mógł wo łać do Bo -
ga. Do ta kie go wo ła nia ko niecz na by ła wia ra i prze ko na nie, że tyl -
ko Bóg mo że oka zać się ra tun kiem. To od nie sie nie do Bo ga zo -
sta ło przez Bar ty me usza za sto so wa ne do Je zu sa. A za tem Bar ty -
me usz nie tyl ko wy zna je Je zu sa ja ko Me sja sza, ale przy zy wa Go
ja ko sa me go Bo ga. Po cząt ko wo je go wo ła nie nie zy sku je od po wie -
dzi. Po ja wia ją się tyl ko znie cier pli wio ne gło sy, któ re zmu sza ły go
do za milk nię cia. Ma rek pod kre śla, że ta sy tu acja je dy nie wzmo -
gła je go wo ła nie.

Wte dy Je zus za trzy mu je się i na ka zu je go za wo łać. Jest to waż -
ne. Cza sa mi czło wiek nie jest w sta nie sam zbli żyć się do Je zu sa,
po trze bu je po mo cy in nych. To uka zu je nam ja kąś ogrom ną prze -
paść, któ ra ist nie je mię dzy nie wi do mym a Je zu sem. Po śred ni cy
prze ka zu ją mu wia do mość o tym, że Pan go wo ła. Wo ła nie Je zu -
sa, to wo ła nie do bre go Pa ste rza: „Te mu otwie ra odźwier ny, a owce
słu cha ją je go gło su; wo ła on swo je owce po imie niu i wy pro wa -
dza je” (J 10, 3). Po ja wia ją się też sło wa otu chy: „Od wa gi, bądź do -
brej my śli”. Są to waż ne sło wa wspar cia wo bec czło wie ka, któ ry
wszyst ko od dał w rę ce Pa na. 

Ale po słań cy da ją mu też kon kret ną wska zów kę: „wstań”. Dla
pierw szych chrze ści jan jest to bar dzo waż ne sło wo. Jest to zmia -
na sta nu ży cia, przej ście ze śmier ci do ży cia. Pod nie sie nie się ze
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swo jej wcze śniej szej rze czy wi sto ści. Tu ob ja wia się nie zwy kły dy -
na mizm Bar ty me usza. Zrzu ca z sie bie płaszcz, któ ry był je dy nym
trwa łym za bez pie cze niem ubo gie go, chro nił go przed zim nem
w no cy. Pra wo na ka zy wa ło od da wać ubo gim płasz cze da ne w za -
staw (Pwt 24, 12–13). Bar ty me usz po zba wia się wszyst kie go, aby
spo tkać Te go, któ ry jest Wszyst kim. Zry wa się w pod sko ku i przy -
cho dzi do Je zu sa, po mi mo swej ułom no ści znaj du je w so bie si -
ły, aby zbli żyć się, moc mi ło ści Je zu sa przy cią ga go.

Je zus za da je mu py ta nie: „Co chcesz, abym ci uczy nił?” Je -
zus wie, ale chce, aby Bar ty me usz wy po wie dział swe pra gnie nie,
aby sam je przed so bą usły szał. War to dłu żej za trzy mać się na tym
py ta niu. Cze go pra gnie my od Je zu sa, co jest dla nas naj waż niej -
sze? Bar ty me usz od po wia da bez wa ha nia: „Rab bu ni, abym przej -
rzał”. 

Nie wi do my chce od zy skać utra co ny wzrok. Ale uży te tu sło -
wo anablépō ozna cza też pa trzeć w gó rę, ku nie bu. W Ewan ge lii
Mar ka po ja wia się ono mię dzy in ny mi w sce nie roz mno że nia chle -
ba. Je zus pa trzy w gó rę, ku nie bu, przy zy wa Bo że go bło go sła wień -
stwa nad chle ba mi (Mk 6, 41). Po dob nie, gdy uzdra wiał głu cho -
nie me go wes tchnął i spoj rzał w nie bo (Mk 7, 34). A za tem moż -
na tu wi dzieć ukry ty sens. Nie wi do my pra gnie wi dzieć, ale nie
tyl ko świat ze wnętrz ny. On pra gnie rów nież du cho we go spoj -
rze nia na rze czy wi stość. Chce wi dzieć świat „pa trząc w gó rę”,
z Bo żej per spek ty wy. Nie chce tkwić w pa syw nym że brac twie. 

I tak się dzie je. Je zus wy słu chu je Bar ty me usza w obu wy mia -
rach. „Idź, two ja wia ra cię uzdro wi ła”. To we zwa nie do dy na mi -
zmu no we go ży cia. Wia ra, któ ra ob ja wi ła się w wy trwa łym krzy -
ku, sta ła się przy czy ną je go uzdro wie nia i oca le nia. Oca le nie
Bar ty me usza wy ra zi ło się nie tyl ko w tym, że za czął wi dzieć.
Otwar te zo sta ły tak że oczy je go du szy i za czął iść za Je zu sem, na -
śla do wać Go, stał się Je go uczniem. Ta wę drów ka do pro wa dzi ła
go do Je ro zo li my, w ten spo sób stał się świad kiem od ku pie nia
ludz ko ści. 
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Cze go uczy nas dziś Bar ty me usz? Każ de mu czło wie ko wi gro -
zi du cho we za nie wi dze nie. Ta ka śle po ta, któ ra sa dza czło wie ka
przy dro dze, spra wia, że sta je się pa syw ny i ocze ku je wszyst kie -
go od in nych. Świę ty Au gu styn tak mó wi: „Nie szczę sna bez na dzie -
ja upa dłej ludz ko ści ujaw nia się sym bo licz nie w śle pym Bar ty me -
uszu. Pójść za Nim ozna cza wziąć Je go za wzór, kar mić się Je go
ła ską i po zwo lić Mu być oku pem za na sze grze chy”. Je dy nie wy -
trwa łe wo ła nie wia ry mo że spra wić, że Je zus przy wra ca du cho -
we spoj rze nie, wi dze nie, któ re sta je się dy na micz nym na śla do wa -
niem Pa na, kro cze niem za Nim. 

*   *   *
Naj więk szą cho ro bą czło wie ka jest je go grzech. Jest to ciem -

ność, któ ra znie kształ ca ob raz Bo ga, sie bie, in nych i świa ta. Je zus
przy by wa, aby tę cho ro bę ule czyć. Uzdro wie nie cia ła wska zy wa -
ło na wiel ki sza cu nek Je zu sa do cie le sne go wy mia ru ży cia ludz -
kie go, jed nak Je zus go nie ab so lu ty zu je. Je zus wy cho wu je czło wie -
ka do po zna nia te go, co jest praw dzi wą war to ścią: ży cie ła ski. Je -
go Sło wo spra wia, iż przy ję cie te go da ru jest dla nas wciąż
ak tu al ne. Je zus ocze ku je na szej wia ry i czy nów z niej wy ni ka ją -
cych. Bę dzie to po moc i służ ba dru gie mu czło wie ko wi. Za rów -
no w wy mia rze ludz kim, jak i du cho wym…

S. dr Jo lan ta Ju dy ta Pu deł ko PDDM – ur. w 1974 ro ku w Kra ko wie, przy na -
le ży do Zgro ma dze nia Sióstr Uczen nic Bo skie go Mi strza, ab sol went ka Uni wer -
sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie (2006). W la tach 2007–
2010 stu dio wa ła w Stu dium Bi bli cum Fran ci sca num (SBF) w Je ro zo li mie, gdzie
uzy ska ła li cen cjat z na uk bi blij nych i ar che olo gii. Au tor ka książ ki: Wier ny przy -
ja ciel le kar stwem ży cia (Syr. 6, 16). Kon cep cja przy jaź ni w Księ dze Sy ra cy de sa
(RSB 28, War sza wa 2007) oraz kil ku na stu ar ty ku łów o cha rak te rze na uko wym
i po pu lar nym. Wy kła dow ca Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go w War sza -
wie (PWTW). Jest rów nież za an ga żo wa na w dusz pa ster stwo bi blij ne i po pu -
la ry zo wa nie Lec tio di vi na. Człon ki ni zwy czaj na Sto wa rzy sze nia Bi bli stów Pol -
skich i prze wod nik grup piel grzym ko wych w Zie mi Świę tej.
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ks. Sła wo mir Szcze pa niak

Chrze ści ja nin wo bec wy zwań współ cze sne go świa ta

Po sta wi łem so bie am bit ne py ta nie, a mia no wi cie: co my, chrze -
ści ja nie, śro do wi sko La sek, mo że my dzi siaj za ofia ro wać świa -

tu i w ja ki spo sób mo że my w tym świe cie być obec ni. 
Więk szość fi lo zo fów zga dza się z te zą, że ży je my w cza sach,

któ re moż na na zy wać cza sa mi schył ku no wo żyt no ści. Jak je scha -
rak te ry zo wać? 

Po pierw sze przez przej ście od wspól no ty do in dy wi du ali zmu.
Z tym zwią za ny jest pro blem wol no ści i toż sa mo ści. 

Po dru gie przez przej ście od mą dro ści do uczu cio wo ści i zre -
du ko wa nie mą dro ści do my śle nia in stru men tal ne go. 

Po trze cie przez przej ście od dzia ła nia do pro duk cji. Ogrom -
ny roz wój tech ni ki, któ ra nie po sia da od nie sień do do bra i zła, mo -
że stać się po waż nym pro ble mem dla czło wie ka.

Po czwar te przez przej ście od in sty tu cji do ar bi tral ne go wy -
bo ru ce lów. Tu taj na czel nym za gad nie niem dla mnie jest roz pad
in sty tu cji i za nik war to ści. Do tej po ry in sty tu cje prze ka zy wa ły
pew ne war to ści, dzi siaj ten mo del upadł. 



Wresz cie ostat nim ry sem cha rak te ry zu ją cym cza sy współ cze -
sne, to przej ście od re li gii do me dial nej kre acji. To zna czy, kie dyś
re li gia two rzy ła sys tem zna ków, dzię ki któ re mu moż na by ło in -
ter pre to wać świat. Dzi siaj ten świat jest in ter pre to wa ny przez ka -
plicz ki, któ re nie są zwią za ne z wie ża mi ko ściel ny mi tyl ko z an -
te na mi te le wi zyj ny mi czy ra dio wy mi.

Li sta oczy wi ście nie jest za mknię ta.

Pierw szy rys, przej ście od wspól no ty do in dy wi du ali zmu,
opi szę w opar ciu o trzy ob ra zy, przed sta wia ją ce gru pę trzech
osób. W ob ra zie Je an -Bap ti ste’a Re gnaut wi dać ko bie ty ob fi tu ją -
ce w cia ło, ści śle zwią za ne ze so bą, ja ko by trwa ły w nie ustan nym
tań cu. Uka zu ją wspól no tę cnót: praw dy, do bra i pięk na. Po ni żej
sto ją trzy za kon ni ce, w bli sko ści sie bie z za chwy tem oglą da ją Gra -
cje.
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Je an -Bap ti ste Re gnault,
Trzy gra cje – 1793
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Dru gie dzie ło, rzeź ba Au gu ste’a Ro di na, uka zu je strą ce nie
trzech cie ni do pie kieł. W tych po sta ciach wi dać roz pacz, na pię -
cie każ de go mię śnia i bez miar we wnętrz ne go prze ży cia. Każ da
z osób uze wnętrz nia swój stan, z ob li cza mo że my wy czy tać, co się
dzie je w środ ku, jed nak łącz ność po mię dzy po sta cia mi zni ka,
wspól no ta się roz pa da. 

Au gu ste Ro din, Tro is ombres La Por te de l’En fer



Rzeź ba Al ber ta Gia co met tie go przed sta wia trzy po sta cie, któ -
re nie ma ją w ogó le cia ła, są jak by wy gię te z dru tu, pu ste syl wet -
ki, jak by nie by ło w ich ży ciu żad nej tre ści. Nie ma też żad ne go
związ ku po mię dzy ni mi. Każ dy kro czy w pu st ce. Jest to pe łen roz -
pa czy krzyk w pust kę sa mot ne go i nie wi docz ne go czło wie ka.
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Al ber to Gia co met ti, Gru pa trzech męż czyzn



Współ cze sny czło wiek znaj du je się w sy tu acji cał ko wi te go osa -
mot nie nia. W sta ro żyt no ści wszy scy trwa li w jed no ści do bra,
praw dy i pięk na, wza jem nie się uzu peł ni li, umac nia li, cho ciaż każ -
dy był in ny. Mo del ten był opar ty na prze ko na niu, że wspól no ta
mu si być jed nym cia łem, ca ło ścią. Dla cze go to jest ta kie waż ne?
Bo jak cia ło bro ni się przed świa tem ze wnętrz nym, za raz ka mi,
cho ro ba mi itd., tak sa mo wspól no ta ja ko ca łość po win na być miej -
scem po ro zu mie nia i bro nić się przed świa tem bar ba rzyń skim.
Świa tem nie obli czal nym, gdyż nie ma moż li wo ści wy mia ny ar gu -
men tów, dys ku sji, gdzie jest tyl ko jed na praw da i jed na oso ba, któ -
ra de cy du je, na rzu ca swo ją wo lę. Świat sta ro żyt ny, ja ko ko smos,
jest świa tem do sko na łej har mo nii. 

Ja kie war to ści są obec ne w tym świe cie? Pod sta wo wą war to -
ścią jest aidos – sło wo grec kie, któ re ozna cza uj rzeć sie bie w oczach
dru gie go. Tłu ma czy się je po przez dwa rze czow ni ki: ho nor – to,
na co mnie stać, do cze go je stem we zwa ny, cze go ode mnie ocze -
ku ją in ni lub wsty dli wość – nie wszyst ko mi wol no, nie na wszyst -
ko mo gę so bie po zwo lić. Aidos za grze wa ło do wal ki. W Ilia dzie
czy ta my, jak do wód ca woj sko wy krzy czał: od wa gi, na bierz cie ho -
no ru, ma cie się oka zać ludź mi ho no ru, mo że cie po lec, ale nie mo -
że cie wró cić do wa szych ro dzin, ma tek, dzie ci z pięt nem klę ski.
Aidos by ło rów nież na ka zem go ścin no ści w sto sun ku do tych, któ -
rzy two rzą to sa mo cia ło spo łecz ne. 

Świat sta ro żyt ny zna jesz cze jed ną war tość di ke, czy li spra wie -
dli wość. Każ dy czło wiek, nie za leż nie od wy kształ ce nia i ży cio wych
do świad czeń jest w sta nie wy ra zić skar gę: „to jest nie spra wie dli -
we”. Nie trze ba się te go uczyć. 

Te dwie cno ty sta no wią fun da ment wspól no ty. Kto mó wi di -
ke mó wi rów nież izo no mia, to zna czy rów ność wo bec pra wa.
Wszy scy mu si my być rów no trak to wa ni wo bec pra wa. Ale wa run -
kiem zre ali zo wa nia tych dwóch cnót jest ize go ria, czy li rów ność
w mo wie. To zna czy, że wszy scy two rzą cy wspól no tę ma ją ta kie
sa mo pra wo do wy po wie dze nia się, do za bra nia gło su. A kto mó -
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wi ize go ria, mó wi też par r he sia, czy li ze śmia ło ścią za bie ra głos
i prze ma wia, uf ny, że słu ży to do bru wszyst kich.

Mo del współ cze sny jest cał ko wi cie in ny. W jgo zro zu mie niu
po mo że nam Gio van ni Pi co del la Mi ran do la – ba dacz ka ba ły i Pi -
sma Świę te go. Ana li zu jąc sześć dni stwo rze nia, po wie dział, że Bóg
w szó stym dniu nie miał już od po wied niej idei dla czło wie ka. Każ -
de stwo rze nie zo sta ło za tem przez Bo ga okre ślo na w swo jej for -
mie i zde ter mi no wa ne tak, że nie mo że być ina czej. Czło wiek zaś
nie po sia da ja kiejś okre ślo nej for my i w tym tkwi je go wiel kość
i prze ogrom na god ność. Umiesz czo ny zo stał po środ ku stwo rze -
nia, aby spo glą da jąc na by ty aniel skie i be stie sam mógł do ko nać
wy bo ru i kształ to wać sie bie we dług wła sne go pro jek tu. Sa mi ma -
my wy bie rać, sa mi ma my sie bie two rzyć i tu za czy na się in dy wi -
du alizm. 

Ale xis de To qu evil le mó wi, że in dy wi du alizm to „…uczu cie
spo koj ne i umiar ko wa ne, któ re spra wia, że każ dy oby wa tel izo -
lu je się od zbio ro wo ści i trzy ma się na ubo czu wraz ze swą ro dzi -
ną i przy ja ciół mi. Stwa rza jąc so bie w ten spo sób na wła sny uży -
tek swo je wła sne spo łe czeń stwo, po zo sta wia wiel kie spo łe czeń -
stwo swo im wła snych lo som. Jed nost ki od osob nio ne w wą skim
spek trum wła snej pry wat no ści w wy ni ku roz wo ju ta kie go mo de -
lu spo łecz ne go po stę po wa nia, mo gą w pew nym mo men cie prze -
stać do strze gać in nych współ o by wa te li, ży ją cych obok ocie ra się
o nich, ale te go nie czu je. Jed nost ka, w po czu ciu osa mot nie nia,
w osta tecz no ści za tra ca wol ną wo lę ludz ką”. W re zul ta cie w je go
oce nie in dy wi du alizm jest pew ną for mą.ty ra nii ma łych, po spo -
li tych przy jem no ści i wzru szeń. 

Jak moż na scha rak te ry zo wać jesz cze in dy wi du alizm? 
• Po pierw sze przez od rzu ce nie te zy, że ży cie we wspól no cie

jest wa run kiem ży cia praw dzi wie ludz kie go. In dy wi du alizm gło -
si, że ży cie spo łecz ne jest przy pad ko we, dru gi czło wiek słu ży je -
dy nie re ali za cji ce lów jed nost ko wych. Na czel nym ha słem jest
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prze ko na nie, że nikt nie mo że le piej wie dzieć, co jest dla mnie
do bre, niż ja sam, ża den ko ściół, ża den ksiądz, tyl ko ja! 

• Po dru gie in dy wi du alizm wy zna je cał ko wi ty pry mat te raź -
niej szo ści. Co by ło już nie ist nie je, co bę dzie – nie ob cho dzi mnie.
Waż ne jest tyl ko te raz, a za tem nic ni ko mu nie je stem dłuż ny.
Je że li bę dę my ślał o prze szło ści, to bę dę mu siał zro bić to czy tam -
to. Je śli o przy szło ści, to bę dę zwią za ny ja kimś pla nem obiet ni -
cą, a ja mu szę po zo stać cał ko wi cie wol ny, by re ali zo wać sie bie.

• Po trze cie w przy pad ku in dy wi du ali zmu na stę pu je za wę że -
nie ho ry zon tów ży cia. Prze sta je my my śleć o wiel kich hi sto rycz -
nych wy zwa niach, pro jek tach, ma my wła sne co dzien ne przy jem -
no ści – każ dy ma swo je oso bi ste za sa dy. Na stę pu je za nik po staw
he ro icz nych, po świę ce nia się dla in nych. Nie ma już wiel kich
wzor ców do na śla do wa nia, każ dy ma swo je grzesz ki, nie ma świę -
to ści, każ de mu moż na przy cze pić łat kę.

• Ostat nim ele men tem mo jej cha rak te ry sty ki in dy wi du ali zmu
jest lęk i sa mot ność. To naj więk szy pro blem współ cze sne go świa -
ta. Tak na praw dę lęk wy ni ka z sa mot no ści bez Bo ga, izo la cji od
dru gie go czło wie ka, trwa niu w ja kimś za mknię ciu. Brak od nie -
sie nia do sfe ry du cho wej, spra wia, że nie wia do mo, ko mu wie -
rzyć. Ta ki stan pro wa dzi do ner wic, we dług psy cho ana li zy jest źró -
dłem wie lu cho rób. 

Z po sta wą in dy wi du ali zmu jest zwią za ny pro blem wol no ści.
Za uważ my, że in dy wi du alizm za wsze cha rak te ry zu je wol ność
w spo sób ne ga tyw ny. Mó wi się: nie bę dę ni ko mu słu żył, nic ni -
ko mu nie je stem dłuż ny, nie mam za mia ru żyć tak jak on. 

Rze czy wi ście, wol ność jest zdol no ścią do po wie dze nia „nie”.
Uka zu je się to już w bi blij nym opi sie grze chu i na ucza niu świę -
te go Paw ła, któ ry mó wi, że naj pierw mu si się uka zać czło wiek psy -
chicz ny, aby mógł się uka zać czło wiek du cho wy. To zna czy, gdzieś
na po cząt ku jest upa dek, po ja wia się ele ment po wie dze nia „nie”.
Ale wol ność jest rów nież moż li wo ścią po wie dze nia „nie” wła snej

SESJA SIERPNIOWA (CZĘŚĆ I)44



na tu rze (zmę cze niu czy sen no ści). Kie dy po wie dzieć „nie” swo -
jej na tu rze? W któ rym mo men cie za czy na dzia łać wol ność? Wol -
ność to pew na nie za leż ność od te go, co ko niecz ne, co de ter mi nu -
je, przy mu sza, to wyj ście z mo cy pra wa na tu ry, świa do mość, że
nie mu szę cze goś ro bić. A jed no cze śnie wol ność ma dru gi ele -
ment: umie jęt ność po wie dze nia „tak”. To zna czy, że je ste śmy au -
to no micz ni, sta je my się wol ni, gdy po tra fi my okre ślić, kim je ste -
śmy – ja wiem, kim je stem. 

Wol ność ozna cza wyj ście ze sfe ry na tu ry w kul tu rę, wej ście
w sfe rę du cha, przy ję cie in ne go spo so bu ży cia. Świę ty Pa weł mó -
wił o przej ściu od czło wie ka psy chicz ne go do du cho we go. Dla nas
to bę dzie dro ga, wy cho dze nie ku wol no ści, a praw dzi wym gło si -
cie lem wol no ści jest Chry stus. 

Duch Pań ski spo czy wa na Mnie, 
po nie waż Mnie na ma ścił i po słał Mnie, 
abym ubo gim niósł do brą no wi nę, 
więź niom gło sił wol ność, 
a nie wi do mym przej rze nie; 
abym uci śnio nych od sy łał wol nych, 
abym ob wo ły wał rok ła ski od Pa na. 

Zwi nąw szy księ gę od dał słu dze i usiadł; a oczy wszyst kich w sy na -
go dze by ły w Nim utkwio ne. Po czął więc mó wić do nich: «Dziś speł -
ni ły się te sło wa Pi sma, któ re ście sły sze li». (Łk 4, 18–21)

W tym frag men cie Pi sma św. sło wo „wol ność” po ja wia się nie -
ustan nie. Jej sy no ni mem jest ob wo ła nie ro ku ła ski od Pa na, czy -
li uwol nie nie od wszyst kie go, co by ło zo bo wią za niem i roz po czę -
cie no we go ży cia. Na czym jesz cze po le ga wol ność? Św. Pa weł mó -
wi: „Al bo wiem wszy scy ci, któ rych pro wa dzi Duch Bo ży są
sy na mi Bo ży mi. Nie otrzy ma li ście prze cież du cha nie wo li, by się
zno wu po grą żyć w bo jaź ni, ale otrzy ma li ście du cha przy bra nia za
sy nów, w któ rym mo że my wo łać: «Ab ba, Oj cze!»” (Rz 8, 14–15).
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Sy no stwo Bo że jest zna kiem wol no ści. Po sia dam dzie dzic two, to
zna czy wiem, kim je stem, do cze go je stem we zwa ny, a więc dzia -
łam, nie dla te go, bo mi ka żą, nie dla te go, że ocze ku ję wy łącz nie
na gro dy, ale dla te go, że wszyst ko do mnie na le ży. Je że li mam ta -
ką po sta wę, to zro zu mia ły sta je się dla mnie ewan ge licz ny pa ra -
doks: Je że li ziar no psze ni cy wpadł szy w zie mię nie ob umrze, zo sta -
nie tyl ko sa mo, ale je że li ob umrze, przy no si plon ob fi ty (J 12, 24). 

Tyl ko czło wiek wol ny mo że uczy nić swo je ży cie da rem dla… 
Wol ność to ta kie po sia da nie sie bie, że sie bie uczy nić da rem

dla in nych. Po sia da my sie bie na ty le, na ile wie my kim je ste śmy
i do cze go je ste śmy prze zna cze ni. Wte dy z ca łą swo bo dą, bez bó -
lu, pła czu, na rze ka nia stać się da rem dla dru gie go czło wie ka. To
jest pro gram wol no ści. Re ali zu jąc go, uka zu je my, że po mi mo sy -
tu acji nie peł no spraw no ści, w ja kiej się znaj du je my, po mi mo na -
szych bra ków, mo że my być ludź mi wol ny mi.

Dru gim ry sem cha rak te ry zu ją cym sy tu ację współ cze sne go
czło wie ka jest in stru men ta li za cja ro zu mu. 
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Czło wie ka sta no wi za rów no ro zum jak i uczu cia. Ary sto te les
nie wa ha się po wie dzieć, że czło wiek to pra gnie nie oświe co ne lo -
go sem lub lo gos pra gną cy. Czło wiek jest więc pro jek tem.



Kie dyś ca ła god ność czło wie ka po le ga ła na tym, że wszyst kie
wła dze czło wie ka by ły pod po rząd ko wa ne ro zu mo wi. En kre te ia,
czy li pa no wa nie nad so bą by ło wa run kiem ży cia praw dzi wie ludz -
kie go. Czło wiek miał opa no wać swo je uczu cia, na wy ki, re flek sje,
róż ne go ty pu re ak cje zmy sło we. Był to prze jaw ra cjo na li zmu, czy -
li po sta wy po le ga ją cej na do cho dze niu do praw dy, chę ci zro zu -
mie nia świa ta i od czy ta nia je go sen su, od na le zie nia nie za wod nych
za sad funk cjo no wa nia te go świa ta.

Oczy wi ście po sta wą ra cjo nal no ści jest za ło że nie, że świat mo -
że być uję ty przez ro zum, że jest da ny nam w po zna niu i że je ste -
śmy zdol ni do uchwy ce nia ogól nych praw nim rzą dzą cych. Tak
ro zu mia na ra cjo nal ność sta le mu si być po twier dzo na po przez fak -
ty, mu si się od no sić do fak tów.

Kon cep cja ta ule gła za ła ma niu, kie dy to po skon stru owa niu
przez He gla świet nie funk cjo nu ją ce go sys te mu in te lek tu al ne go
ktoś po wie dział, że astro no mo wie od kry li no we pla ne to idy, któ -
re nie są uwzględ nio ne w je go sys te mie przy rod ni czym świa ta. He -
gel miał wte dy po wie dzieć: „sko ro fak ty prze czą mo jej teo rii, tym
go rzej dla fak tów”. Chy ba i dzi siaj nie bra ku je ta kich, któ rzy wy -
zna ją po dob ne prze ko na nie.

Czło wiek współ cze sny nie ty le chce ro zu mieć, jak po win no
być, co ra czej dzia łać we dług wła snych wzor ców. Po trze bu je je -
dy nie, by ro zum uspra wie dli wił owe wzor ce, pra gnie nia, po sta -
wy. Ucie ka się za tem do ra cjo na li za cji. W psy cho ana li zie ra cjo -
na li za cja jest jed nym z me cha ni zmów obron nych, słu żą cym
uspra wie dli wie niu swo ich de cy zji i po staw na za sa dzie: „Co mi to
da?”, „Ja kie bę dą ko rzy ści?” Na przy kład, je śli oj ciec uży wa prze -
mo cy w sto sun ku do sy na to naj czę ściej mó wi, że: „Ja to ro bię dla
je go do bra, że by wy rósł na po rząd ne go czło wie ka”. Ra cjo na li za -
cja nie od no si się do war to ści, jest nie etycz na. Ro zum chce wszyst -
ko ogar nąć, wy tłu ma czyć, zra cjo na li zo wać po to, że by sta ło się to
moż li we do przy ję cia dla mnie i być mo że dla in nych. Nie ma to
nic wspól ne go ani z za sa da mi lo gicz ne go my śle nia, ani z mo ral -
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no ścią. Jak czło wiek wie rzą cy po wi nien od nieść się do ta kiej po -
sta wy?

Czło wiek wia ry, od no si się do rze czy wi sto ści z otwar to ścią i uf -
no ścią. Że by opo wie dzieć ja kąś hi sto rię trze ba wie lu słów, że by
coś zro zu mieć, po trzeb na jest nar ra cja. Wzrok da je nam moż li -
wość na tych mia sto we go wi dze nia te go, co by ło, co bę dzie i te go
gdzie mam iść. Po dob nie jak wzrok, wia ry jest uję ciem ca ło ścio -
wym.

Wia ra to nie tyl ko za ufa nie, to rów nież pe wien ro dzaj ra cjo -
nal no ści, a za tem pe wien spo sób po zna nia świa ta. Wmó wio no
nam, że z jed nej stro ny jest na uka, a z dru giej stro ny wia ra. Że wia -
ra jest nie ra cjo nal na, a na uka ra cjo nal na. Jed nak na po cząt ku
chrze ści jań stwa chrze ści jan na zy wa no fi lo zo fa mi. Dla cze go? Bo
fi lo zof to ten, któ ry mi łu je mą drość, czy li lo gos – sło wo. Mi ło wać
Chry stu sa, wcie lo ne Sło wo, to mi ło wać od wiecz ną Mą drość Bo -
ga. Nie mo że my za tem przyj mo wać po sta wy ir ra cjo nal nej.

Ra cjo nal ność sto so wa na w na ukach jest za wsze ra cjo nal no -
ścią obiek ty wi zu ją cą. Co to ozna cza? Gdy bie rze my coś i rzu ca -
my przed sie bie, jest dy stans mię dzy mną a przed mio tem. Na uka
nie po zna je te go wszyst kie go, co jest da ne w do świad cze niu bez -
po śred nim, do ma ga się dy stan su. Na wet psy cho lo go wie mu szą
rzu cić wszyst ko przed sie bie. Czy li gniew, któ ry ja od czu wam, nie
jest tym sa mym gnie wam, któ ry po zna ją psy cho lo go wie, bo jest
już zo biek ty wi zo wa ny i w ja kiś spo sób okre ślo ny. Na uka po mi -
ja ca łą sfe rę do świad czeń bez po śred nich, któ re mo że my po znać
tyl ko po przez wia rę i po przez mi łość, ta kich jak ból, przy jem ność,
głód, pra gnie nie, sen ność, zmę cze nie, nie na wiść, ra dość, unie sie -
nie, śmierć, fe no men cie le sno ści i ero tycz no ści. Wszyst ko, co jest
tre ścią na sze go ży cia, znaj du je się po za uję ciem na uko wym. Dla -
cze go na to zwra cam uwa gę? Po nie waż fun da men tem Dzie ła, któ -
re re ali zu je my jest wia ra. Ona po zwa la nam na ca ło ścio we wi dze -
nie i kształ to wa nie po staw mło de go czło wie ka od je go spraw no -
ści mo to rycz nej po czy na jąc, przez kształ to wa nie je go au to no mii,
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po zna nie wła snej war to ści, umie jęt no ści wie lo zmy sło we go po zna -
wa nia świa ta aż po peł ną in te gra cję w ży cie spo łecz ne.

Dziś ży je my w świe cie tech ni ki, wszyst ko jest uję te w sys tem,
w któ rym oso ba ludz ka nie jest trak to wa na ja ko pod miot lecz
przed miot. Wszyst kie dzia ła nia ja kie umoż li wia tech ni ka, ty pu:
sztucz na pro kre acja, an ty kon cep cja, pro blem mał żeństw ho mo -
sek su al nych, re ani ma cja wcze śnia ków, pod trzy my wa nie ży cia za
wszel ką ce nę, co na zy wa się czę sto upo rczy wą te ra pią, a co jest da -
rem nym dzia ła niem po zba wio nym swe go ce lu me dycz ne go, skła -
nia ją do po sta wie nia py ta nia: kie dy dzia ła nie tech nicz ne jest
wspar ciem na tu ry, a kie dy za stę pu je ono na tu rę. Bóg mó wi, aby -
śmy czy ni li so bie zie mię pod da ną. Jest to pod sta wo we po wo ła -
nie czło wie ka. Mu si my jed nak za py tać, ja ką ro lę ma peł nić tech -
ni ka w na szym ży ciu? Czy tech ni ka ma za stę po wać na tu rę czy ją
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wspie rać. Wy da je się, że do cza sów współ cze snych tech ni ka wspo -
ma ga ła na tu rę, dziś chce ją za stą pić.

My ślę, że to jest bar dzo waż ne dla nas pra cu ją cych w La skach.
Po win ni śmy mieć świa do mość, że ca ły sprzęt i wszyst ko, czym
dys po nu je my, nie mo że prze sło nić nam ce lu, ja kim jest roz wój na -
szych wy cho wan ków. Tech ni ka ma wspo ma gać, a nie za stę po wać.
Wszyst ko za le ży od te go, jak zo sta nie uży ta.

Gdy mło dy czło wiek py ta Je zu sa: „Na uczy cie lu do bry, co mam
czy nić(…)?” Py ta, o to, co ma zro bić. W Pi śmie Świę tym jest uży -
ty cza sow nik po ie so, czy li wy pro du ko wać, zro bić. Czło wiek ten
tkwi w sfe rze pro duk cji, to zna czy coś mu si po nim zo stać, ja kiś
ślad. Na to miast Chry stus od po wia da mu: Idź sprze daj wszyst ko,
co masz (…). Po tem przyjdź i chodź za mną. (Mk 10, 21) To zna -
czy, że to nie ty masz coś zro bić, tyl ko Chry stus ma coś uczy nić
w to bie, je śli tyl ko bę dziesz otwar ty, je śli sta niesz się ubo gim, czło -
wie kiem, któ ry zo sta wia swój płaszcz i po zwa la się for mo wać
Chry stu so wi. To Chry stus po przez swo ją obec ność od dzia łu je, ja -
ko wy cho waw ca. To Je go obec ność w nas spra wia, że sta je my się
no wym stwo rze niem.
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Ro bert Ma zu rek 

Przed smak wa ka cji

Ostat ni week end ro ku szkol ne go wy cho wan ko wie V gru py
z Do mu Chłop ców: Da wid, To masz, Bar tosz, Piotr, Ma te -

usz i Pa weł wraz ze swo imi wy cho waw ca mi: pań stwem Ka zi mie -
rą i Ta de uszem Koc oraz z Ro ber tem Ma zur kiem (or ga ni za to rem
i kie row ni kiem wy ciecz ki) spę dzi li w ma łym i bar dzo uro czym
Ka zi mie rzu Dol nym. W mia stecz ku po ło żo nym na pra wym brze -
gu Wi sły w za chod niej czę ści wo je wódz twa lu bel skie go, w po wie -
cie pu ław skim. 

Wy jazd ten miał przede wszyst kim cha rak ter in te gra cyj ny.
Wcze snym ran kiem 22 czerw ca wy ru szy li śmy z La sek ko mu ni -
ka cją miej ską, a na stęp nie bu sem do Ka zi mie rza. Po dróż prze bie -
gła bar dzo spraw nie i w nie speł na pięć go dzin od wyj ścia z in ter -
na tu by li śmy już na miej scu za kwa te ro wa nia w przy tul nym do -
mu go ścin nym „SA DY BA”, usy tu owa nym w ci chym i sło necz nym
za kąt ku przy ul. Gó ry 25, w Ka zi mie rzu Dol nym, w od le gło ści
900 m od Ryn ku. Przy wi tał nas urze ka ją cy za pach kwit ną ce go ja -
śmi nu i sym pa tycz ny wła ści ciel pan Ma rek. Cie szy li śmy się, że by -
ła z na mi pa ni Ka zia któ ra po ma ga ła nam we wspól nym i spraw -
nym przy go to wy wa niu po sił ków. 

Po wspól nie przy rzą dzo nym i spo ży tym obie dzie, uda li śmy się
nad Wi słę do por tu jach to we go, gdzie cze ka li już na nas pan Piotr
Pa ku ła i pan Mar cin Chi bow ski z fir my Dwa Ży wio ły, ofe ru jąc
nam nie za po mnia ne prze ży cia, dresz czyk emo cji i pew ną do zę ad -
re na li ny pod czas dy na micz nej za ba wy na wi śla nych fa lach. To
z ni mi pły wa li śmy ło dzią hy bry do wą Rib i dwo ma pon to na mi
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z sil ni kiem w gó rę rze ki. Każ dy z na szych wy cho wan ków miał
moż li wość sa mo dziel ne go ste ro wa nia ta kim pon to nem z sil ni -
kiem. Po ko men ta rzach chłop ców, my ślę, że ta rzecz na wy pra wa
i no we do świad cze nia, bar dzo im się spodo ba ły i za pa dły głę bo -
ko w ich pa mię ci. Po pół to ra go dzin nej za pie ra ją cej dech przy go -
dzie, uda li śmy się na lo dy, by ochło nąć w ka wia ren ko wej at mos -
fe rze. 

Na szym ko lej nym wy zwa niem by ła Gó ra Trzech Krzy ży,
u stóp któ rej le ży Ka zi mierz Dol ny. Trzy na wią zu ją ce do Gol go -
ty krzy że po sta wio no w 1708 ro ku, mia ły upa mięt niać licz ne ofia -
ry za ra zy mo ro wej. Z gó ry tej roz ta cza się prze pięk ny wi dok na
mia stecz ko, do li nę Wi sły i gę sto po ro śnię te róż no rod ną ro ślin no -
ścią pa gór ki. Z ta kie go miej sca nie chce się wra cać, ale zbli ża ła się
„du ży mi kro ka mi” po ra ko la cji. Trze ba by ło jesz cze roz pa lić gril -
la, co uczy ni li śmy szyb ko po przy by ciu do wy na ję tej po se sji.
Wspól ne bie sia do wa nie trwa ło by za pew ne znacz nie dłu żej, gdy -
by nie na tar czy we ko ma ry, któ rych w ża den spo sób nie uda wa -
ło nam się od pę dzić. Dal sze roz mo wy kon ty nu owa li śmy w do mu,
a trwa ły one do póź nych go dzin noc nych. 

Po ran na bu rza i deszcz tro chę po krzy żo wa ły nam pla ny, ale
dzię ki te mu mie li śmy oka zję spo koj nie i bez po śpie chu wspól nie
spo żyć śnia da nie. Pa ni Ka zia po raz ko lej ny prze ko na ła nas do
spo ży cia drob no po sie ka nej po krzy wy na ka nap kach za miast pie -
trusz ki, a tak że do wy pi cia po krzy wo wej her ba ty – „sa mo zdro -
wie”. 

Na nie dziel ną Mszę świę tą uda li śmy się do pa ra fii św. Ja na
Chrzci cie la i Bar tło mie ja Apo sto ła. Ko ściół far ny jest naj star szą
świą ty nią w Ka zi mie rzu. Pierw sze wzmian ki o tej pa ra fii po cho -
dzą z 1325 ro ku, a fun da to rem ko ścio ła, któ ry po wstał w la tach
czter dzie stych XIV wie ku, miał być sam król Ka zi mierz Wiel ki.
Bu dow la wy sta wio na zo sta ła w sty lu go tyc kim. Po dwóch po ża -
rach w XVI wie ku ko ściół zo stał od bu do wa ny, lecz w sty lu re ne -
san su lu bel skie go. Po mo dli twach mie li śmy czas na zwie dza nie

LASKI PRZED I W CZASIE WAKACJI52



Ro bert Ma zu rek – Przed smak wa ka cji 53

mia stecz ka i na za kup pa mią tek oraz upo min ków. Na obiad uda -
li śmy się do do mu re stau ra cyj ne go Sa rzyń skich na naj lep szą piz -
zę w mie ście. Rze czy wi ście sma ko wa ła wy bor nie. 

Czas pły nął nie ubła gal nie szyb ko i mu sie li śmy wra cać, by spa -
ko wać się przed po wrot ną po dró żą. Z do bro ci ser ca pan Ma rek
od mó wił przy ję cia za pła ty za wy na ję cie dom ku, szcze rze za pra -
sza jąc nas na ko lej ne od wie dzi ny, a w do dat ku od wiózł na sze ba -
ga że na przy sta nek au to bu so wy. W ra mach po dzię ko wa nia ofia -
ro wa li śmy upo min ki ce ra micz ne przy go to wa ne przez la skow skich
wy cho wan ków. Wró ci li śmy do La sek peł ni no wych prze żyć i mi -
łych wspo mnień, a tak że wzbo ga ce ni po sta wą przy ja ciel skie go pa -
na Mar ka, któ ry swo ją skrom no ścią i szla chet no ścią uczy nas
umie jęt no ści dzie le nia się z in ny mi tym, co sa me mu się po sia da. 
Dzię ku je my! 

Przy studni na rynku (fot. R. Mazurek)
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Na wiślanej fali (fot. P. Pakuła)
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Na deptaku wzdłuż Wisły (fot. B. Radomski)

Spotkanie z Babą Jagą w krużgankach na rynku (fot. R. Mazurek)
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Widok na miasto (fot. T. Koc)

Widok z Góry Trzech Krzyży (fot. R. Mazurek)



Mar ty na Dra bik -Dzie dzi czak

Chór Le śne Pta ki w Herz ber gu

Już po raz pią ty od by ła się pol sko -nie miec ka wy mia na mię dzy
ucznia mi z La sek i Ernst -Mo ritz -Arndt -Gym na sium (EMAG)

w Herz ber gu w Dol nej Sak so nii, nie da le ko gór Ha rzu. Na si nie -
miec cy przy ja cie le chcie li, aby te go rocz na wy mia na mia ła cha rak -
ter mu zycz ny, za pro si li więc chór Le śne Pta ki. Od 16 do 20 wrze -
śnia 2013 ro ku mło dzież uczest ni czy ła we wspól nych spo tka niach,
wy ciecz kach i lek cjach.

Go spo da rze za pew ni li nam wie le wra żeń i atrak cji. Je ste śmy im
wdzięcz ni szcze gól nie za po mysł za kwa te ro wa nia nas wspól nie z nie -
miec ką mło dzie żą i ich na uczy cie la mi (nasz po byt ko or dy no wa li na -
uczy cie le gim na zjum: Clau dia Oel ze, Chri sti na Ge is sler i Chri stian
Göde ke), któ rzy na ca ły ty dzień zo sta wi li w do mach swo je ro dzi -
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W drodze (fot. M. Łoboda)
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ny, aby być z na mi. Miesz ka jąc ra zem, mie li śmy wspa nia łą moż li -
wość, aby po znać się le piej i wię cej się o so bie do wie dzieć.

W po nie dzia łek po po łu dniu, po mi mo ule wy, mło dzież i na -
uczy cie le po wi ta li nas w Ju gendgäste haus w Du der stadt. Po spa -
ce rze z przy go da mi, pod czas któ re go część na szych uczniów
z opie ku na mi zgu bi ła się w par ku miej skim, i wspól nej ko la cji ze -
bra li śmy się w kom ple cie na spo tka niu po wi tal nym. Wie czór upły -
nął na śpie wa niu, gra niu i za ba wach in te gra cyj nych.
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We wto rek po je cha li śmy do zam ku w Herz ber gu, gdzie po wi -
tał nas bur mistrz mia sta oraz ku stosz zam ko we go mu zeum. Ra -
zem z nie miec ką mło dzie żą zwie dza li śmy eks po zy cję, któ rej naj -
więk szą atrak cją by ła moż li wość po gła ska nia praw dzi we go,
choć wy pcha ne go, ry sia. Z ko lei na si mło dzi or ga ni ści cie szy li się,
że mo gą za grać na za byt ko wych or ga nach. Po po łu dnie spę dzi li -
śmy w Du der stadt na przy go to wa niach i pró bach do kon cer tu,
któ ry miał się od być na za jutrz. Wie czo rem moc nym ude rze niem
i ko lej ną atrak cją by ły warsz ta ty bęb niar skie po pro wa dzo ne przez
gru pę Mia ma ba. Warsz ta to wa sa la na dwie go dzi ny wy peł ni ła się
dźwię ka mi afry kań skich bęb nów i in stru men tów per ku syj nych.
Mło dzież dziel nie po wta rza ła na czter dzie stu bęb nach ryt my po -
da wa ne przez pro wa dzą cych. Le śne Pta ki za śpie wa ły ka non “Nie
depcz tra wy” z per ku syj ną opra wą go spo da rzy warsz ta tów, a na
ko niec wszy scy od tań czy li in diań ski ta niec ko ro wo do wy.

Te go sa me go dnia pa ni Te re sa Olędz ka wraz z pa nią Gun del
Ham mer uda ły się do od le głe go Sie gen, na grób pa na Pau la Ham -
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me ra, zmar łe go w ma ju te go ro ku wiel kie go do bro czyń cy La sek.
Pa ni Te re sa w na szy m imie niu w do wód wdzięcz no ści i pa mię ci
zło ży ła na gro bie wie niec z fla ga mi – nie miec ką i pol ską – oraz
za pa li ła znicz.

Śro do we przed po łu dnie upły nę ło na miej skim raj dzie po Du -
der stadt. Mło dzież pol ska i nie miec ka utwo rzy ła kil ku oso bo we
mie sza ne gru py z jed nym opie ku nem. Każ da re ali zo wa ła swój wła -
sny pro gram. Po po wro cie do Ju gendgäste haus gru py dzie li ły się
wra że nia mi ze wspól ne go spa ce ru.

Punk tem kul mi na cyj nym ca łe go ty go dnia był kon cert. Od był
się póź nym po po łu dniem w śro dę 18 wrze śnia w au li EMAG (sa -
la na 450 osób) z udzia łem przed sta wi cie li władz lo kal nych i licz -
nej pu blicz no ści. Dy rek tor gim na zjum Bri git te Götz po wi ta ła nas
ser decz nym prze mó wie niem. Wy ra zi ła ra dość z kon ty nu owa nia
na szej wy mia ny, a tak że pod kre śli ła, jak waż na jest dla mło dzie -
ży nie miec kiej. Pod czas kon cer tu wy stą pi li go spo da rze – szkol -
na or kie stra dę ta, ze spół in stru men tów dę tych oraz so li ści z to -
wa rzy sze niem na uczy cie li mu zy ki – Clau dii Oel ze i Chri stia na
Göde ke. Swój pro gram za pre zen to wa li rów nież na si ucznio wie:
Klau dia Sie radz ka, Mag da le na Ga ba ra i Mar cin Otręb ski. Każ de
z nich za gra ło na for te pia nie na czte ry rę ce z pa nią Sła wo mi rą
Wło sko wicz. Wy stą pił tak że pia ni sta Ka mil Wi śniew ski so lo
i w du ecie z Do mi ni kiem Strzel cem (śpiew). 

Dru ga część kon cer tu na le ża ła do chó ru Le śne Pta ki pro wa -
dzo ne go przez Mar ty nę Dra bik -Dzie dzi czak. Chó rzy ści roz po czę -
li swój wy stęp od uczcze nia pa mię ci pa na Pau la Ham me ra pie -
śnią „Pan jest mo cą”. Na stęp nie chór wy ko nał: pio sen kę Je rze go
Wa sow skie go „W do mu oj czy stym” z to wa rzy sze niem for te pia nu,
utwo ry re ne san so we na czte ry gło sy – pol ski „Nie ście chwa łę mo -
ca rze” M. Go mół ki, wło ski „Tre vil la nel le” A. Ban chie rie go i an -
giel ski „Now is the month of may ing” T. Mor leya, a tak że opra -
co wa nie mek sy kań skiej me lo dii lu do wej „La cu cha ra cha”. Na 
za koń cze nie kon cer tu wspól nie z mło dzie żą nie miec ką za śpie wa -
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li śmy po nie miec ku i po pol sku ka non „Oh wie wohl ist mir am
Abend” („Jak że wie czór mi ły by wa”).

Wy stęp na szej mło dzie ży zo stał wspa nia le przy ję ty przez licz -
nie zgro ma dzo ną pu blicz ność, a w lo kal nej pra sie (Harz ku rier
z dn. 21 wrze śnia 2013 r.) uka zał się ar ty kuł o tym wy da rze niu.
W prze rwie kon cer tu od by ła się kwe sta na Szko łę Mu zycz ną w La -
skach, otrzy ma li śmy rów nież w da rze gi ta rę aku stycz ną. Na sa li
kon cer to wej oraz w foy er pre zen to wa ne by ły tak że zdję cia z na -
sze go te go rocz ne go po by tu w Herz ber gu.

W czwar tek po je cha li śmy na ca ło dzien ną wy ciecz kę do Go -
slar, śre dnio wiecz ne go mia sta ce sar skie go, któ re go do sko na le za -
cho wa ne sta re mia sto oraz daw na ko pal nia me ta li szla chet nych
Ram mels berg wpi sa ne są na li stę Świa to we go Dzie dzic twa
UNE SCO. Po spa ce rze, pod czas któ re go na sza mło dzież obej rza -
ła m.in. mo sięż ną ma kie tę go slar skiej sta rów ki, uda li śmy się na
zwie dza nie daw nej ko pal ni. Wiel kim prze ży ciem dla na szych
uczniów by ła jaz da trzę są cy mi się wa go ni ka mi do sa me go środ -
ka gó ry, a tak że moż li wość wła sno ręcz nej ob słu gi świ drów pneu -
ma tycz nych, ła do wa nia wa go ni ków, a na wet uru cho mie nia
efek tu de to na cji ła dun ków wy bu cho wych (z po prze dza ją cy mi je
okrzy ka mi es brennt, es brennt, czy li pa li się, pa li się).

Wie czo rem ko lej ny raz cie szy li śmy się wspól nym spo tka niem
z nie miec ką mło dzie żą. Zno wu był śpiew i za ba wy, choć tym ra -
zem mia ły już cha rak ter po że gnal ny. Na sza mło dzież ro ze gra ła
mecz go al bal la. Gra bar dzo się spodo ba ła. Po krót kim prze szko -
le niu i za ło że niu opa sek na oczy nie miec cy gim na zja li ści do łą czy -
li do gry. Od był się mi ni tur niej dwóch mie sza nych (wi dzą cy i nie -
wi do mi) dru żyn.

W pią tek uczest ni czy li śmy w lek cjach w gim na zjum. Na si
ucznio wie bra li czyn ny udział w za ję ciach ze sztu ki i mu zy ki. Na
warsz ta tach pla stycz nych po wsta ły pra ce, któ re po ka za ły, jak bar -
dzo wspól ne spo tka nia po ru szy ły mło dzież, za rów no pol ską jak
i nie miec ką. Na lek cji mu zy ki ucznio wie na uczy li się po że gnal -
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ne go ka no nu „Sha lom cha ve rim”. Na si na uczy cie le i opie ku no wie
spo tka li się rów nież z dy rek tor EMAG Bri git te Götz. Po wcze snym
obie dzie nad szedł czas po że gna nia. Pa ni dy rek tor wy ra zi ła ra dość
ze wspa nia łej at mos fe ry spo tkań i za pew ni ła nas o chę ci dal sze -
go po głę bia nia kon tak tów. Po dzię ko wa li śmy za ser decz ność
i otwar tość mło dzie ży oraz na uczy cie li. Ucznio wie ob da ro wa li się
wza jem nie sło dy cza mi, a na sza mło dzież do dat ko wo otrzy ma ła
wy ple cio ne wła sno ręcz nie przez nie miec kich ró wie śni ków bran -
so let ki przy jaź ni. Ser decz no ściom i wzru sze niom nie by ło koń ca.

W po dró ży po wrot nej, tak jak kil ka dni wcze śniej, gdy je cha -
li śmy do Nie miec, za trzy ma li śmy się w Rze pi nie, w Ho te lu Park.
Je go wła ści ciel ka, pa ni Ja dwi ga Lesz czyń ska, nie dość, że przy ję -

Herzberg pożegnanie (fot. P. Pawelczyk)
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ła na szą po kaź ną gru pę (33 oso by) na noc leg i po sił ki za dar mo,
to jesz cze w so bo tę ra no po da ro wa ła nam skrzyn kę świe żych owo -
ców. W po dzię ko wa niu za śpie wa li śmy na szej Do bro dziej ce
krót ki kon cert, a ksiądz Se ba stian od pra wił w jej in ten cji dwie
msze świę te.

Ser decz nie dzię ku je my or ga ni za to rom wy jaz du: pa ni dy rek -
tor Bri git te Götz, na uczy cie lom i mło dzie ży z Ernst -Mo ritz -Arndt -
-Gym na sium w Herz ber gu, Lions Club Se esen -Oste ro de (fun da -
to ro wi wy ciecz ki do Go slar), Fun da cji Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej Mło dzie ży, któ ra sfi nan so wa ła kosz ty prze jaz du oraz
wszyst kim dar czyń com, któ rzy przy czy ni li się do te go, aby nasz
wy jazd do szedł do skut ku, a szcze gól nie pa niom Gun del Ham mer
i Ja dwi dze Lesz czyń skiej.

Po wyż szą re la cję uzu peł nia my po dzię ko wa niem, ja kie wy -
ra zi ła w swo im wy stą pie niu Pa ni Te re sa Olędz ka. Przy po mnia -
ła ona hi sto rię na szych wza jem nych kon tak tów, ze szcze gól nym
pod kre śle niem ro li Pań stwa Ham me rów.

Redakcja
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Te re sa Olędz ka

Po dzię ko wa nie

Sza now ni Pań stwo, Dro dzy na si Przy ja cie le!
O dłu go let niej współ pra cy z Dzie łem La sek jest bar dzo trud -

no mó wić, trud no wy ra zić w krót kiej wy po wie dzi, wy ra zić sło -
wa mi.

Z na szej stro ny współ pra cę od po cząt ku pro wa dzi ły Sio stra
Ka ro la i Sio stra Blan ka. By ły one nie zrów na ne w dzia ła niu, an -
ga żo wa ły się w róż ne wy da rze nia wła ści wie od wcze snych lat po -
wo jen nych. By ło wie le spo tkań, wspól ne świę to wa nie waż nych
wy da rzeń i uro czy sto ści i wie le spraw prak tycz ne go wspar cia ma -
te rial ne go. Obec nie przy ku te cho ro bą do łó żek mo dlą się za nas
i za na sze dzia ła nia.

Współ pra cę w szer szym wy mia rze roz po czę li Pań stwo Ham -
me ro wie. Od po cząt ku pra cy p. Pau la w Pol sce i po od wie dzi nach
Ośrod ka dla dzieci niewidomych w La skach, za rów no p. Paul jak
i je go żo na, pa ni Gun del, zwią za li się z na mi i wzię li na sie bie na -
sze kło po ty, pro ble my, tro skę o dzie ci i ich roz wój i wy dat nie nam
po ma ga li. 

Pa ni Gun del czy ni to po dzień dzi siej szy! Przy by li śmy tu taj
z kon cer tem, by po dzię ko wać pa nu Pau lo wi, któ re go już nie ma
wśród ży ją cych. Czy ni my to na rę ce Je go żo ny i ufa my, że usły -
szy On na sze sło wa, śpiew, a przede wszyst kim bi ją ce wdzięcz no -
ścią na sze ser ca. Ko cha ny Pa nie Pau lu! Wie rzy my, że je steś tu taj
dzi siaj z na mi.

Mo że nie wszy scy pa mię ta ją, że Pań stwo Ham me ro wie by li
w kon tak cie z na szą szko łą mu zycz ną pra wie od po cząt ku jej ist -
nie nia, tj. od 1996 ro ku. Po ma ga li Pa ni Elż bie cie Gór nej w or ga -
ni zo wa niu in stru men tów mu zycz nych, warsz ta tów, kon cer tów,
wy jaz dów. Du żym wy zwa niem by ło dla nich zna le zie nie środ ków
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na bu do wę or ga nów dla Szkoły Muzycznej. Ale i tę trud ność po -
ko na li! Oso bi ście pa mię tam, jak wiel ka by ła ra dość dzie ci; jed na
z nie wi do mych dziew czy nek gła dzi ła pisz czał ki, jak coś naj bar -
dziej ko cha ne go. Dzi siaj, po ukoń cze niu Uni wer sy te tu Mu zycz -
ne go w War sza wie, uczy w na szej szko le mu zycz nej. 

Po przez mu zy kę wpro wa dza się dzie ci w ta ki wy miar świa ta,
gdzie wi dzi się ser cem, sły szy wię cej niż wi dzą cy, tam, gdzie oczy
prze sta ją być po trzeb ne i otwie ra ją się ho ry zon ty nie ba! Tam, gdzie
te raz, wie rzę, prze by wa Paul!

Oprócz szko ły mu zycz nej by ło wie le róż nych in nych wspól -
nych pro jek tów. Ogrom nym dzie łem, we współ pra cy z na szy mi
do bro dzie ja mi by ło wy bu do wa nie in ter na tu dla na szych uczen -
nic. Pań stwo Ham me ro wie za ini cjo wa li zbiór kę w Niem czech na
kon to UNE SCO, a tak że dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu Pa -
ni Gun del otrzy ma li śmy du żą po moc z or ga ni za cji Stern stun den
z Mo na chium. (…)

Po nad to pra gnę do dać, że Pań stwo Ham me ro wie uczest ni czy -
li w wie lu kon cer tach i uro czy sto ściach na szych dzie ci, cie szy li się
z po stę pu w na uce każ de go ucznia, z gry, śpie wu. Zwy kle ze łza -
mi w oczach dzię ko wa li każ de mu na sze mu mi lu siń skie mu za za -
an ga żo wa nie i wy ni ki. Czy niąc do bro, cie szy li się z je go po mna -
ża nia, a szczę ście in nych czy ni ło i ich szczę śli wy mi. Jak że się
spraw dza ją w tym miej scu sło wa: Wię cej szczę ścia jest w da wa niu,
ani że li w bra niu …

Tym głę bo ko żył Pan Paul. Je go ży cie to dla nas te sta ment.
A te sta ment na le ży wy ko nać. Kon ty nu ować to, co tak pięk nie się
roz po czę ło. Li czy my więc na dal szą owoc ną współ pra cę dla do -
bra ociem nia łych dzie ci w Pol sce, by i w na szym ży ciu re ali zo wa -
ły się sło wa: By łem głod ny, spra gnio ny, a da li ście mi jeść, pić, odzia -
li ście mnie w na dzie ję, przy ję li ście mnie do swo ich serc. 

Za to Wam wszyst kim jesz cze raz, na rę ce Pa ni Gun del i Pa -
ni Bir gitt Götz, z ser ca dzię ku je my.
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ks. Al fons Jó zef Skow ro nek

O sztu ce kie row nic twa du cho we go

Wteo lo gicz nym ję zy ku obie go wym „dusz pa ster stwo” ucho -
dzi od nie pa mięt nych cza sów za Sztu kę nad sztu ka mi. Jej

mi strza mi by li udu cho wie ni świę ci i to z mo cy ich oso bi stej cha -
ry zmy. Już pod ko niec IV wie ku fe no men kie row nic twa dusz, jak
brzmi kla sycz ny ter min, jest w obie gu i wy stę pu je przede wszyst -
kim w ży ciu wia ry na an tycz nym wschod nim ob sza rze w pu stel -
niach mni chów, gdzie po zo sta je zwią za ny bez po śred nio z kon kret -
ną oso bą i sty lem ży cia du cho we go kie row ni ka. Al bo wiem w du -
cho wym kie row nic twie nie cho dzi o ża den du chow ny urząd ani
ofi cjal ną ko ściel ną in sty tu cję, lecz tyl ko i wy łącz nie o in dy wi du -
al ne cha ry zma tycz ne świa dec two w wie rze.

W miej sce kla sycz ne go ter mi nu „du cho we kie row nic two” po -
słu gu je my się dzi siaj chęt nie zwro tem „du cho wa przy jaźń”, co z ko -
lei prze kła da się na zwrot „to wa rzy szyć w dro dze” lub wręcz
dźwięcz nym okre śle niem „akom pa nia ment” (ża den so li sta nie wy -
ko nu je swe go utwo ru bez mu zycz ne go akom pa nia men tu). Du cho -
we kie row nic two opi su je istot ną for mę dusz pa ster skie go dzia ła nia,
kie dy cho dzi naj pierw o po głę bie nie wła snej ścież ki wia ry, a w jej
na stęp stwie o kom pe tent ne to wa rzy sze nie po je dyn czym oso bom
lub gru pom. Z ewan ge lic kiej per spek ty wy Mar ci na Lu tra opi sy wa -
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ne jest w tym kon tek ście za pla no wa ne pi lo to wa nie jed no stek i grup
„przez wza jem ną roz mo wę i po cie sze nie bra ci i sióstr”.

Du cho we kie row nic two sta no wi za tem pod wa li nę dla po głę -
bio nej prak ty ki w pra cy grup, po mo cą w oso bi stej mo dli twie i me -
dy ta cji, ja ko zro zu mia ła sa ma przez się część ży cia i pra cy chrze -
ści ja ni na. 

W isto cie rze czy cho dzi więc o re al ną po moc w ży ciu i w ak -
cie wia ry. Na tym po lu na szej re li gij no ści, czy li w ak cie od pusz -
cze nia grze chów ro lę zde cy do wa nie więk szą od gry wa ją kwa li fi -
ka cje oso bo we i ży cio we do świad cze nie niż teo lo gicz na kom pe -
ten cja du chow ne go. Mo ment ten pod no si na sza brat nia teo lo gia
ewan ge lic ka, kie dy na ucza, że gdy czło wiek ży czy so bie spo wie -
dzi in dy wi du al nej, mo że zwró cić się do or dy no wa ne go pa sto ra al -
bo „też do in ne go chrze ści ja ni na, do któ re go ży wi za ufa nie” – tak
po ucza o tym swych wier nych „Ewan ge lic ki śpiew nik” (Nr 840).
Ku te mu roz wią za niu skła nia się i je prze wi du je dusz pa ster stwo
na szych pro te stanc kich bra ci. Z re li gij nej li te ra tu ry cza sów dzi -
siej szych i prze szłych mo że my wy czer pu ją co się do wie dzieć, że
w przy pad ku bra ku do stę pu do ka pła na wie rzą cy wy zna wa li swe
prze wi nie nia przed ob li czem świec kie go bra ta lub sio stry. Wo bec
alar mu ją ce go dzi siaj w bar dzo wie lu kra jach de fi cy tu księ ży wier -
ni pil nie wy pa tru ją roz wią zań na dzień dzi siej szy. 

Sa kra men tal na for mu ła po ku ty dzie li się dzi siaj na dwa spo -
so by wy zna nia grze chów: 

a. oso bi stą spo wiedź in dy wi du al ną i
b. uro czy ste na bo żeń stwo po kut ne. 
Nie ma wąt pli wo ści, że obie for my są waż ny mi ak ta mi sa kra -

men tal ny mi pod wa run kiem, że od pusz cze nie prze wi nień do ko -
nu je się przez sa kra men tal ne roz grze sze nie. Moż li wo ści te by ły
też za wsze w Ko ście le re spek to wa ne w okre ślo nej cięż kiej sy tu -
acji, kie dy to do zwo lo na by ła „ab so lu cja ge ne ral na”. Za wsze jed -
nak też żą da no, aby po usta niu owej wy jąt ko wej sy tu acji pe ni tent
wy znał swe „cięż kie” grze chy w spo wie dzi in dy wi du al nej.
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To wa rzy szą ca oso ba i sa kra ment po ku ty

Du cho wy kie row nik po zo sta je jed nak za wsze li tyl ko „pre kur -
so rem”, któ ry swe po słu gi wa nie spra wu je tym le piej i wia ry god niej,
gdy pro wa dzo ne go przez sie bie bra ta wdro ży w ży we ob co wa nie
z Bo giem, w nor mal ną z Nim roz mo wę. Aby to by ło moż li we, spo -
czy wa na oso bie to wa rzy szą cej obo wią zek przy swo je nia so bie
spraw no ści roz róż nia nia ży cio wych sy tu acji. Każ da dro ga do Bo -
ga i z Bo giem jest szla kiem je dy nym w swym ro dza ju i nie mo że
też być po wtó rzo na. I tak za rów no to wa rzy szą cy, jak i osob nik pro -
wa dzo ny, mu si usil nie za bie gać o nie zwy kłe wy czu cie dla dzia łań
Bo ga w dru gim czło wie ku. Bo ża ak tyw ność czę sto jest ukry ta i sub -
tel na; mo że być na wet tak, że Duch Świę ty na pie ra na szu ka ją ce -
go do wej ścia na dro gę, któ rą du cho wy kie row nik sam nie kro czy
lub owe go szla ku w ogó le nie zna. Na stęp nie mo że być i tak, iż owo
Bo że ski nie nie wy trą ci z kon cep tu za rów no kie ru ją ce go jak i kie -
ro wa ne go, tak że oby dwaj tra cą do tych cza so we mier ni ki i punk ty
orien ta cyj ne i sta ją bez rad ni. Jak by nie by ło: du cho wy kie row nik
mniej wpły wa przez to, co bie gle so bie przy swo ił w cza sie swych spe -
cja li stycz nych stu diów, bar dziej zaś dzię ki te mu, kim sam jest i jak
ży je. Dru gie mu po ma ga my naj czę ściej po przez ak tyw ne zwią za nie
się z nim, dro gę, ja ką do nie go zbu do wa li śmy. Oczy wi ście, oso by
pro wa dzo nej nie po win ni śmy do sie bie przy wią zy wać, po ma ga my
jej jed nak naj czę ściej wte dy, kie dy zdo by li śmy do bre z nią re la cje.
Mi łość sil niej umac nia przy ja ciel ską więź niż sta now czość i na po -
mi na nie. Przez swą po sta wę i swe czy ny du cho wy kie row nik mo -
że stać się dla dru gie go sa kra men tem Bo żej mi ło ści.

I oto po ra na za sta no wie nie się nad miej scem ka to lic kie go sa -
kra men tu po ku ty w tle du cho we go kie row nic twa. Z miej sca na -
le ży za zna czyć, że spo wiedź i du cho we kie row nic two ozna cza ją
dwie zróż ni co wa ne for my jed ne go pro ce su, ja kim wła śnie jest du -
cho we kie row nic two. Spo wia da nie się jest jed nym z sied miu sa -
kra men tów, w któ rym spo wia da ją cy się zo sta je uwol nio ny (roz -
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grze szo ny) od swych grze chów. Spo wia dać mo że się każ dy
ochrzczo ny ka to lic ki chrze ści ja nin i to w każ dej pa ra fii, rów nież
po za swo ją pa ra fią ma cie rzy stą. Na to miast du cho we kie row nic -
two nie jest sa kra men tem, lecz jak już mó wi na zwa, to wa rzy sze -
niem czło wie ko wi rów nież przez ko goś, kto nie jest księ dzem. Je -
że li du cho wym prze wod ni kiem jest ka płan, wte dy moż na z nim
usta lić, że na koń cu każ dej roz mo wy na stą pi for mal na spo wiedź
w kon fe sjo na le. Ma to tę ko rzyść, iż tre ści prze pro wa dzo nej roz -
mo wy prze nie sio ne zo sta ją przed ob li cze Bo ga, a za po peł nio ne
błę dy zy skać moż na prze ba cze nie. Du cho wy kie row nik jest na -
to miast w sta nie osza co wać moc ne i sła be stro ny swe go part ne -
ra i wska zać na re alia, z ist nie nia któ rych in ter lo ku tor przed tem
w ogó le nie zda wał so bie spra wy.

W kon tek ście du cho we go kie row nic twa za ry so wu je się pro -
ble ma ty ka spo wie dzi usznej w kon fe sjo na le. Dzi siej szy Ko ściół
wy ma ga od no wy, któ rej per so ni fi ka cją sta je się obec ny Pa pież
Fran ci szek. Od no wy po trze bu je tak że sa kra ment po ku ty. Oto
krót kie spoj rze nie w je go hi sto rię. 

W pierw szych stu le ciach sa kra ment po ku ty wol no by ło przy -
jąć tyl ko je den raz w ży ciu, przy czym za da wa na pe ni ten to wi po -
ku ta przy po mi na ła czę sto kroć zo bo wią za nie do su ro we go ży cia
na wzór pu styn nych mni chów. Ja ko dys cy pli na jed no ra zo wa był
za tem od kła da ny do póź nej sta ro ści, do za opa trze nia na ło żu
śmier ci. Sa kra men tem gła dze nia grze chów był na to miast chrzest,
przyj mo wa ny kon se kwent nie w wie ku doj rza łym, al bo wiem
grzech po peł nio ny po przy ję ciu chrztu mógł być od pusz czo ny już
tyl ko je den raz. 

W śre dnio wie czu przy ję cie sa kra men tu po ku ty wią że się co -
raz wy raź niej z prak ty ką du cho we go kie row nic twa, któ ra spro -
wa dza ła się co raz czę ściej do ra chun ku su mie nia. W re gu le św. Be -
ne dyk ta (VI w.) czy ta my: „Złe my śli, któ re przy cho dzą do serc,
a któ re w oka mgnie niu roz bi ja ją się o Chry stu sa, gdy się je wy -
ja wia oj cu du chow ne mu” (RB 4,50). Kie dy mnich przed opa tem
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szcze rze wy zna wał swe błę dy, po trze by i pro ble my, jak i swo je
grze chy, otrzy my wał od nie go nie zbęd ną wska zów kę, mia no wi -
cie, jak u sie bie sa me go roz szy fro wy wać krucz ki i pod stę py złe -
go du cha i nie po zwo lić ze pchnąć się z dro gi do bra.

Przy owej po sta wie otwar cia się (grec kie exa go reu sis) nie cho -
dzi o żad ną spo wiedź przed świec ki mi, któ ra po czę ści by ła prak -
ty ko wa na aż po XVI w., zwłasz cza, że du chow ni oj co wie by li
w tam tych cza sach pra wie bez wy jąt ku świec ki mi (por. An to niusz,
Pa cho miusz). Wcze sno mo na stycz na prak ty ka mó wi wpraw dzie
przy ra chun ku su mie nia o „grze chach” i „po ku cie”, lecz ma przy
tym na my śli coś zgo ła in ne go niż spo wiedź (de wo cyj na). Nie ab -
so lu cja, lecz otwar cie ukry tych „my śli” i po ku szeń stoi na pierw -
szym pla nie mo na stycz nej prak ty ki otwar cia su mie nia. Po dob ny
spo sób wi dze nia śle dzić moż na w Ko ście le Za chod nim, al bo wiem
tu taj do nor mal nej sy tu acji na le żał ry tu ał, we dług któ re go świec -
cy, dia ko ni i opat ki wy słu chi wa li wy zna nia grze chów swych pod -
opiecz nych i udzie la li im qu asi -sa kra men tal ne go roz grze sze nia.
Ku rio zal ne for my przy bra ła ta prak ty ka, gdy opat ka za sia da ła
w kon fe sjo na le, aby wy słu chać grze cho wych wy nu rzeń swych
sióstr, a na stęp ne go dnia zja wiał się ka płan z ab so lu cją sa kra men -
tal ną. Aż po Dru gi So bór Wa ty kań ski re gu lar na spo wiedź de wo -
cyj na mia ła cha rak ter qu asi -du cho we go kie row nic twa.

Oso ba spo wied ni ka

W bie gu hi sto rii z „du cho we go oj ca”, któ rym pier wot nie w ko -
ściel nej tra dy cji był spo wied nik, wy ra stał nie raz nie oso bo wy, zdy -
stan so wa ny „sę dzia”, bę dą cy swe go ro dza ju za prze cze niem du cho -
we go kie row nic twa. A prze cież w spo wie dzi mo że na po wrót dojść
do spo tka nia w wie rze, któ re uła twia przy ję cie sa kra men tu po ku -
ty. Spo wied nik sam z sie bie mu si za bie gać o au ten tycz ną we -
wnętrz ną re la cję z po wie rzo ny mi mu wier ny mi, al bo wiem tyl ko
na tej dro dze uła twio ny zo sta je im do stęp do kon fe sjo na łu.
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Do trzy my wa nie dru gie mu to wa rzy stwa nie jest jed nak tyl ko
wy świad cza ną mu usłu gą i nie koń czy się z koń cem roz mo wy. Zna -
ny ru muń ski do gma tyk Ko ścio ła Wschod nie go, Du mi tru Stăni -
lo ae, szki cu je wi ze ru nek du cho we go kie row ni ka, któ ry wy da wać
się mo że zbyt ide ali stycz ny, lecz do ty ka sed na rze czy. Spo wied nik
mu si być naj pierw za ży łym przy ja cie lem swej gmi ny, mę żem od -
da nym ca łym ser cem swym wier nym i krze szą cym w nich od wa -
gę. Ze swy mi wier ny mi ma żyć w at mos fe rze przy jaź ni, tak, że
w kon tak tach z nim lu dzie za uwa żą, jak on mó wi o dru gich, jak
każ de go bro ni i uspra wie dli wia, jak wier nych da rzy swym za ufa -
niem. Wier ni ma ją też wie dzieć, że ich dusz pa sterz jest świa dom,
iż ze swe go wło da rzo wa nia kie dyś bę dzie mu siał zdać spra wę.

Szkic ten niech za mknie utwór nie zna ne go au to ra o nie któ -
rych lu dziach:

Nie któ ry lu dzie nie wie dzą,
jak waż ną rze czą jest, że są obec ni.
Nie któ rzy lu dzie wie wie dzą,
jak do bre jest sa mo spoj rze nie na nich.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
jak krze pią co dzia ła ich do bro tli wy uśmiech.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
jak zba wien nie dzia ła ich bli skość.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
na ile by li by śmy uboż si bez nich.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
że są da rem nie ba.
A wie dzie li by, gdy by śmy im o tym po wie dzie li. 

POST SCRIP TUM
Już po na pi sa niu po wyż sze go ese ju uka za ło się wręcz en cy klo pe dycz ne dzie ło
Wy daw nic twa WAM Księ ży Je zu itów z se rii „Psy cho lo gia i for ma cja” pod ty tu -
łem „Sztu ka kie row nic twa du cho we go. Po rad nik”; pra ca pod zbio ro wą re dak -
cją Jó ze fa Au gu sty na SJ. Na grun cie pol skim jest to wy da rze nie ab so lut nie no -
we, al bo wiem od przy czyn ków na ten te mat aż się roi na pół kach księ gar skich.
Pol ska bi blio gra fia zaj mu je w tej książ ce nie mniej niż 15 stro nic ma łym dru kiem
szcze gó ło wych opra co wań z za kre su tej że pro ble ma ty ki; jest to swe go ro dza ju
„pod oryw ka” do za pre zen to wa nia obec ne go dzie ła. Tol le et le ge! Bierz i czy taj!



Alek san dra Bo husz

Ka płan na mo jej dro dze do Bo ga

Ka płań stwo to po wo ła nie do szcze gól nej służ by Bo gu i dru -
gie mu czło wie ko wi, wiel ki dar, ale rów nież nie zwy kle trud -

ne i od po wie dzial ne za da nie. Po sta wa ży cio wa, za cho wa nie oraz
sło wa wy po wia da ne przez księ dza mo gą bo wiem umoc nić wier -
nych w dro dze do Bo ga. Ale nie ste ty zda rza się rów nież, że osła -
bia ją ich wia rę al bo, co naj gor sze, znie chę ca ją zu peł nie do prak -
tyk re li gij nych, a na wet oso bi ste go kon tak tu z Bo giem. Sa mi ka -
to li cy rów nież w róż ny spo sób po strze ga ją ka pła nów: dla
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jed nych ksiądz to tyl ko „pra cow nik” pa ra fii, wi dy wa ny co ty dzień
przy oł ta rzu i co pe wien czas w kon fe sjo na le, dla in nych sta ły spo -
wied nik i dłu go let ni prze wod nik du cho wy. Oso bi ście nie na le żę
do żad nej z tych grup, tzn. uwa żam, że nie któ rzy lu dzie są nam
da ni tyl ko na pe wien czas. Kil ku księ ży wy war ło więk szy lub
mniej szy wpływ na mój roz wój re li gij no -du cho wy, ale kie dy oko -
licz no ści ży cio we spra wia ły, że na sze dro gi się roz cho dzi ły, nie od -
czu wa łam nad mier ne go ża lu ani nie pró bo wa łam pod trzy my wać
kon tak tu na si łę.

W po cząt ko wym okre sie szko ły pod sta wo wej waż ną ro lę ode -
gra li la skow scy dusz pa ste rze – ks. Ja cek i ks. Mi chał. Księ dza Jac -
ka, cho ciaż za zwy czaj od pra wiał Msze świę te dla mło dzie ży i do -
ro słych, słu cha łam z wiel kim za in te re so wa niem już w wie ku 8 lat.
Je go ka za nia by ły bar dzo głę bo kie, prze my śla ne i po par te przy -
kła da mi z ży cia. Cza sem za wie ra ły rów nież mą dre, teo lo gicz ne
sfor mu ło wa nia, nie ko niecz nie zro zu mia łe dla dziec ka, ale po nie -
waż od za wsze mam du szę hu ma ni stycz ną, ab so lut nie mi to nie
prze szka dza ło. Za to ks. Mi chał, mi mo po sia da nia ty tu łu dok tor -
skie go, od pra wiał Msze dzie cię ce i po tra fił wspa nia le do nas mó -
wić. Był przy tym ob da rzo ny cie płym gło sem, przez co słu cha ło
się go z jesz cze więk szym za in te re so wa niem. Przy go to wał na szą
kla sę do I Ko mu nii świę tej i to spra wi ło, że my ślę o nim z do dat -
ko wą sym pa tią, ko ja rzy mi się bo wiem z jed ną z naj pięk niej szych
uro czy sto ści w mo im ży ciu.

Tych dwóch ka pła nów po dzi wia łam na od le głość i cza sem roz -
ma wia łam z ni mi w kon fe sjo na le, nie za bie ga łam jed nak, praw -
do po dob nie ze wzglę du na dzie cię cy wiek, o dłuż sze, in dy wi du -
al ne roz mo wy.

W VIII kla sie szko ły pod sta wo wej mo im ka te che tą i dusz pa -
ste rzem La skow skiej wspól no ty zo stał ks. Zbi gniew – je den z naj -
bar dziej kon tro wer syj nych du chow nych, ja kich znam. Chy ba nikt
nie był wo bec nie go obo jęt ny: jed ni bar dzo go ce ni li i sza no wa -
li, in ni ży czy li so bie jak naj szyb ciej je go na stęp cy. Po wo dem by -
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ły nie stan dar do we po glą dy i po my sły w wie lu spra wach. Ks. Zby -
szek uwa żał np., że oce na z re li gii ni gdy nie bę dzie mia ro daj na,
bo nie moż na oce nić du cho wo ści czło wie ka, w związ ku z czym
pro po no wał wy sta wia nie stop ni po przez rzu ca nie kost ką. Idea nie
zo sta ła oczy wi ście wcie lo na w ży cie, ze wzglę du na gro mad ne pro -
te sty uczniów. Jed nak po sta wa ks. Zbi gnie wa, nie tyl ko w tym
aspek cie, wzbu dzi ła we mnie sza cu nek i głę bo kie za ufa nie do te -
go ka pła na. Ja ko oso bie mło dej, prze ży wa ją cej wów czas okres bun -
tu, im po no wa ła mi je go bez kom pro mi so wość i to, że gło sił swo -
je po glą dy czę sto wbrew opi nii więk szo ści i nie re zy gno wał z wła -
snych ide ałów dla wy go dy czy zy ska nia sym pa tii. Lu bi łam, kie dy
na swo ich lek cjach czy tał nam książ ki, nie ko niecz nie o cha rak -
te rze re li gij nym, ale nio są ce ze so bą głę bo kie prze sła nie i mą drość,
a przez to zbli ża ją ce do Bo ga i dru gie go czło wie ka. Ce ni łam moż -
li wość po roz ma wia nia z nim prak tycz nie o wszyst kim, jak rów -
nież to, że był wy ma ga ją cy wo bec nie wi do mych nie tyl ko w kwe -
stiach du cho wo ści, ale tak że sze ro ko po ję tej sa mo dziel no ści ży -
cio wej. Chciał zor ga ni zo wać obóz mło dzie żo wy, pod czas któ re go
mie li śmy go to wać, wy jazd nie do szedł jed nak do skut ku z po wo -
du ma łej licz by chęt nych.

W łódz kim li ceum tra fi łam na wspa nia łe go ka te che tę – ks. Ire -
ne usza. Dzię ki nie mu omi nął mnie, prze ży wa ny przez więk szość
mło dych, kry zys wia ry i re li gij no ści. W trak cie lek cji tłu ma czył
nam zna cze nie wie lu ge stów i słów uży wa nych pod czas mo dli twy
i Mszy świę tych (np. do ko nał „roz bio ru na czyn ni ki pierw sze” wy -
zna nia wia ry) oraz oma wiał ka len darz li tur gicz ny. Spra wi ło to, że
mo je uczest nic two w Eu cha ry stii jest o wie le bar dziej świa do me.

Ksiądz Ire ne usz nie uni kał też roz mów z mło dzie żą o trud nych
spra wach, ani też udzie la nia od po wie dzi na tzw. kło po tli we py -
ta nia. Od by li śmy z nim wie le nie ła twych dys ku sji nie tyl ko w trak -
cie ka te che zy, ale tak że na or ga ni zo wa nych przez nie go let nich i zi -
mo wych obo zach i wi zy tach w do mu dusz pa ster skim. Cie ka we,
że mi mo iż na dal jest wi ka riu szem w mo jej pa ra fii, nie ma my już

Alek san dra Bo husz – Ka płan na mo jej dro dze do Bo ga 79



tak bez po śred nie go kon tak tu, jak w li ceum, co po twier dza te zę
o tym, że wie le re la cji z dru gim czło wie kiem ce chu je cha rak ter
krót ko ter mi no wy. Jed nak wciąż z wiel kim za in te re so wa niem, sza -
cun kiem i uzna niem słu cham wy gła sza nych przez ks. Ire ne usza
ho mi lii i za wsze przy tej oka zji my ślę, że je śli bę dę kie dyś brać ślub,
chcia ła bym, że by to wła śnie mój ka te che ta ze szko ły śred niej był
sza fa rzem sa kra men tu mał żeń stwa.

Ża den z wy żej wy mie nio nych ka te che tów nie zo stał mo im sta -
łym spo wied ni kiem. Być mo że nie kie dy dzie je się tak, że je śli ka -
płan zo sta je na szym przy ja cie lem i po tra fi my roz ma wiać
o wszyst kim przy ka wie, trud no prze ło żyć tę re la cję na sa kra ment
po ku ty. Po za tym wła ści wie ni gdy nie od czu wa łam po trze by po -
sia da nia sta łe go spo wied ni ka. Ce ni łam roz mo wy w kon fe sjo na -
le z by łym pro bosz czem mo jej pa ra fii, na to miast nie uma wia łam
się z nim spe cjal nie na spo wiedź i je śli aku rat go nie by ło, rów -
nież ko rzy sta łam z sa kra men tu po jed na nia. Mo że ta ka po sta wa
jest do wo dem sła bo ści du cho wej, oba wą, że by cią gle nie po wta -
rzać tych sa mych grze chów jed ne mu księ dzu?

Tyl ko raz, dwa la ta te mu, kie dy zna la złam się na ży cio wym za -
krę cie, po pro si łam o dłuż szą spo wiedź – roz mo wę ka pła na bę dą -
ce go przy ja cie lem mo je go do bre go ko le gi. Za wdzię czam te mu
spo tka niu unik nię cie po waż ne go kry zy su wia ry, jed nak od tam -
te go cza su nie wi dzie li śmy się z ks. Ja ro sła wem, choć nie wy klu -
czam, że mógł by zo stać mo im kie row ni kiem du cho wym, gdy by
nie od le głość mię dzy Ło dzią a Lu bli nem.

Trud no mi zro zu mieć po sta wę lu dzi, któ rzy tłu ma czą swo je
nie uczest ni cze nie w prak ty kach re li gij nych fak tem, że ura zi ło ich
za cho wa nie czy sło wo ja kie goś ka pła na. Za wsze w ta kich sy tu -
acjach po wta rzam, że we Mszy świę tej uczest ni czy my z mi ło ści
do Bo ga, a nie dla du chow ne go. Mu szę jed nak przy znać, że zda -
rzy ło mi się opu ścić na krót ki czas ro dzi mą pa ra fię z po dob nej
przy czy ny. Kil ka lat te mu ksiądz, pro wa dząc u nas mi sje, przed wi -
zy tą ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, pod czas Mszy świę -
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tej w uro czy stość Bo że go Cia ła po wie dział, że je śli ktoś nie jest te -
go dnia w sta nie ła ski uświę ca ją cej, w za sa dzie nie po wi nien
przyjść na Eu cha ry stię, bo nie mo że w niej w peł ni uczest ni czyć.
Mi mo że mo głam te go dnia przy jąć Ko mu nię świę tą, mia łam na -
praw dę ocho tę opu ścić ko ściół, nie cze ka jąc na wet do koń ca ho -
mi lii. Na szczę ście wia ra i roz są dek zwy cię ży ły i nie zro bi łam te -
go, ale do koń ca mi sji cho dzi łam na Msze świę te do są sied niej pa -
ra fii.

Oprócz wcze śniej wspo mnia nych, jesz cze wie lu du chow nych,
nie kie dy spo tka nych jed no ra zo wo, przy bli ży ło mnie do Bo ga do -
brą spo wie dzią czy wy po wie dzia ny mi w trak cie ho mi lii sło wa mi.
Wszyst kim im z ser ca za to dzię ku ję i sta ram się mo dlić tak że za
tych, któ rych po sta wa nie ko niecz nie by ła wzo rem do na śla do wa -
nia. Trze ba bo wiem pa mię tać, że ka płan to czło wiek jak każ dy in -
ny, w związ ku z czym, tak sa mo jak wszy scy lu dzie jest na ra żo -
ny na po ku sy, ma pra wo do chwi li sła bo ści i po peł nia nia błę dów.
Aby nie sta ły się one nie od wra cal ne i aby mógł wy trwać w swo -
im pięk nym i waż nym po wo ła niu, po trze bu je ze stro ny nas – wier -
nych – nie ustan ne go wspar cia mo dli tew ne go, wy ro zu mia ło ści,
a cza sem po mo cy w zma ga niach z du cho wy mi prze ciw no ścia mi.
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Ma hat ma Gan dhi to ko lej na po stać z cy klu „Bez au re oli”
księ dza Zyg mun ta Pod lej skie go. Cykl ten wzna wia my na ła mach
na sze go cza so pi sma.

M. Gan dhi, ja ko du cho wy przy wód ca Hin du sów, rów nież
dzi siaj mo że nas urze kać swo ją nie kon wen cjo nal ną oso bo wo ścią.
Idąc za przy kła dem obec ne go pa pie ża Fran cisz ka, pró bu je my od -
na leźć na no wo war tość ubó stwa i pro sto ty we wza jem nych re -
la cjach, co bli skie by ło tak że po sta ci pre zen to wa nej przez ks. Z.
Pod lej skie go.

Gan dhi, je go ży cie i do ko na nia mo gą być cen nym źró dłem
we wnętrz nej in spi ra cji i wy bo ru dro gi, któ ra – mi mo iż osa dzo -
na jest w kul tu rze in nej niż chrze ści jań ska – w isto cie po kry wa
się z du chem Ewan ge lii.

Sam bo ha ter zresz tą nie jed no krot nie pod kre ślał, jak bar dzo
wie le za wdzię cza na uce Je zu sa Chry stu sa, któ rą na swój spo sób
wcie lał w swo je ży cie i spo łecz no -po li tycz ną dzia łal ność. 

Re dak cja

ks. Zyg munt Pod lej ski

Mo han das Ka ram chand Gan dhi 
1869–1948

Gan dhi przy szedł na świat 2 paź dzier ni ka 1869 ro ku w nad -
mor skim mie ście Po rban dar, w sta nie Gu dża rat, w pół noc -

no -za chod nich In diach. W je go ro dzin nym ję zy ku gu dża ra ti gan -
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dhi zna czy ty le co „wła ści ciel skle pu ko lo nial ne go”. Je go ro dzi ce
na le że li do ka sty kup ców. By li wy znaw ca mi ji ni zmu, ludź mi głę -
bo ko re li gij ny mi, kła dą cy mi ogrom ny na cisk na mo ral ny aspekt
ży cia. By li prze ko na ni, że „mo ral ność jest fun da men tem wszyst -
kich rze czy, zaś praw da sub stan cją wszel kiej mo ral no ści”. 

Gan dhi przy jął re li gię ro dzi ców, co mu jed nak nie prze szko -
dzi ło oce nić ją kry tycz nie. Szyb ko zro zu miał, że praw dy nie moż -
na odzie dzi czyć ani na być w szko le. Był zresz tą bar dzo prze cięt -
nym uczniem, choć na der pil nym. O swo ich szkol nych la tach na -
pi sał tak: „W szko le mia łem kło po ty z ma te ma ty ką ... By łem
bar dzo nie śmia ły i uni ka łem spo tkań to wa rzy skich ... Ucie ka łem
do słow nie ze szko ły, nie chcąc z ni kim roz ma wiać. Ba łem się, że
ktoś bę dzie so bie ze mnie żar ty stro ił... Jesz cze go rzej. By łem tchó -
rzem. Ba łem się zło dziei, du chów i wę żów. W no cy nie od wa ży -
łem się prze stą pić pro gu. Ciem ność by ła dla mnie za gro że niem.
Nie umia łem w ciem no ści za snąć, bo so bie wma wia łem, że du -
chy wyj dą z jed ne go ką ta, zło dzie je z dru gie go, wę że jesz cze z in -
ne go”. Mi mo prze cięt nych ocen w szko le, z po wo du któ rych Gan -
dhi nie cier piał, roz wi nął w so bie w tym cza sie wy so kie wy ma ga -
nia etycz ne. Na pi sał póź niej, że „jed no za pu ści ło w nim głę bo kie
ko rze nie: prze ko na nie że mo ral ność sta no wi fun da ment wszyst -
kich spraw; że praw da jest sub stan cją wszel kiej mo ral no ści. Praw -
da sta ła się je dy nym mo im ce lem”. 

Wcze śnie zro zu miał, że praw da jest czło wie ko wi da na przez do -
świad cze nie i cier pie nie. Miał dzie więt na ście lat, gdy wy je chał do
Lon dy nu na stu dia, wła ści wie po rzu ca jąc swo ją ka stę i re li gię. Prze -
strze gał prze pi sów we ge ta ria ni zmu i za sad wier no ści mał żeń skiej
nie z wia ry i po boż no ści. Wy jeż dża jąc, obie cał mat ce, któ rą ko chał
na de wszyst ko, że za cho wa przy ka za nia ji ni zmu, a da ne sło wo by -
ło dlań świę te. Je go ów cze snym ce lem by ło zna le zie nie sa me go sie -
bie. Gan dhi ro zu miał, że uda jąc się na po szu ki wa nie wła snej toż -
sa mo ści, trze ba otwo rzyć się na świat. Tyl ko bo wiem w zde rze niu
świa ta z wła snym ja moż na roz po znać swo je kon tu ry. 
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Gan dhi za pi sał się na wy dział pra wa w Lon dy nie i do pie ro tam
ży wo, bar dziej niż ko dek sa mi i pa ra gra fa mi pra wa, za in te re so wał
się wła sną re li gią. Od kry wał pięk no i głę bię prze żyć re li gij nych.
Wte dy stał się świa do mym i prze ko na nym we ge ta ria ni nem.
W tym cza sie stu dio wał tak że No wy Te sta ment, któ ry go za fa scy -
no wał. Nie mógł jed nak zna leźć wię zi mię dzy prak ty ką chrze ści -
jan a swo ją re li gią. Po dob nie prze żył spo tka nie z eu ro pej skim
chrze ści jań stwem je go ro dak Ra bin dra nath Ta go re. 

Gan dhi ukoń czył stu dia i udał się do po łu dnio wej Afry ki,
gdzie za ło żył kan ce la rię ad wo kac ką, bro nią cą przede wszyst kim
praw miej sco wych hin du sów. Tam prze stu dio wał teo re tycz ne za -
ło że nia is la mu. Do szedł do wnio sku, że każ da z re li gii mo że zbli -
żyć czło wie ka do Ab so lut nej Ta jem ni cy. Nie trze ba więc prze cho -
dzić z jed nej re li gii na in ną. Na le ży na to miast do ło żyć wszyst kich
sił, że by swo je wy zna nie trak to wać po waż nie, uczci wie i kon se -
kwent nie. Pod sta wo wym za da niem czło wie ka jest, we dług Gan -
dhie go, szu ka nie praw dy. Do cho dzi się do niej po przez po peł nia -
ne błę dy. Uni ka nie w przy szło ści błę dów po peł nio nych w prze -
szło ści jest nor mal ną dro gą do po zna nia praw dy. Wiel kie
wra że nie na Gan dhim wy warł Lew Toł stoj i uka za na przez nie -
go du cho wość ro syj ska. 

Po po wro cie do oj czy zny Gan dhi pod jął pra cę ja ko ad wo kat.
Ku pił so bie oka za ły cy lin der i uczęsz czał na kurs do brych ma nier.
Chciał ko niecz nie ro bić wra że nie czło wie ka oby te go, kul tu ral ne -
go, co mu ab so lut nie nie wy cho dzi ło. Ze stra chu przed po peł nie -
niem ja kie goś błę du za po mi nał o sta ran nie przy go to wa nych prze -
mó wie niach. Ją kał się i ośmie szał. Pierw szy pro ces, w któ rym
uczest ni czył, za koń czył się to tal ną klę ską. Gan dhi nie po tra fił wy -
krztu sić sło wa. Mu siał przy akom pa nia men cie gło śne go śmie chu
wi dow ni od dać spra wę jed ne mu z ko le gów.

Póź niej wal czył sku tecz nie o pra wa swo ich wy bor ców, zno sił
upo ko rze nia spo wo do wa ne dok try ną apar the idu, doj rze wał ja ko
czło wiek, po głę bia jąc swo ją wia rę i wy snu wa jąc z niej wiel ką mą -
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drość. W tym cza sie na pi sał, że nie mo że po jąć, „iż lu dzie mo gą
czuć się do war to ścio wa ni przez po ni ża nie in nych lu dzi”.

Oże nio ny w wie ku trzy na stu lat z Ka stur bą, z któ rą miał czte -
rech sy nów, ma jąc lat trzy dzie ści sie dem zło żył ślub wstrze mięź -
li wo ści sek su al nej. Do szedł do wnio sku, że zaj mo wa nie się wła -
sną ro dzi ną ogra ni cza lub unie moż li wia zaj mo wa nie się in ny mi,
bied ny mi ludź mi. Ko bie ty ro bi ły na Gan dhim za wsze wiel kie wra -
że nie. Ce li bat nie przy cho dził mu ła two, lecz wstrze mięź li wość
sek su al na sta ła się dla nie go źró dłem czy stej ra do ści. Póź niej po -
wie dział, że je go praw dzi wa mi łość do Ka stur by za czę ła się w mo -
men cie, kie dy skoń czy ło się po żą da nie. Zro zu miał też, że trze ba
sa me mu stać się ubo gim, że by zro zu mieć bied nych i sku tecz nie
im po ma gać. 

Ka stur ba by ła sil ną oso bo wo ścią, spo koj ną i pew ną swo ich ra -
cji. Umia ła rze czo wo i cier pli wie bro nić swe go zda nia, co Gan -
dhie go do pro wa dza ło cza sem do wy bu chów zło ści, któ rych się po -
tem wsty dził. Przy znał póź niej: „Lek cje nie sto so wa nia prze mo -
cy otrzy ma łem od swo jej żo ny, gdy pró bo wa łem ją for mo wać na
mo ją mo dłę. Jej zde cy do wa ny opór prze ciw ko mo jej wo li z jed -
nej stro ny i jej ci che ak cep to wa nie cier pie nia, któ re wy ni ka ło
z mo jej głu po ty, z dru giej stro ny, za wsty dza ły mnie w koń cu i ule -
czy ły z mo jej głu po ty”. 

We dług prze ko na nia hin du skie go przy wód cy, każ dy męż czy -
zna prze ży wa – względ nie po wi nien prze ży wać  czte ry eta py w ży -
ciu: etap ucznia, gło wy ro dzi ny, asce ty po szu ku ją ce go sa me go sie -
bie i piel grzy ma, ży ją ce go zgod nie z praw dą, któ rą od krył na trze -
cim eta pie roz wo ju. Gan dhi osią gnął po trzy dzie st ce ów trze ci
etap.

Do jed ne go z głów nych przy ka zań ji ni zmu na le ża ła tak zwa -
na ahim sa, czy li cał ko wi ta re zy gna cja z uży wa nia si ły. Gan dhi dro -
gą do świad cze nia do szedł do wnio sku, że tam, gdzie pa nu je prze -
moc w my ślach, sło wach lub czy nach, praw da nie ma ra cji by tu.
Uczy nił z re zy gna cji z uży wa nia prze mo cy na rzę dzie na ci sku
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w wal ce po li tycz nej. Na zwał je sa ty agra ha – si ła na ro dzo na z praw -
dy i mi ło ści. Po ję cie to łą czy w so bie tra dy cję hin du istycz ną
i chrze ści jań ską. Nie po kry wa się jed nak z eu ro pej skim bier nym
opo rem – nie od da je on naj głęb sze go sen su sa ty agra hy, któ ra jest
re zy gna cją z uży wa nia prze mo cy z po zy cji we wnętrz nej si ły, a nie
sła bo ści. Mar tin Lu ther King, przyj mu jąc tę tak ty kę, po wie dział,
że Gan dhi był pierw szym czło wie kiem, któ ry uczy nił z Chry stu -
so wej ety ki mi ło ści sku tecz ne na rzę dzie na ci sku po li tycz ne go na
ska lę spo łecz ną. 

Gan dhi stał się mę żem mo dli twy. Ra no i wie czo rem mo dlił się
re gu lar nie ra zem ze swo imi współ pra cow ni ka mi. Char les Cha plin
opo wie dział o jed nym z ta kich na bo żeństw, któ re od by ło się
w Lon dy nie w 1930 ro ku: „Był to wi dok nie co dzien ny. Na pod -
ło dze ma łe go po ko ju sie dzia ło sze ściu lu dzi w sa mym ser cu lon -
dyń skich slum sów, pod czas gdy sza fra no wo żół te słoń ce to nę ło
szyb ko za da cha mi. Sie dzia łem na tap cza nie, pa trzy łem na nich
z gó ry, gdy oni po kor nie się mo dli li. Ja kiż to pa ra doks, po my śla -
łem, gdy ob ser wo wa łem te go wy jąt ko wo re ali stycz ne go czło wie -
ka. Po sia dał ostry, praw ni czy umysł i zdro wy zmysł dla rze czy wi -
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sto ści po li tycz nej, lecz wszyst ko to zda wa ło się roz ta piać w mo -
no ton nym szme rze mo dli twy”.

Gan dhi nie stwo rzył żad ne go sys te mu fi lo zo ficz ne go, nie po -
zo sta wił cze goś, co moż na by na zwać gan dhi zmem. Je go po sła -
niem by ło je go ży cie. Pew ne epi zo dy z je go bio gra fii świad czą
o błęd nych oce nach ru chów i ide olo gii sze rzą cych się wów czas
w Eu ro pie. W 1931 ro ku przy był do Rzy mu na spo tka nie z Mus -
so li nim, któ re go da rzył szcze rą sym pa tią i sza cun kiem. Wło ski
przy wód ca od wza jem niał uczu cia Gan dhie go, cze go wy ra zem by -
ła po kaź na po moc fi nan so wa dla ru chu po li tycz ne go Ma hat my,
skie ro wa na prze waż nie prze ciw ko An gli kom. Gan dhi i Mus so li -
ni by li du etem wpra wia ją cym wiel bi cie li Ma hat my w za kło po ta -
nie. Z jed nej stro ny Mus so li ni ma rzą cy o pod bo jach, z dru giej
uoso bie nie pa cy fi zmu.

Gan dhi wró cił do In dii, gdzie w ra mach dzia łal no ści Par tii
Kon gre so wej pod jął dłu go fa lo wą wal kę o wy zwo le nie kra ju spod
ko lo nial ne go jarz ma An glii. Po znał bru tal ność prze ciw ni ka, wie -
le lat spę dził w wię zie niu, oczer nia ny, zwal cza ny wszyst ki mi moż -
li wy mi spo so ba mi, kon fron to wa ny z ludź mi z wła snych sze re gów,
któ rzy nie mo gli uwie rzyć w bez kr wa wą wal kę, w jej sku tecz ność
i sens.

W 1931 ro ku Gan dhi spo tkał się w pa ła cu Buc kin gham z kró -
lem An glii, Je rzym V. Gość z In dii wy róż niał się z tłu mu, ubra -
ny w bia łą ba weł nia ną chu s tę, spod któ rej wy sta wa ły na gie no gi
obu te w san da ły. Do oko ła pa ra do wa li po li ty cy we fra kach, ob wie -
sze ni me da la mi jak cho in ki na Bo że Na ro dze nie. Da my snu ły się
w lśnią cych fu trach, ozdo bio ne wy ra fi no wa ny mi klej no ta mi. Gan -
dhi ro bił wra że nie że bra ka, któ ry przy pad ko wo za błą dził w pa -
ła cu. Król Je rzy, za po mi na jąc o ety kie cie dwor skiej i tak cie dy plo -
ma tycz nym, po wie dział do nie go, że żad nej re be lii w In diach nie
bę dzie to le ro wał. Gan dhi uśmiech nął się i od po wie dział: „Dys -
ku sja na ten te mat jest tu taj nie na miej scu”. Po przy ję ciu je den
z re por te rów za py tał go, czy nie był odzia ny zbyt ską po, jak na ta -
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ką oka zję. Gan dhi od po wie dział uba wio ny: „Król był tak ubra -
ny, że wy star czy ło za nas dwóch”. 

By ło wie le ciem nych epi zo dów w wal ce Wiel kiej Bry ta nii z ru -
chem Gan dhie go, w su mie jed nak obie stro ny gra ły swo je ro le
w mia rę ho no ro wo. By ło to moż li we, bo Gan dhi, mi mo ze wnętrz -
nych po zo rów, był czło wie kiem for ma cji za chod niej. Vit to rio Mes -
so ri pi sze, że „pe wien ro man tycz ny nurt obroń ców trze cie go świa -
ta wi dzi w nim głów ne go obroń cę war to ści re li gij nych Azji przed
bru tal nym pro stac twem chrze ści jań skich mo carstw ko lo nial nych.
W rze czy wi sto ści, jak wi dać na fo to gra fiach, mło dy Gan dhi po
uzy ska niu dy plo mu na uk praw nych w An glii prze je chał przez ca -
ły Lon dyn – zgod nie z przy ję tym tam zwy cza jem – w me lo ni ku
na gło wie i z pa ra so lem. Je go za sy mi lo wa nie z tym kra jem nie by -
ło zresz tą tyl ko kwe stią ubio ru”. I da lej: „Gan dhi nie przy był do
Eu ro py, aby jej przy nieść war to ści re li gij ne swej tra dy cji hin du -
istycz nej; prze ciw nie, ta tra dy cja zo sta ła przez nie go od kry ta pod
wpły wem ze tknię cia się z chrze ści jań stwem. To, co naj bar dziej nas
fa scy nu je w Gan dhim, jest owo cem do sto so wa nia wi zji orien tal -
nej do ka te go rii wy wo dzą cych się z Ewan ge lii, i tyl ko z niej”. 

Gan dhi nie był bez kry tycz ny wo bec hin du izmu, któ ry stwo -
rzył sys tem kast i wy klu czał z nich pa ria sów, tak zwa nych nie do -
ty kal nych. Co czwar ty Hin dus był pa ria sem, co zna czy ło, że nie
mógł wejść do świą ty ni, je chać po cią giem, jeść w re stau ra cji, czer -
pać wo dy ze stud ni pu blicz nych, po sy łać dzie ci do szkół, cho wać
swo ich zmar łych ma cmen ta rzach, na le żą cych do in nych. Pa ria -
si dzie li li się na trzy gru py, tak zwa nych prze klę tych, wy klu czo -
nych oraz od rzu co nych. Za chod ni en tu zja ści prze peł nie ni po dzi -
wem dla war to ści re li gij nych hin du izmu naj praw do po dob niej są
sła bo zo rien to wa ni w sy tu acji. Znał ją do sko na le Gan dhi, bo cier -
piał z te go po wo du. 

Ma hat ma pod jął wal kę z nie ludz kim sys te mem spo łecz no -po -
li tycz nym, za ko rze nio nym w hin du istycz nej tra dy cji spo łecz no -
-re li gij nej. Wal kę pro wa dził od we wnątrz. Był bo wiem sy nem te -

BEZ AUREOLI88



go sys te mu. Wy grał, jed nak sta ło się to dzię ki war to ściom po cho -
dzą cym spo za hin du izmu, dzię ki war to ściom chrze ści jań skim. 

Gan dhi nie był by so bą bez Je zu sa z Na za re tu, do cze go się wie -
lo krot nie przy zna wał. W jed nym z wy wia dów Ma hat ma po wie -
dział, że ideę „nie sto so wa nia prze mo cy, bier ne go opo ru i nie -
uczest ni cze nia” prze jął z Ewan ge lii. Licz ni przed sta wi cie le chrze -
ści jań skie go Za cho du, grze szą cy bra kiem naj zwy klej sze go
re ali stycz ne go spoj rze nia upa tru ją źró dła je go prze sła nia w hin -
du izmie, co jest wiel kim nie po ro zu mie niem. 

War to przy po mnieć, że Gan dhi nie zo stał za mor do wa ny przez
an giel skich ko lo nia li stów ani przez ja kie goś ma nia ka. Strze lał do
nie go po boż ny hin dus, któ ry oskar żał go o mo der nizm i okcy den -
ta lizm, o ska że nie Bi blią świę tych hin du skich ksiąg. 

Ma hat ma Gan dhi był prze ko na ny, że w wy zwo lo nych In diach
za pa nu ją po kój oraz bra ter skie współ ist nie nie hin du istów i mu -
zuł ma nów. My lił się. Po wy zwo le niu kra ju mu zuł ma nie przy stą -
pi li od ra zu do zbroj nej se ce sji. Od ma cie rzy ode rwał się Pa ki stan.
Je den z ge ne ra łów an giel skich, Fran cis Tu ker, po wie dział: „Wszę -
dzie roz pę ta ło się strasz li we bar ba rzyń stwo, mno ży ły się przy pad -
ki za bójstw; mor do wa no i oka le cza no lu dzi, pod pa la no do my.
Strasz li we ko lum ny lu dzi bez dom nych prze mie rza ły kraj, ata ko -
wa ne przez fa na ty ków po li tycz nych i re li gij nych”. 

Gan dhi wsty dził się za In die. Zroz pa czo ny zwró cił się
z proś bą do wi ce kró la an giel skie go, któ ry był już spa ko wa ny i go -
to wy do wy jaz du. An gli cy jed nak chcie li jak naj szyb ciej za po -
mnieć o tym gi gan tycz nym, roz sza la łym gnieź dzie os. W ma sa -
krach zgi nę ły pra wie dwa mi lio ny lu dzi. Nad szedł czas bra to bój -
czych wo jen i na stęp na se ce sja, tym ra zem Ban gla de szu. Hi sto ria
In dii po to czy ła się ina czej, niż to so bie Ma hat ma Gan dhi wy obra -
żał. 

Gan dhi zgi nął od ku li fa na tycz ne go ro da ka, któ re mu nie po -
do ba ły się je go pro po zy cje do ty czą ce bez kr wa we go roz wią za nia
kon flik tu in dyj sko -pa ki stań skie go. Je go sy no wie nie po szli śla da -
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mi oj ca. Naj star szy z nich, Ha ri lal, stał się al ko ho li kiem i ha zar -
dzi stą. Przy jął wia rę Ma ho me ta je dy nie z te go po wo du, że kil ku
ma ho me tan za pła ci ło je go dłu gi kar cia ne.

Gan dhi był bar dziej oj cem wszyst kich Hin du sów niż wła snych
sy nów. Umarł, jak żył – na uli cy w Deh li, ja ko Ma hat ma – „Wiel -
ka Du sza”. Zo stał za mor do wa ny wie czo rem, 30 stycz nia 1948 ro -
ku, w dro dze do do mu mo dli twy. Mor du do ko nał czło nek ra dy -
kal nej frak cji po li tycz nej: padł przed Gan dhim na ko la na, zło żył
rę ce do in dyj skie go po zdro wie nia, wy jął re wol wer i strze lił pro -
sto w ser ce. Gan dhi zmarł, wy ma wia jąc imię Bo ga. Tak zresz tą
chciał umrzeć: spo koj nie, ze świa do mo ścią obec no ści Bo ga i mo -
dli twą za swe go mor der cę na ustach, gdy by mu siał za koń czyć ży -
cie w ta ki wła śnie spo sób. 

Był jed ną z naj więk szych oso bo wo ści XX wie ku. 
Na je go gro bie wy ry to tyl ko te sło wa: „Bo że! Bo że!”. 
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Te re sa Wi śniew ska

La ski nie wi do mych i wi dzą cych

La ski są cząst ką chrze ści jań stwa i cząst ką Pol ski, ufor mo wa -
ną przez cier pie nie i przez otwar tość wo bec lu dzi; są jed nym

z tych miejsc w świe cie, któ re mu da ne by ło i jest – być dla in nych
zna kiem na dro dze – na pi sał Ta de usz Ma zo wiec ki w ar ty ku le,
z któ re go za czerp nię to po wyż szy ty tuł.

Dru ga po dróż

U pod staw Dzie ła La sek sta nę ła po trze ba za ję cia się oso ba mi
nie wi do my mi. Mat ka Elż bie ta Czac ka, sa ma nie wi do ma, za an ga -
żo wa ła się w stwo rze nie in sty tu cji, słu żą cej te mu ce lo wi, któ ry na -
dal jest ak tu al ny i wy ty cza dro gę La skom. Przy zwy cza je ni, że hi -
sto ria skła da się z wiel kich wy da rzeń, czę sto za po mi na my o ta -
kich miej scach, bo ga tych prze szło ścią, gdzie na dal dzie je się
hi sto ria, trwa i świad czy o głęb szym sen sie ży cia.

Sło wo La ski sym bo li zu je „trzy w jed nym”, bo do pie ro ra zem
two rzą swo je zna cze nie. Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu -
żeb nic Krzy ża i To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi to „in -
sty tu cje” w za sa dzie od ręb ne, ale współ dzia ła ją ce ze so bą i słu żeb -
ne wo bec Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go, któ ry ma je den cel:
przy go to wać do sa mo dziel ne go ży cia nie wi do me dzie ci. Do te -
go ce lu wio dą żmud ne i nie efek tow ne dro gi. Brak wzro ku zmniej -
sza za kres do znań, zwięk sza ży cio we trud no ści, nie po mniej sza
jed nak in te li gen cji. Nie wi do mi nie są uboż si w sfe rze za in te re so -
wań ani mniej in te li gent ni, czę sto koń czą uni wer sy te ty. Li sty by -
łych wy cho wan ków świad czą o tym, że cie szą się z uda ne go ży -
cia, ma ją ro dzi ny, nie na rze ka ją.

LASKI W OCZACH GOŚCIA



Że by po znać pra cę Ośrod ka, trze ba tam się wy brać w cza sie
trwa nia ro ku szkol ne go. Pla no wa ły śmy z cór ką dru gą po dróż
(pierw sza od by ła się w lip cu) do La sek w paź dzier ni ku 2011 r. Ze
wzglę dów za wo do wo -ro dzin nych, mu sia ły śmy zor ga ni zo wać wy -
jazd we wrze śniu. Kon tak tu jąc się w tej spra wie z La ska mi, do -
wie dzia łam się, że Mat ka Ge ne ral na An na Ma ria Si kor ska wy je -
cha ła wła śnie do Włoch, gdzie w Asy żu Zgro ma dze nie FSK ma
swój dom za kon ny, a na szym go spo da rzem i prze wod ni kiem po
La skach bę dzie dy rek tor Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go pan
Piotr Gro chol ski.

Wcze snym wrze śnio wym ran kiem wy ru sza my: ja z Ra co tu,
Han ka spod Ka to wic. Spo tka nie pla nu je my w So cha cze wie, bo
nasz pro gram prze wi du je zwie dze nie Mu zeum Fry de ry ka Cho -
pi na w Że la zo wej Wo li, nie opo dal gra nic So cha cze wa. Kie dy już
je stem w So cha cze wie, oka zu je się, że Han ka – z po wo du wie lo -
ki lo me tro wych re mon tów – ma do po ko na nia jesz cze spo ry ka -
wał dro gi. 

Aby wy peł nić czas ocze ki wa nia, roz glą dam się po mie ście.
Czter dzie sto ty sięcz ne mia sto le ży na skrzy żo wa niu tra sy mię dzy -
na ro do we go ru chu ko ło we go, w od le gło ści ok. 50 km od War sza -
wy, nad rze ką Bzu rą, w miej scu, gdzie ucho dzą do niej Utra ta i Pi -
sia. Do god ne po ło że nie spra wi ło, że So cha czew stał się re gio nal -
nym ośrod kiem ad mi ni stra cyj no -go spo dar czym i kul tu ral nym,
a to po wo du je sta łą je go roz bu do wę. Cie ka wa jest też je go hi sto -
ria, któ rą ob ra zu je Mu zeum Zie mi So cha czew skiej i Po la Bi twy
nad Bzu rą, ale naj bar dziej za chę ca ją ce dla tu ry stów jest Mu zeum
Ko lej ki Wą sko to ro wej w kla sy cy stycz nym Ra tu szu z I po ło wy XIX
w. oraz ru iny zam ku ksią żąt ma zo wiec kich na wy so kim brze gu
Bzu ry – za by tek z XIV w., znisz czo ny w cza sie „po to pu szwedz -
kie go” i póź niej pod czas Po wsta nia Ko ściusz kow skie go. Do mi nan -
tą So cha cze wa jest jed nak pięk ny, oka za ły ho tel „Cho pin”.

Sta le kon tak tu je my się z Han ką te le fo nicz nie, wresz cie spo ty -
ka my się w umó wio nym miej scu. Nie ste ty, od wie dze nie Że la zo -

LASKI W OCZACH GOŚCIA92



wej Wo li mu si my odło żyć – za trzy ma my się tu taj w dro dze po -
wrot nej z La sek. Je dzie my zna ną już dro gą, mi ja my wcze śniej po -
zna ne miej sca i miej sco wo ści. Po go da nie ta ka jak w lip cu, ale
pięk na: jest sło necz nie, bez chmur ne nie bo, chłod na we, ale
krysz ta ło wo przej rzy ste po wie trze. Tyl ko ko lo ry przy ro da zmie -
ni ła; zło ta je sień za czy na swo je pa no wa nie: pu sto sze ją po la, przy -
droż ne drze wa pło ną wszyst ki mi od cie nia mi wdzie ra ją cej się żół -
ci. A dro ga tym ra zem jak by się skró ci ła. 

La ski też wi ta ją nas słoń cem. Cho ciaż nie bo to sa mo, za bra -
mą otwie ra się in ny świat. Sta je my przed Do mem Re ko lek cyj nym,
idzie my przy wi tać się z wcze śniej po zna ny mi sio stra mi za kon ny -
mi i in ny mi oso ba mi. Po wi ta nie wy pa da nad zwy czaj ser decz nie,
je ste śmy jak u sie bie. Prze ło żo na Do mu –sio stra Bo gu mi ła wpro -
wa dza nas do tych sa mych po koi, któ re zaj mo wa ły śmy po przed -
nio. Cie szę się, nie stra ci my cza su na za do mo wie nie. Zmie nił się
je dy nie wi dok z okien. Pa trzy my na ba jecz nie ko lo ro we ko ro ny
drzew; tyl ko so sny ma lu ją się nie zmien nie ciem no zie lo ny mi bar -
wa mi, ale szu mią ja koś bar dziej do no śnie, wy ra zi ście. Po ko la cji
ostat nie przy go to wa nia do na stęp ne go dnia, za po wia da ją ce go się
na der pra co wi cie.

Wszyst ko dla dzie ci nie wi do mych

Wcze snym ran kiem uda je my się do Do mu Przy ja ciół Nie wi -
do mych. Ma tu swo ją sie dzi bę dy rek cja Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go. Dom zbu do wa no ze skła dek dar czyń ców; du żą część
głów nej ścia ny w hal lu zaj mu ją ta blicz ki z ich na zwi ska mi. W sal -
ce kon fe ren cyj nej od by wa my pierw sze spo tka nie; roz ma wia my
z dy rek to rem Pio trem Gro chol skim.

W La skach obej mu je my wy cho wa niem nie wi do me dzie ci od
przed szko la po li ceum lub szko łę za wo do wą, sta ra jąc się za pew nić
im wa run ki do in te gral ne go wzra sta nia. Przy go to wu je my do sa mo -
dziel ne go ży cia w spo łe czeń stwie lu dzi wi dzą cych. Na szym ce lem
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jest ta kie przy go to wa nie, aby uczeń mógł stać się peł no war to ścio -
wym czło wie kiem, żyć w spo sób nie za leż ny, z po czu ciem wła snej
war to ści – mó wi dy rek tor Gro chol ski, co po twier dza, że to, co sta -
ło u pod staw Dzie ła na dal jest ak tu al nym dro go wska zem. Po
wpro wa dze niu w pro ble my osób nie wi do mych, usta la my plan
dnia. Jed no cze śnie do wia du je my się, że pan dy rek tor zna Ko ściań -
skie i pa na sta ro stę An drze ja Ję cza. Dziś po zna my szko ły, przed -
szko le z dzia łem wcze snej in ter wen cji i od wie dzi my bi blio te kę. 

Za czy na my wła śnie od niej, bo są sia du je z Do mem Przy ja ciół
Nie wi do mych. Bu dy nek mie ści bo ga ty księ go zbiór czar no dru ko -
wy ze spe cjal nie wy dzie lo nym dzia łem sta ro dru ków, księ go zbiór
braj low ski i ta śmo te kę ksią żek mó wio nych oraz wy po ży czal nię
i czy tel nię – tak że czar no dru ko wą, braj low ską i mul ti me dial ną,
ale też dział prze pi sy wa nia ksią żek w braj lu, któ rym kie ru je sio -
stra Hie ro ni ma. Ca ły bu dy nek jest no wo cze sny, ufun do wa ny przez
Po lo nię ame ry kań ską, na to miast czy tel nię wy po sa żył pan An drzej
Munk; na ścia nie na wprost wej ścia umiesz czo no ta blicz kę pa -
miąt ko wą. Pan Bog dan Wło dar czyk prze pro wa dza nas przez
wszyst kie dzia ły bi blio te ki, wy peł nio ne wo lu mi na mi wy po ży cza -
ny mi przez czy tel ni ków. Książ ki wy sy ła się też pocz tą, wła śnie
przy go to wa na jest pacz ka z książ ka mi do wy sła nia na ad res w Nie -
po ło mi cach. Pan Wło dar czyk jest tak mi ły, że wy cho dzę stąd
z pre zen ta mi: pa miąt ko wy mi dłu go pi sa mi, cza so pi sma mi itp. Po -
zwo lo no mi na wet wy po ży czyć książ ki; ode ślę je po prze czy ta niu.
W bu dyn ku mie ści się tak że pra cow nia re ha bi li ta cji wzro ku dla
sła bo wi dzą cych. Do za jęć przy go to wa no du żą ilość po mo cy. Jed -
ne tech nicz nie zło żo ne, skom pli ko wa ne, no wo cze sne, in ne zu peł -
nie pro ste. Swo je miej sce ma np. ma kie ta bu ta ze sznu ro wa dła -
mi – do na uki sznu ro wa nia bu tów i wią za nia sznu ro wa deł.

Dy rek tor Gro chol ski czu wa nad roz kła dem dnia; O za po wie -
dzia nej go dzi nie to wa rzy szy nam pod czas przej ścia do no wo cze -
sne go bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej i Gim na zjum. Wszę dzie
pach nie jesz cze no wo ścią; szko ła urze ka cha rak te rem, speł nia
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swo ją ro lę. Sta ry bu dy nek spa lił się w 2008 r., otwar cie no we go na -
stą pi ło we wrze śniu 2009 r. Uczą się tu taj dzie ci nie wi do me i sła -
bo wi dzą ce w nor mie in te lek tu al nej. Od wie dza my jed ną z młod -
szych klas. Ze spół nie licz ny, wła śnie trwa lek cja ma te ma ty ki. Nie
ma ta bli cy, na któ rej na uczy ciel czy uczeń za pi sy wał by za da nia.
Uśmiech nię te dzie ci roz wią zu ją za da nia i za do wo lo ne za pi su ją na
swo ich braj low skich ma szy nach. Urze ka mnie god ny po dzi wu
kon takt na uczy ciel ki z każ dym dziec kiem i mi ła, cie pła, wprost
ser decz na at mos fe ra – in dy wi du ali za cja na ucza nia w prak ty ce.

Od wie dza my star sze kla sy. Mło dzież uczy się w ma łych gru -
pach. Zwra ca mo ją uwa gę bar dzo du ża ilość po mo cy na uko wych.
Każ dy uczeń, np. na geo me trii, trzy ma w rę kach „swo ją” bry łę geo -
me trycz ną, o któ rej uczy się na lek cji. Tu naj bar dziej wi dać, że La -
ski to miej sce cięż kiej, co dzien nej pra cy, ale i życz li wo ści, do bro -
ci. Ile tru du mu si wło żyć na uczy ciel, aby wzbu dzić cie ka wość, za -
in te re so wać czymś, cze go się nie wi dzi! Je ste śmy pod wiel kim
wra że niem po zio mu po czy nań dy dak tycz nych, tro ski oka zy wa nej
dzie ciom oraz ra do ści i po go dy, ja kie po tra fio no im za pew nić. Na -
uczy cie le zwra ca ją uwa gę na roz wój dzie ci oraz dziel nie wal czą
o za cho wa nie chrze ści jań skich war to ści. Róż no rod ne im pre zy or -
ga ni zo wa ne są z po sza no wa niem dla prze szło ści i tra dy cji.

Szko ła pod każ dym wzglę dem przy sto so wa na jest dla po trzeb
nie wi do mych i sła bo wi dzą cych, a oni już na uczy li się z te go ko -
rzy stać. Np. pod ło gi ko ry ta rzy ma ją wsta wio ne spe cjal ne li stwy,
po ma ga ją ce prze miesz czać się po li nii pro stej, a na ścia nach za -
mon to wa ne są na wy so ko ści dło ni po zio me wstaw ki, tak że po -
ma ga ją ce utrzy mać kie ru nek. Naj bar dziej po ru sza sto su nek
uczniów do sie bie, np. po opusz cze niu kla sy i przej ściu na hall, sła -
bo wi dzą cy na tych miast po da ją ra mię nie wi dzą cym. Za sta na wiam
się: czy to sto sun ki ko le żeń skie, czy spo łecz na doj rza łość na ka -
zu je ta kie za cho wa nie; mło dzież ro bi to wprost od ru cho wo.

Kie ru je my się do tech ni kum. Od wie dza my pra cow nię do na -
uki ma sa żu i kom pu te ro wą. Wszę dzie ma łe gru py, bo ga to wy po -
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sa żo ne kla sy i pra cow nie, no wo cze sne urzą dze nia i ten sam bez -
po śred ni, przy ja zny kon takt na uczy cie la z ucznia mi.

W szko łach re ali zo wa ne są pro gra my sto so wa ne w szkol nic -
twie ma so wym, z uwzględ nie niem po trzeb uczniów nie wi do mych.
Ucznio wie uzdol nie ni w wy bra nym kie run ku ma ją pro gra my in -
dy wi du al ne. Pro wa dzo na jest re ha bi li ta cja ru cho wa, na uka orien -
ta cji prze strzen nej, te ra peu tycz na jaz da kon na, mu zy ko te ra pia. Na
do dat ko we za ję cia dzie ci kie ro wa ne są przez spe cja li stów. Ucznio -
wie roz wi ja ją za in te re so wa nia i spraw no ści. W szkol nym klu bie
spor to wym upra wia ją pły wa nie, lek ką atle ty kę i go al ball (gra ze -
spo ło wa z wy ko rzy sta niem pił ki dźwię ko wej). Po lek cjach bio rą
udział w pra cach kół za in te re so wań, róż nych wy ciecz kach, urzą -
dza ją przed sta wie nia te atral ne lub śpie wa ją w chó rze.

Wśród naj młod szych

Idzie my do przed szko la. Mi mo spo re go od da le nia od bu dyn -
ków szkół, dy rek tor Gro chol ski przy cho dzi i to wa rzy szy nam. Do -
ce nia my je go wy so kiej kla sy kul tu rę oso bi stą. Wi ta nas dy rek tor -
ka przed szko la, sio stra Be ni ta. Pan dy rek tor opro wa dza nas po
oto cze niu przed szko la. Obok bo ga to wy po sa żo ne go, du że go pla -
cu za baw jest po my sło wo i uży tecz nie za go spo da ro wa ne oto cze -
nie, ma kie ty róż nych bu dow li – po mo ce dy dak tycz ne. Ca ły plac
jest ogro dzo ny, bra ma za mknię ta. Bu dy nek, nie daw no roz bu do -
wa ny, w no wej czę ści mie ści się Dział Wcze sne go Wspo ma ga nia
Roz wo ju Dziec ka Nie wi do me go. Sio stra Be ni ta chęt nie opro wa -
dza nas po no wo cze śnie urzą dzo nym obiek cie. Sa le za baw, umy -
wal nie, szat nie – wszyst ko przy sto so wa ne dla nie wi do mych. Du -
żo za ba wek – pro stych i skom pli ko wa nych. Dzieć mi opie ku ją się,
z wiel ką tro ską, sio stry i pra cow ni cy świec cy. Bar dzo trud na to
pra ca. W sy pial niach po kil ka rów nych, ma łych łó że czek i tap czan
dla wy cho waw czy ni. Tu taj miesz ka ją dzie ci. Są i ta kie w nor mie
roz wo jo wej, i z lek kim upo śle dze niem umy sło wym. Uczą się sa -
mo dziel no ści w ubie ra niu, je dze niu, my ciu, po ru sza niu.
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W po miesz cze niach Dzia łu Wcze sne go Wspo ma ga nia od by -
wa ją się in dy wi du al ne za ję cia z psy cho lo giem i lo go pe dą. W jed -
nym z po koi te ra peu ta i ma ma z rocz nym dziec kiem. Mi lut ka
dziew czyn ka – bu zia anioł ka -amor ka – nie wi dzi od uro dze nia.
Ni gdy nie zo ba czy ani swo jej ko lo ro wej su kien ki, ani pięk na ota -
cza ją ce go świa ta. Za wcze śnie się uro dzi ła, le cze nie po uro dze niu
uszko dzi ło wzrok. Ten wi dok bu dzi nad spo dzie wa ne wzru sze nie.
Ze zdzi wie niem czło wiek od kry wa w so bie po kła dy wraż li wo ści.

Wcze sne wspo ma ga nie, to dzia ła nia na rzecz nie wi do me go
dziec ka i je go ro dzi ny od mo men tu stwier dze nia bra ku lub sła -
be go wzro ku. Dzie ci w więk szo ści nie wi dzą od uro dze nia, ale są
i ta kie, któ re zdą ży ły po znać pięk no świa ta, a po tem... jed no mia -
ło za pa le nie opon mó zgo wych, in ne no wo twór, jesz cze in ne za -
nik ner wów wzro ko wych lub wy la ło na sie bie gar nek wrzą cej wo -
dy. A te raz uczą się sztu ki ży cia po nie wi do me mu i po ko nu ją trud -
no ści, ja kie nie sie brak wzro ku, a cza sem jesz cze do dat ko we
ka lec two. Tu od by wa się sys te ma tycz na i wy trwa ła pra ca bez roz -
gło su i re kla my. Ro dzi ce mo gą uzy skać po moc psy cho lo ga i ty -
flo pe da go ga. Przy jeż dża ją z dzieć mi na jed no dnio we lub ty go -
dnio we po by ty i bio rą udział w pra cy z dziec kiem. W ty go dnio -
wych tur nu sach uczest ni czą za wsze trzy ro dzi ny, co po zwa la na
wy mia nę do świad czeń. Cho ro ba dziec ka czę sto ruj nu je ży cie lu -
dzi, mi mo że wpi sa na jest w na tu rę czło wie ka. Każ da ro dzi na ma
do dys po zy cji dwu oso bo wy po kój z łó żecz kiem dla dziec ka, anek -
sem ku chen nym i ła zien ką. Dzie ci uczest ni czą w re ha bi li ta cji ru -
cho wej, te ra pii wi dze nia, hi po te ra pii oraz za ję ciach w ba se nie re -
ha bi li ta cyj nym. Nie zwy kła pla ców ka.

W dro dze do Do mu Re ko lek cyj ne go, w la skow skiej alej ce spo -
ty ka my nie wi do mą uczen ni cę, a kil ka kro ków za nią po dą ża ją cą
na uczy ciel kę – wła śnie od by wa się na uka orien ta cji w te re nie.
Dziew czyn ka ma bar dzo sku pio ną twarz, znie ru cho mia łe oczy
i cha rak te ry stycz ny uśmiech dziec ka, któ re nie wi dzi. Czuj nie wy -
cią ga rę ce i bia łą la skę, słu cha; od głos bu tów usta nie, je śli zbo czy
z dro gi. Ciem ność nie ma ko lo rów, są od gło sy i za pa chy.
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W in ter na cie

Po po łu dniu idzie my od wie dzić In ter nat Dziew cząt. Kie ru je
nim sio stra Ir mi na, dziś za stę pu je ją sio stra Aga ta. Opie ku je się
gru pą dziew cząt ze Szko ły Pod sta wo wej, a przy glą da jąc się bli żej,
moż na po wie dzieć: mat ku je im. Dziew czyn ki urzą dzi ły – wraz
z sio strą Aga tą – ma łą uro czy stość; jed na z nich ma imie ni ny.
Dzie ci mi łe, bez po śred nie, roz ga da ne, peł ne za ufa nia. Ale kie dy
naj mniej sza z dziew cząt czu je drob ną nie pew ność, za raz zbli ża się
do sio stry Aga ty; wszyst ko za ła twia do bra, moc na i cie pła rę ka na
gło wie dziew czyn ki.

Przy oka zji zwie dza my bu dy nek. Jest no wy i no wo cze śnie
urzą dzo ny; re cep cja, ja dal nia, ga bi net pie lę gniar ki, po kój przy jęć
i wie le po miesz czeń miesz kal nych dla dziew cząt. Prze lot nie za -
glą da my do jed ne go z nich. Sio stra Aga ta ob ja śnia: Nie wi do my ma
wszyst ko na swo im miej scu, ba ła gan świad czy o tym, że dziec ko ma
reszt ki wi dze nia.

Sio stra znaj du je za stęp stwo i pro wa dzi nas do swo je go po ko -
ju. Po miesz cze nie prze dzie lo ne ścian ką; w pierw szej czę ści miej -
sce pra cy, z kom pu te rem i pa miąt ka mi z dzie się cio let nie go po by -
tu w In diach. Wszę dzie przed mio ty, któ re oglą da się z na boż nym
sza cun kiem. Na wi docz nym miej scu zdję cie nie szczę śli we go
chłop ca, któ re go sio stra Aga ta szcze gól nie za pa mię ta ła i po ko cha -
ła. Tu mo gą przyjść dziew czę ta ze swo imi pro ble ma mi o każ dej
po rze dnia i no cy. Za prze pie rze niem skrom na sy pial nia. Sa ma
sio stra Aga ta jest wzo rem wie lu cnót, ja kie czło wiek mo że po sia -
dać, tak bar dzo bez in te re sow na w swych dzia ła niach.

Po dob ne in ter na ty ma ją chłop cy. Tyl ko bu dyn ki są star sze.
Daw niej w jed nym z nich – w Do mu św. An to nie go – by ła przez
pe wien czas wy cho waw czy nią sio stra Jo an na Los sow z Gry ży ny.
Do dziś mó wi się o jej mi ło ści ku nie wi do mym. By ła ona peł na
czu ło ści, ale nie czu łost ko wa tyl ko wy ma ga ją ca. 
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W in ter na tach pro wa dzo ne są za ję cia re wa li da cyj ne oraz roz -
wi ja ją ce za mi ło wa nia i zdol no ści. Dzie ci uczą się czyn no ści ży -
cia co dzien ne go, jeż dżą do te atru, ki na, fil har mo nii, bio rą udział
w wy ciecz kach.

Słu chać opo wia da nia sio stry Aga ty o po by cie w In diach, o nie -
wi do mych dzie ciach i pra cy z ni mi, a tak że o jej bo ga tym ży ciu,
moż na w nie skoń czo ność, ale wy pa da pójść. Nasz prze dłu ża ją cy
się po byt mógł by za kłó cać peł nie nie obo wiąz ków, a na mnie cze -
ka lek tu ra. Nie wszyst kie książ ki, do któ rych tu taj jest do stęp, moż -
na za brać ze so bą. Trze ba tak że przy go to wać się do na stęp ne go
dnia. Bez chmur ne, roz gwież dżo ne nie bo wró ży do brą po go dę, fa -
la cie pła wle wa się przez uchy lo ne okno. Ale naj pierw sia da my,
że by ja koś „ogar nąć ta jem ni cę du cha La sek”, po ukła dać nie upo -
rząd ko wa ne do zna nia i emo cje. Wśród te go mo rza nie szczęść,
gdzie wszy scy są szczę śli wi, życz li wi, otwar ci, za po mi na my o tru -
dach dnia.

Szko ła spe cjal na

Dy rek tor Gro chol ski uprze dził nas, że na za jutrz mu si być
w mi ni ster stwie, a nam zo sta wia „go dzi no wą roz pi skę” – plan
dnia. O wy mie nio nych go dzi nach bę dą na nas cze kać kie row ni -
cy po szcze gól nych pla có wek szko ły spe cjal nej; na szym go spo da -
rzem i prze wod ni kiem bę dzie dy rek tor Woj ciech Świę cic ki.

Ra no spie szy my na spo tka nie z pre ze sem To wa rzy stwa Opie ki
nad Ociem nia ły mi. Pre zes TO nO, pan Wła dy sław Go łąb, peł ni tę
funk cję od 1975 r., miesz ka w ma łym, bia łym do mu, przy głów nej
alei. Pan pre zes jest nie wi do mym praw ni kiem, je go po mo cą – „ocza -
mi”, se kre tar ką, lek tor ką, kie row cą – jest żo na Ju sty na. Pań stwo Go -
łą bo wie, za nim spro wa dzi li się do La sek, miesz ka li w Pod ko wie Leś -
nej; wła śnie przed kil ko ma dnia mi zo sta li jej „Ho no ro wy mi Oby -
wa te la mi”. Kil ka ty go dni wcze śniej pan Wła dy sław zo stał
„Iza be liń czy kiem Ro ku 2011” (La ski na le żą do gmi ny Iza be lin). 
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To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi ma na ce lu oto cze nie
nie wi do mych i ociem nia łych wszech stron ną opie ką w za spa ka ja -
niu ich po trzeb edu ka cyj no -wy cho waw czych, re ha bi li ta cyj nych, so -
cjal nych i re li gij nych – mó wi pan pre zes. 

TO nO przy go to wu je do sa mo dziel ne go ży cia po nad 250 nie -
wi do mych i sła bo wi dzą cych dzie ci z ca łej Pol ski. Po ło wa z nich
do tknię ta jest do dat ko wy mi scho rze nia mi. Dzie ci z upo śle dze -
niem umy sło wym uczą się w szko łach spe cjal nych. Pro wa dzi się
też re ha bi li ta cję ru cho wą, na ukę orien ta cji prze strzen nej i mu zy -
ko te ra pię. Ośro dek ma trzy in ter na ty, kry ty ba sen, sa lę re ha bi li -
ta cji ru cho wej, cen trum re ha bi li ta cji za wo do wej z wie lo ma warsz -
ta ta mi i pra cow nia mi oraz staj nię z koń mi do hi po te ra pii. Pra cu -
ją w nim na uczy cie le świec cy i sio stry FSK, ja ko wy cho waw czy nie,
ka te chet ki, pie lę gniar ki, ad mi ni stra tor ki do mów. 

Pań stwo Go łą bo wie są tak mi li, go ścin ni i ma ją tak wie le do
po wie dze nia na te mat La sek, że plan dnia za chwiał się już
w pierw szym punk cie – prze wi dzia ne pół go dzin ne spo tka nie
trwa ło o wie le dłu żej. Ser decz ne po że gna nie i spie szy my do Szko -
ły Spe cjal nej im. św. Mak sy mi lia na. To du ża od le głość, więc je -
dzie my sa mo cho dem. Pan dy rek tor Woj ciech Świę cic ki, któ ry kie -
ru je gim na zjum od 1997 r., przed sta wia naj pierw spe cy fi kę na -
ucza nia nie wi do mych z nie do ro zwo jem umy sło wym. 

Do szko ły przyj mo wa ni są ucznio wie z trud no ścia mi w ucze -
niu się, wy ma ga ją cy in dy wi du al nych me tod pra cy. Uczą się sa mo -
dziel ne go i bez piecz ne go po ru sza nia się, sa mo ob słu gi, bio rą
udział w za ję ciach z mu zy ki, pla sty ki, gry na in stru men tach – mó -
wi, mię dzy in ny mi, pan dy rek tor, po czym idzie my do kla sy, w któ -
rej sam uczy hi sto rii. 

Kla sa nie licz na, du żo po mo cy na uko wych. Jak wszę dzie, opie -
kuń czy i bez po śred ni kon takt z każ dym uczniem. Wszy scy za pi -
su ją po le ce nia na braj low skich ma szy nach. W tym sa mym cza -
sie w in nych kla sach uczy się in nych przed mio tów. W sa li mu zycz -
nej jest je dy na licz niej sza gru pa i nie ty po wy na uczy ciel. Po rzu cił
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za wód mu zy ka i zo stał na uczy cie lem śpie wu w La skach. Zdo łał
zjed nać so bie za ufa nie. Ucznio wie nie wi do mi i sła bo wi dzą cy,
część na wóz kach. Bez po śred ni kon takt nie trud no z ni mi na wią -
zać; wi dać ob ce oso by są tu taj czę sty mi go ść mi. No i wszyst ko ich
in te re su je. 

A śpie wa ją ślicz nie, tak że dla nas. Pięk nie za śpie wa ne ko lę dy,
na gra ne na pły cie, któ rą Mat ka An na Ma ria przy sła ła mi na Bo -
że Na ro dze nie, do bit nie o tym świad czą.

Szko ła tęt ni ży ciem. Hi sto ria i tra dy cja prze pla ta ją się z no -
wo cze sno ścią. Na uczy cie le uśmiech nię ci, spo koj ni, życz li wi. Z sza -
cun kiem pa trzy my na ich wy sił ki i osią gnię cia. Wi dok tych zma -
gań za pa da w pa mięć. Ma my moż ność po zna nia co dzien nej pra -
cy, usi łu je my uzy skać jak naj wię cej wie dzy na te mat me tod
na ucza nia, ale to wa rzy szy nam dreszcz emo cji.

Szko ła Pod sta wo wa Spe cjal na znaj du je się w Rab ce, w La skach
mie ści się Gim na zjum Spe cjal ne i Za sad ni cza Szko ła Spe cjal na.
Uczęsz cza do nich 56 uczniów. Zdo by wa ją teo re tycz ną i prak tycz -
ną wie dzę z na uki za wo du, pod staw ję zy ka an giel skie go, ob słu -
gi kom pu te ra. Na uczy cie le in te re su ją się każ dym uczniem in dy -
wi du al nie, po ma ga ją, za chę ca ją lub chwa lą. Tu pra cu je się naj -
trudniej, a pra ca wy ma ga cier pli wo ści, życz li wo ści, wprost
po świę ce nia. Pra cę na uczy cie li wspo ma ga ją psy cho log, lo go pe -
da, na uczy cie le re wa li da cji i orien ta cji prze strzen nej. W szko le bę -
dzie re ali zo wa ny pro jekt „Pasz port do sa mo dziel no ści”. Je go ce -
lem jest naj peł niej sze przy go to wa nie uczniów do uczest nic twa
w ży ciu spo łecz nym. Po ukoń cze niu na uki ab sol wen ci szko ły spe -
cjal nej po szu ku ją wła snych dróg ży cio wych: są uczest ni ka mi
warsz ta tów te ra pii za ję cio wej, pra cu ją w wy uczo nym za wo dzie,
upra wia ją twór czość ar ty stycz ną, a tak że kon ty nu ują na ukę w li -
ce ach.

Dy rek tor Świę cic ki pro wa dzi nas do pra cow ni. Ze wzglę du na
ogra ni czo ny czas, od wie dzi my dwie; naj pierw ce ra micz ną. Pod
okiem na uczy ciel ki chłop cy wy ko nu ją róż ne wy ro by z gli ny, któ -
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re na miej scu wy pa la się w spe cjal nym pie cu. Wi dać ra dość two -
rze nia; pra cu ją wol no, ale so lid nie. Na pół kach stoi nie zli czo na
ilość pięk nych przed mio tów, wcze śniej wy ko na nych. Roz mo wa
z ucznia mi scho dzi na hi sto rię któ rą bar dzo in te re su je się je den
z uczniów.

W pra cow ni tkac kiej dziew czę ta wy ko nu ją dzia ni ny na no wo -
cze snych ma szy nach 
i urzą dze niach, czę ścio wo przy sto so wa nych dla nie wi do mych: od
pro stych sza li ków i ma kie tek do mod nych swe ter ków i su kie nek.
Część tych wy ro bów zo sta nie sprze da na. Te za ję cia przy wra ca ją
uczniom za ufa nie we wła sne moż li wo ści, we wła sną przy dat ność.
Dziew czę ta wkła da ją w tę pra cę ogrom ny wy si łek i twór czą in wen -
cję. Cie szy je każ da po chwa ła. Ale na nas po ra, mu si my po że gnać
za pra co wa ne uczen ni ce i po dzię ko wać dy rek to ro wi Świę cic kie -
mu za po świę co ny czas.

Ko ścia nia cy w La skach

Póź niej, po po wro cie z La sek, po sta no wi łam od szu kać ab sol -
wen tów La sek w Ko ściań skiem i do wie dzieć się, jak ży ją. Zna la -
złam kil ku. Są i ta cy, któ rych ro dzi ny zgło si ły się do mnie na wia -
do mość, że chcę skon tak to wać się z „ludź mi z La sek”. Jed nym
z od szu ka nych prze ze mnie jest pan Hen ryk, nie wi do my od uro -
dze nia. Star szy pan, nie ma żad nej ro dzi ny. 
Spę dzi łem w La skach wie le lat: od przed szko la do szko ły za wo do -
wej. Ro dzi na od da ła mnie do La sek, gdy mia łem trzy la ta. My ślę
o La skach, jak o swo im do mu, pa mię tam sio stry i na uczy cie li – mó -
wi pan Hen ryk, pen sjo na riusz Do mu Opie ki Spo łecz nej w Ja ro -
gnie wi cach, zna ny z te go, że pięk nie śpie wa. Ład nie też mó wi,
w Ja ro gnie wi cach pro wa dzi za kła do wy ra dio wę zeł. Je go ma rze -
niem jest od wie dze nie La sek i wzię cie udzia łu w ja kiejś la skow -
skiej uro czy sto ści. Mo że to pró ba zmie rze nia się z trud ną prze -
szło ścią? Tyl ko czy da się zre ali zo wać to ma rze nie?
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W Ko ścia nie miesz ka młod szy ab sol went La sek, Ma te usz. Je -
go ma ma, bar dzo otwar ta oso ba, za pro si ła mnie do ich miesz ka -
nia. Ma te usz uczęsz czał pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych do
Szko ły Za wo do wej w La skach. Te raz jest uczest ni kiem Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej w Ko ścia nie. Od wie dza La ski wraz z ro -
dzi ca mi. Pra wie w tym sa mym cza sie uczniem Szko ły Za wo do -
wej w La skach był Da wid, obec nie tak że uczest nik Warsz ta tów.
W La skach pro wa dzi łem ra dio i zdo by wa łem me da le w pły wa niu
– wspo mi na. W Warsz ta tach pro wa dzi Kro ni kę. Za miesz cza tam
swo je ar ty ku ły i prze my śle nia. W ar ty ku le pt. „Ży jąc z god no ścią,
się ga my po szczę ście” wspo mi na o La skach: W la tach 1997–2000
uczęsz cza łem tam do Szko ły Za wo do wej i mu szę przy znać, że jak
zo ba czy łem, co po zo sta ło po po ża rze szko ły, to ogar nął mnie wiel -
ki smu tek. Ucie szy ło mnie jed nak to, że ape le o po moc tym nie wi -
do mym dzie ciom nie po szły na mar ne. Wiel kie by ło za an ga żo wa -
nie spon so rów i lu dzi do bre go ser ca, któ rym na le żą się wiel kie po -
dzię ko wa nia. A ja je stem zdu mio na i szcze rze za chwy co na tym,
co Da wid umie na pi sać! A więc ab sol wen ci La sek są wśród nas,
po tra fią god nie żyć i wy ko rzy sty wać swo je umie jęt no ści.

Je den z wy cho wan ków La sek po wie dział: Do La sek przy je cha -
łem ja ko ma ły chło piec. La ski da ły mi szczę śli we dzie ciń stwo, któ -
re dziś wspo mi nam z sen ty men tem, po zwo li ły za spo ko ić cie ka wość
świa ta, zdo być za wód i wy kształ ce nie. La ski da ły mi to, co naj waż -
niej sze – świa do mość, że je stem war to ścio wym czło wie kiem. (fol -
der in for ma cyj ny „La ski”).

W La skach, w róż nym cza sie zna la zło swo je miej sce wie le osób
z Ko ściań skie go. Je śli na wet już nie ży ją, in for mu ją o tym ich ro -
dzi ny. W sa mym Ko ścia nie, przy kła do wo, miesz ka licz na ro dzi -
na Sta ni sła wy Stel ma szyk – sio stry Hia cyn ty, któ ra w La skach
opie ko wa ła się chłop ca mi pra cu ją cy mi w warsz ta tach szczot kar -
skich (zmar ła w 1986 r.); w Ra co cie miesz ka ro dzi na le kar ki Bar -
ba ry Ma cie jew skiej, wie le lat le czą cej lu dzi La sek.
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La skow skie kli ma ty

Pierw sze go dnia na sze go po by tu w La skach sio stra Bo gu mi -
ła py ta nas, czy w ja dal ni przy sto le nie bę dzie nam prze szka dzać
to wa rzy stwo pa na, któ ry przy je chał z War sza wy, że by po być w La -
skach. Nie prze szka dza ło. Przy oka zji do wie dzia ły śmy się, co spro -
wa dza lu dzi do La sek. La skow ska at mos fe ra, to ta ka na tu ral na
uciecz ka od po śpie chu, zgieł ku mia sta, gdzie bra ku je re flek sji nad
so bą i ży ciem. Tu moż na po świę cić go dzi ny na scho dze nie w głąb
prze szło ści i roz mo wy z sa mym so bą. Fakt zna le zie nia się w La -
skach, to we zwa nie do ra chun ku su mie nia. Wi dać ist nie je ta ka po -
trze ba, bo La ski ścią ga ją lu dzi z ca łej Pol ski.

Po po łu dnia wy peł nia nam od wie dza nie sióstr, głów nie tych
wcze śniej po zna nych. Sio stra Fau sty na, jak zwy kle za pra co wa na
w ar chi wum, ale znaj du je czas na roz mo wę, czę stu je ka wą i cia -
stem. Sio stra Ani ta, cho ciaż za stę pu je nie obec ną Mat kę Ge ne ral -
ną An nę Ma rię, za pra sza do „roz mów ni cy” w do mu sióstr. Mi ła
roz mo wa prze cią ga się aż do zmro ku. La skow ska otwar tość: sio -
stry roz ma wia ją z na mi jak „przy ja ciół ki od lat”.

Wie czo rem uma wia my się na spo tka nie z sio strą Bo gu mi łą
i sio strą Igna cją. Miesz ka ją w Do mu Re ko lek cyj nym, więc mo że -
my roz ma wiać na wet po je go za mknię ciu; wcze śniej są tak za ję -
te spra wa mi Do mu, że na spo tka nie nie mia ły by cza su. Roz mo -
wa z s. Bo gu mi łą scho dzi na dwa te ma ty: Jej dwu let ni po byt
w RPA oraz hi sto rię i go ści Do mu Re ko lek cyj ne go. Na to miast
s. Igna cja, po krót kich wspo mnie niach o tym, co skło ni ło ją do
zo sta nia sio strą za kon ną wła śnie w La skach, sze ro ko opo wia da
o sio strze Jo an nie Los sow. Wszak opie ko wa ła się nią przez 10 lat
po by tu w la skow skiej in fir me rii. Pa mię ta sze ro kie kon tak ty s. Jo -
an ny z róż ny mi ludź mi, po cząt kach i roz wi ja ją cym się eku me ni -
zmie; pa mię ta też li sty, któ re wy sy ła ła, tak że do mnie, na pi sa ne
przez s. Jo an nę. Uj mu je mnie go to wość sióstr na ży cie pra co wi -
te, ofiar ne, ni gdy ła twe na co dzień i peł ne po ko ry, jak by sta le pa -
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mię ta ły sta rą sen ten cję, że Bóg od ma wia dum ne mu, a po kor ne go
ob da ro wu je ła ską (św. Hil de gar da, XII w.).

Ostat nie go dnia, cho ciaż „zie mia pa li nam się pod sto pa mi”,
od wie dza my sio strę Ka mi lę, u któ rej w har mo nij ny spo sób wią -
że się go rą ca mi łość Bo ga z su mien nie peł nio ny mi obo wiąz ka mi
pie lę gniar ki. Uda je nam się też po znać sio strę Ir mi nę, kie ru ją cą
In ter na tem Dziew cząt. Krót kie roz mo wy nie da ją peł ne go ob ra -
zu po sta ci, ale z po dzi wem pa trzy my na spo koj ne, opa no wa ne, ale
zde cy do wa ne w swych dzia ła niach sio stry. Szczę ście, to być po -
trzeb nym. A tak na mar gi ne sie na su wa się py ta nie: Kie dy i jak one
to ro bią, że za wsze ma ją pach ną ce, świe żut kie cia sto do po czę sto -
wa nia go ści?

W po łu dnie koń czy się nasz po byt w La skach. Sio stra Bo gu -
mi ła nie wy pusz cza nas jed nak bez obia du. Jak zor ga ni zo wa ła to,
że obiad, do star cza ny zwy kle na trzy na stą, zja da my go dzi nę wcze -
śniej, po zo sta nie jej ta jem ni cą, ale na kar mi ła nas ob fi cie. Za raz
po obie dzie pa ku je my się i zno si my ba ga że. Po że gna nie wy pa da
na der ser decz nie, wszy scy ży czą nam po now nych od wie dzin
w La skach. Ja wy jeż dżam z po sta no wie niem spi sa nia te go, co tu -
taj ta kie wspa nia łe. Tyl ko czy uda się prze ka zać kli mat La sek i to,
co w nich naj waż niej sze, co sta no wi o ich ro li i zna cze niu?

Jest to miej sce, w któ rym moż na za po mnieć o zwy kłych co -
dzien nych pro ble mach i uczyć się praw dy o czło wie ku. Dla nas
to wiel ka ra dość, wprost wy róż nie nie, że mo gły śmy przyj rzeć się
ży ciu za otwar tą bra mą. Mia ły śmy moż li wość po zna nia co dzien -
nej pra cy Ośrod ka i prze ży cia cze goś istot ne go. Ktoś po wie dział,
że La ski to miej sce do przy wró ce nia utra co nej rów no wa gi i wpro -
wa dze nia ko rekt w roz po zna wa niu róż nych pro por cji. Traf nie to
ujął. Po wrót z La sek wy da je się po wro tem z in ne go świa ta.
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Mał go rza ta Pyr ka

Pro ce su ko mu ni ka cji ciąg dal szy czy li…

Wja ki spo sób lu dzie przyj mu ją, prze twa rza ją i prze ka zu ją in -
for ma cje? Jak to wła ści wie jest z ty mi pro ce sa mi? Na szczę -

ście nie je ste śmy świa do mi wszyst kich bodź ców, im pul sów ani też
ogrom nej czę ści te go wszyst kie go, co nas ota cza i co się wo kół nas
dzie je. Ina czej wszyst kie te bodź ce dość szyb ko by nas przy tło czy -
ły. Dla cze go? 

W śro do wi sku ma ło ru chli wym nasz mózg od bie ra 2–5 mln
in for ma cji na mi li se kun dę, w ru chli wym 5–15 mln in for ma cji.
Z te go świa do mość wy bie ra 35 tys. in for ma cji, a mózg jest w sta -
nie przy jąć, prze two rzyć i nadać zna cze nie 3–7 ty siąc om in for ma -
cji. Ja kie jest więc praw do po do bień stwo, kie dy mó wi my do dru -
gie go czło wie ka, że wy bie ra on te sa me 3–7 ty się cy in for ma cji, co
my? A kie dy mó wi my do gru py lu dzi? 

Mó wi my w struk tu rze płyt kiej (140 słów na mi nu tę), my śli -
my w struk tu rze głę bo kiej (2–6 ty się cy słów /min). Mię dzy my -
śle niem a mó wie niem (że by móc zwer ba li zo wać my śli), każ dy
z nas sto su je swo je fil try. Wy bo ru do ko nu je my na po zio mie nie -
świa do mym, a nasz mózg usu wa część in for ma cji. Na tym eta pie
świa do mie lub nie świa do mie zwra ca my uwa gę na okre ślo ne
aspek ty sy tu acji, po mi ja jąc in ne, oraz usu wa my pew ne in for ma -
cje od bie ra ne przez zmy sły. Gdy by nie to, w na szym umy śle za -
pa no wał by cha os in for ma cyj ny. To, cze go nie usu wa my, ule ga
znie kształ ce niu – kie dy myl nie in ter pre tu je my na pły wa ją ce da -
ne, al bo w pe wien spo sób zmie nia my ich pro por cje. Dzie je się tak,
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gdy ma my ten den cje do od bie ra nia rze czy wi sto ści ja ko je dy nej
i słusz nej (np. „Wiem dla cze go Jaś re agu je tak na po le ce nie”). Za -
bieg ten jest pod sta wą do wy cią ga nia błęd nych wnio sków. 

Ko lej ny, sto so wa ny przez nas spryt nie za bieg, to naj czę ściej ge -
ne ra li za cja, któ ra wy ni ka z na szych za ło żeń (ty pu: każ dy, za wsze,
nikt, ni gdy). Nie za wsze jest zgod na z praw dą. Zda rza się, że uży -
wa my ge ne ra li za cji za sły sza nych od na uczy cie li, ro dzi ców, któ re
po tem sta ją się na szy mi prze ko na nia mi ogra ni cza ją cy mi (np. „On
ni gdy nie ubie ra się sa mo dziel nie”, „On ni gdy nie po głasz cze ko -
nia”). Ge ne ra li za cja ma tak że swo je za le ty – za kła da my bo wiem,
że każ dy wie, na przy kład, jak wy glą da kształt, że coś jest nie bez -
piecz ne itp., na da je pew ne zna cze nie. Z za sa dy jed nak nisz czy ona
sku tecz ną ko mu ni ka cję i wpy cha nas na ścież kę kon fron ta cji, sta -
no wiąc źró dło blo kad i ogra nicz ni ków. A jak do ło ży my do te go
jesz cze no mi na li za cje (czy li sło wa z wy ję tą tre ścią)….

Po wyż sze fil try po wo du ją, że ko mu ni ka cja nie jest pre cy zyj -
na. Aby upew nić się, że pa cjent, pod opiecz ny, roz mów ca do brze
nas zro zu miał czy też my zro zu mie li śmy wła ści wie je go wy po -
wiedź, do brze by by ło do pre cy zo wać ko mu ni kat po przez za da -
wa nie py tań i do okre śle nie po jęć np.: „Co to zna czy dla Cie bie”,
„Co ro zu miesz przez to”, „Skąd to wiesz”, „Jak kon kret nie chcesz
to wy ko nać to ćwi cze nie/za da nie”.

Każ dy z nas do świad cza sie bie oraz świa ta, w któ rym ży je my
przez pod sta wo we zmy sły ta kie jak wzrok, słuch, do tyk, za pach
i smak. Są to SYS TE MY RE PRE ZEN TA CJI. Zwy kle po słu gu je my
się wszyst ki mi zmy sła mi, ale je den z nich jest przez nas pre fe ro -
wa ny i za sad ni czo wpły wa na na sze po strze ga nie, przy swa ja nie,
prze twa rza nie in for ma cji, spo sób funk cjo no wa nia, ucze nia się,
po dej mo wa nia de cy zji. Umie jęt ność okre śle nia do mi nu ją ce go sys -
te mu re pre zen ta cji sta no wi dla nas ko lej ny klucz do sku tecz ne -
go po ro zu mie nia się z pa cjen tem, wy cho wan kiem, je go ro dzi cem,
czy człon ka mi na sze go ze spo łu te ra peu tycz ne go. W du żym
uprosz cze niu ma my oso by pre fe ru ją ce zmysł wzro ku – wzro kow -
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cy, słu chu – słu chow cy bądź do ty ku – to ki ne ste ty cy, ba zu ją cy na
uczu ciach i od czu ciach, pły ną cych tak że ze zmy słu po wo nie nia
czy kub ków sma ko wych. 

O spo so bie JAK ktoś my śli, mó wi nam tak że ję zyk cia ła. Umie -
jęt ność od czy ty wa nia tych wska zó wek jest bez cen na dla każ de -
go, kto chce sku tecz nie ko mu ni ko wać się z in ny mi. Wpły wa nie
na lu dzi w pro ce sie po ro zu mie wa nia się sta je się ła twiej sze, kie -
dy zna my ich ulu bio ny sys tem re pre zen ta cji bądź też wie my, ja -
kim sys te mem po słu gu ją się w da nej chwi li i prze ło ży my swo ją
mo wę na ulu bio ny i zna ny sys tem re pre zen ta cji oso by, z któ rą
w da nej chwi li roz ma wia my. Dzię ki te mu „prze tłu ma czo na” przez
nas in for ma cja wśli zgu je się do pro ce sów za cho dzą cych w mó zgu
in nej oso by, bez ko niecz no ści jej zmia ny lub tłu ma cze nia w ce -
lu, by zo sta ła zro zu mia na. Dla te go też roz mo wa po mię dzy oso -
bą my ślą cą wi zu al nie a oso bą my ślą cą uczu cia mi mo że być do -
świad cze niem wy bit nie fru stru ją cym dla obu stron. Ta my ślą ca
wzro ko wo bę dzie nie cier pli wie stu kać sto pą o pod ło że, pod czas
gdy my ślą ca ki ne ste tycz nie do słow nie „ nie wi dzi” po wo du, dla
któ re go tam ta mu si się tak spie szyć. 

Ja kie to ma zna cze nie z punk tu wi dze nia te ra peu ty, na uczy -
cie la czy wy cho waw cy? Ano po zna nie wła sne go sys te mu spo strze -
ga nia, a co za tym idzie, uni ka to we go spo so bu prze twa rza nia i ko -
do wa nia in for ma cji ma ol brzy mie zna cze nie. Jed no cze sne zro zu -
mie nie sty lu wła sne go i in nych po zwa la na wy bór od po wied niej
stra te gii do pa so wa nia się do roz mów cy. Nie któ rzy po trze bu ją do
pod ję cia de cy zji wie lu in for ma cji, i mi mo iż zdo by li już te naj waż -
niej sze, bę dą szu kać da lej. Nie któ rzy po trze bu ją wię cej cza su na
roz mo wę, in ni są cha otycz ni i trud no zro zu mieć sens ich wy po -
wie dzi. Czy za le ży nam, by na si pod opiecz ni czy ich ro dzi ce nas
ro zu mie li, a prze ka zy wa ne przez nas po le ce nia czy wska zów ki
prze kła da ły się choć by na wła ści wie przez nas po strze ga ne wy ko -
ny wa nie po le ceń czy ćwi czeń. Je śli tak, mu si my zdać so bie spra -
wę z te go, że JE ŻE LI NASZ KO MU NI KAT (PRZE KAZ) NIE ZO -
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STAŁ WŁA ŚCI WIE ZRO ZU MIA NY PRZEZ OD BIOR CĘ, TO
OD PO WIE DZIAL NOŚĆ LE ŻY PO NA SZEJ STRO NIE. 

W ja ki spo sób oso by o róż nych sys te mach re pre zen ta cji po -
strze ga ją, sły szą bądź czu ją ota cza ją cą je rze czy wi stość?

1. Wzro kow cy przed sta wia ją w swo im umy śle rze czy wi stość
w po sta ci ob ra zów. Jak nie po tra fią stwo rzyć so bie ob ra zu przed -
mio tu, po ję cia, za kre su ru chu, to go nie ro zu mie ją. Uży wa ją wy -
ra zów i zwro tów ze świa ta wzro ku np.: przej rzeć, prze wi dzieć, od -
sło nić, ujaw nić, zo gni sko wać, na kre ślić, za rys, ob raz, per spek ty -
wa, ciem ny, ko lo ro wy, za uwa żyć. Dla nich wi dzieć, zna czy
uwie rzyć. I co kol wiek to jest – wzro kow co wi mu si się po do bać.
Po nie waż prze su wa ją przed oczy ma ob ra zy, o któ rych opo wia da -
ją, ma ją pro ble my z utrzy ma niem kon tak tu wzro ko we go z roz -
mów cą. Po trze bu ją min. 3m wol nej, nie ru cho mej płasz czy zny, że -
by mieć na co „zrzu cić” pro jek cję wła sną. Mó wią naj szyb ciej i na
wyż szym to nie, czę sto ob ci na ją koń ców ki, du żo po ka zu ją, stwa -
rza ją wra że nie cha otycz nych. Od dy cha ją płyt ko, za zwy czaj gór -
ną czę ścią klat ki pier sio wej. Wy róż nia ją się na pię ciem mię śni szyi
i ra mion. De ner wu ją słu chow ca i fru stru ją ki ne ste ty ka. Sło wa po -
moc ne pod czas roz mo wy ze wzro kow cem: wi dzia łem…, moż na
to ob ra zo wo przed sta wić w ten spo sób…, ła two do strzec…, i to
nam uka zu je…, ma ło kto za uwa ża…

2. Słu chow cy prze kła da ją rze czy wi stość na brzmie nie. Są se -
kwen cyj ni, lo gicz ni, upo rząd ko wa ni. Naj le piej po rząd ku ją licz by,
ro bią ta bel ki, za pa mię tu ją i przy wią zu ją du żą wa gę do nazw. Opi -
su jąc coś, wy mie nia ją szcze gó ły, ro bią li sty, po rząd ku ją w zbio -
ry. Nie prze pa da ją za nie spo dzian ka mi, któ re psu ją upo rząd ko -
wa ny rytm za jęć. Ma ją bo ga tą ko lo ry sty kę mo wy – in to nu ją, mó -
wią ryt micz nie. Czę sto po wta rza ją py ta nia: „W ja ki spo sób
za ło żysz pas na ko nia?”, „W ja ki spo sób za ło żę pas na ko nia, naj -
pierw…”. Pro wa dzą ze so bą dia lo gi we wnętrz ne, któ re mo gą po -
wo do wać trud no ści z pod ję ciem de cy zji. Za pa mię tu ją, po wta rza -
jąc na głos. Czę sto wy ko nu ją drob ne, ryt micz ne ru chy cia ła, od -
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dy cha jąc przy tym rów no mier nie, środ ko wą czę ścią klat ki pier -
sio wej. Słu chow cy nie ufa ją od czu ciom. Uży wa ją słów zwią za nych
ze świa tem dźwię ków, tj.: ak cent, rytm, krzy czeć, mo no ton ny, to -
na cja, tłu mić, nada wać, kom po no wać, brzmieć, ogło sić. Co kol -
wiek to jest, mu si być funk cjo nal ne i do brze brzmieć. Dla nich sły -
szeć – zna czy uwie rzyć. Sło wa po moc ne w roz mo wie ze słu chow -
cem: …sły sza łem, że; ktoś mi po wie dział…; to za brzmia ło
jak by…; chciał bym usły szeć jak… 

3. Ki ne ste ty cy: prze kła da ją rze czy wi stość na od czu cia, mó wią
przy tym ra czej wol no, z dłuż szy mi prze rwa mi, któ re da ją im czas,
by od wo łać się do uczuć oraz uzy skać kon takt z tym, co ak tu al -
nie się dzie je. Czę sto się do ty ka ją, lu bią się przy tu lać, są wraż li -
wi na do tyk, na któ ry nie da ją zgo dy. Od no szą ge sty do swo je go
cia ła, po ka zu ją na wła snym cie le. Od dy cha ją głę bo ko, prze po ną,
czę sto ma ją zre lak so wa ne mię śnie. Przy wią zu ją ma łą uwa gę do
in for ma cji i po le ga ją na „prze czu ciach”. Naj waż niej szym kry te -
rium jest dla nich wy go da i kom fort. Uży wa ją słów ze świa ta od -
czuć i do ty ku: cie pły, twar dy, bez piecz ny, na ma cal ny, uno sić się,
wy wo łać wra że nie, zmy sło wy, uszczę śli wiać, wy peł niać. Co kol -
wiek to jest, mu si być wy god ne. Dla nich czuć, zna czy uwie rzyć.
Sło wa po moc ne w roz mo wie z ki ne ste ty kiem: czy czu jesz…; po -
ru szę te raz ko lej ny te mat…; po ja wia się wra że nie, że…; to jest
uczu cie…; do tknij my te raz in nej spra wy…

Zno wu te go du żo, a to do pie ro po czą tek…. I ab so lut nie nie
jest to ko lej ny spo sób se gre go wa nia lu dzi na ka te go rie. Po wie dze -
nie, że ktoś jest ty pem ki ne ste tycz nym, nie jest bar dziej uży tecz -
ne niż stwier dze nie, że jest śred nie go wzro stu. Je śli spra wi to, że
prze sta nie my ob ser wo wać to, co nasz pa cjent, pod opiecz ny, roz -
mów ca ro bi tu i te raz, bę dzie to na wet gor sze niż bez u ży tecz ne,
po nie waż sta nie się je dy nie in nym, ko lej nym spo so bem two rze -
nia ste reo ty pów, a przed tym bar dzo prze strze gam. Mo że my ulec
wiel kiej po ku sie ka te go ry zo wa nia sie bie i in nych na pod sta wie ter -
mi nów sys te mu re pre zen ta cji. Je śli da my się w to wcią gnąć, usta -
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li my ka te go rie i przy po rząd ku je my do nich lu dzi bez wzglę du na
to, czy do nich pa su ją, czy też nie. Ja ka wte dy bę dzie sku tecz ność
na szej ko mu ni ka cji i pra cy? Na si pa cjen ci, pod opiecz ni, ro dzi ce,
człon ko wie ze spo łu te ra peu tycz ne go są za wsze bo gat si, niż wszel -
kie ich uogól nie nia. Do star czo ny po wy żej ze staw mo de li ma słu -
żyć po mo cą je dy nie do te go, aby po móc nam do pa so wać je do
aktu al ne go, bie żą ce go dzia ła nia lu dzi: W cza sie za jęć, w trak cie
kon kret nej roz mo wy. Ni gdy zaś do do pa so wy wa nia lu dzi do ste -
reo ty pów.

Brzmi lo gicz nie? Czu je cie, że mo że po móc nam w pra cy? Wi -
dzi cie szan sę swo je go roz wo ju i chcie li by ście prze ło żyć tę wie dzę
teo re tycz ną na umie jęt ność za sto so wa nia jej w prak ty ce? Za chę -
cam do lek tu ry ko lej ne go ar ty ku łu, tym ra zem na te mat fil trów,
we dług któ rych or ga ni zu je my na sze do świad cze nia. Al bo wiem to,
co sta ra łam się przy bli żyć po wy żej, sta no wi je dy nie wierz cho łek
gó ry lo do wej. 
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Zo fia Krzem kow ska

Wśród braj low skich wy daw nictw

Czy ta nie ksią żek to naj pięk niej sza za ba wa,
ja ką so bie ludz kość wy my śli ła.

(Wi sła wa Szym bor ska)

Cho dzi o sa mo dziel ne czy ta nie, a nie tyl ko słu cha nie ksią żek,
bo wie lo ra kie ko rzy ści przy no si bez po śred ni kon takt z tek -

stem. Współ cze sny czło wiek po wi nien du żo czy tać, a sta ty sty ki
są ka ta stro fal ne. Dy rek tor Bi blio te ki Na ro do wej twier dzi, że 60%
Po la ków nie czy ta w cią gu ro ku żad nej książ ki. A prze cież czy ta -
nie bu du je wy obraź nię i kre atyw ność.

Z ubo le wa niem przyj mu je my spa da ją cą licz bę nie wi do mych
po słu gu ją cych się pi smem braj la na co dzień. Ci, któ rzy po zna li
pod sta wy te go pi sma na szko le niach re ha bi li ta cyj nych in dy wi du -
al nych i gru po wych, nie kon ty nu ują ćwi czeń po ich za koń cze niu
i na by te umie jęt no ści szyb ko tra cą.

Przy czyn bra ku za in te re so wa nia braj lem jest wie le. Mię dzy in -
ny mi, obo jęt ność sa mych nie wi do mych, nie chęć do po dej mo wa -
nia wy sił ku, wy god nic two, brak środ ków fi nan so wych, bo wer -
sja braj low ska jest dro ga – I tom 50 zł. Li kwi da cja wie lu braj low -
skich wy daw nictw – głów nie cza so pism, bę dą cych źró dłem
in for ma cji o bie żą cej dzia łal no ści PZN i o śro do wi sku nie wi do -
mych, tak po żą da nych przez star szych dzia ła czy, któ rzy ca łe swo -
je do ro słe ży cie zwią za li z tą or ga ni za cją. Wy bra ni te re no wi przed -
sta wi cie le nie prze ka zu ją tych wia do mo ści, szu ka my ich w pra -
sie braj low skiej, ale jest ich nie wie le. 
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Je śli już do cie ra do czy tel ni ka wer sja braj low ska, to w lip cu
przyj mu je my wiel ka noc ne ży cze nia. Brak in for ma cji do ty czy
głów nie tych, któ rzy z róż nych przy czyn nie ko rzy sta ją z wer sji
elek tro nicz nej, np. „Biu le ty nu do Po chod ni”, w któ rym część in -
for ma cji do cie ra do od bior cy wcze śniej. Do nich i ja na le żę.

W swo jej wy po wie dzi chcę za jąć się ty mi, któ rzy – mi mo kry -
zy su – udo stęp nia ją nie wi do mym wy daw nic twa braj low skie – te,
któ re cie szą się naj więk szym za in te re so wa niem.

Na uzna nie za słu gu je Kra jo we Dusz pa ster stwo Nie wi do mych,
któ re wy da ło w braj lu tek sty psal mów re spon so ryj nych – szcze -
gól nie przy dat ne nie wi do mym or ga ni stom – oraz tek sty czy tań
li tur gicz nych za war te w 11 to mach – se gre ga to rach, umoż li wia -
ją cych wy ję cie kart ki z po trzeb nym czy ta niem.

Wszyst kie dusz pa ster stwa nie wi do mych na te re nie Pol ski,
gdzie są świec cy do brzy braj li ści, po win ny za opa trzyć się w zbio -
ry czy tań i psal mów. Tak jest w die ce zji byd go skiej. Dba o to die -
ce zjal ny dusz pa sterz nie wi do mych ks. Piotr Bucz kow ski, któ ry
roz pro wa dza wśród chęt nych rów nież in ne wy daw nic twa re li gij -
ne, na któ re nie bra ku je chęt nych, nie tyl ko z Byd gosz czy, ale tak -
że spo śród tych, któ rzy prze by wa ją ak tu al nie w Byd gosz czy na
szko le niach i są za in te re so wa ni tą te ma ty ką. Tym bar dziej, że pro -
po no wa ne po zy cje są bez płat ne. 

Czy ta nia w braj lu przy go to wał ze spół re dak cyj ny w skła dzie:
He le na Ja ku bow ska i Do ro ta Min de wicz. Opra co wa ne zo sta ły
przej rzy ście, ła two zna leźć każ dy tekst, druk jest wy raź ny, każ dy
tom za wie ra wy kaz sto so wa nych skró tów. War to z nie go ko rzy -
stać.

Są też do na by cia róż ne mo dli tew ni ki. Mam przed so bą je den
z nich: „Je zu Ufam To bie!”, wy da ny w Lu bli nie przez To wa rzy stwo
na Rzecz Edu ka cji Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych im Zo fii Sę -
kow skiej, Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Kra ko wie, Me tro -
po li tar ną Ku rię Kra kow ską, Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier dzia Bo -
że go. W mo dli tew ni ku są wy bra ne mo dli twy św. Fau sty ny, m.in.:
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„O mi ło sier dzie Bo że dla świa ta”, „Dla Oj czy zny”, „Dla grzesz ni -
ków”, „O szczę śli wą śmierć”, „Mo dli twa dzięk czyn na”, „O upro sze -
nie łask za przy czy ną św. Fau sty ny”, Na bo żeń stwo do mi ło sier dzia
Bo że go”, „Go dzi na Mi ło sier dzia Bo że go”, „Ko ron ka Mi ło sier dzia
Bo że go”. Na wstęp nie mo dli tew ni ka znaj dzie my in for ma cje o ży -
ciu i do ko na niach św. Fau sty ny. Je den ma ły tom w sztyw nej opra -
wie, 91 stron. Otrzy ma łam go bez płat nie. Je śli zdo łam za chę cić
do je go na by cia, to trze ba się zwró cić do Kra jo we go Dusz pa ster -
stwa Nie wi do mych przy Piw nej 9/11 00-256 War sza wa.

W Lu bli nie miesz ka i pra cu je Ry szard Dzie wa. W swo jej fir -
mie P.H.U. Im puls Lu blin dba o za spo ka ja nie po trzeb braj li stów.
War to za po znać się z je go ofer tą. Pro po no wa ne po zy cje ma ją cha -
rak ter po pu lar no -na uko wy, do ty czą m.in.: re li gii, psy cho lo gii, pe -
da go gi ki, sty lu ży cia, kuch ni, itp.

Ko rzy sta z nich np. głu cho nie wi do my Cze sław Juź wik z Wro -
cła wia, któ ry za ku pił kil ka po zy cji. Prze cho wu je je, czę sto po nie
się ga, czy ta jąc wie lo krot nie in te re su ją ce go frag men ty. Jest pe łen
en tu zja zmu dla do ko na ne go wy bo ru.

Szcze gól nym za in te re so wa niem cie szy się wy da wa ny co ro ku
– ina czej wzbo ga co ny –ka len darz p. Dzie wy. Na byw cy do py tu ją
się o nie go i za ma wia ją z du żym wy prze dze niem. 

W ka len da rzu na 2013 r. każ da da ta dzien na opa trzo na jest
prak tycz ną po ra dą. Znaj dzie my w nim m.in. po ra dy dla każ de -
go: de ka log zdro wych nóg, dbaj o sta wy, na wy ki szczu płych lu -
dzi, ra dy dla kłó cą cych się, dla ze stre so wa nych, sztu ka cho dze nia,
orien ta cja w prze strze ni. Znaj dzie my w nim od po wie dzi na py -
ta nia: Jak wzmoc nić od por ność? Jak po ko nać zmę cze nie? Ta kie -
go ka len da rza nie od da je się na ma ku la tu rę po upły wie ro ku, ale
prze cho wu je się go przez la ta. Oso bi ście mam ich pięć z po przed -
nich lat. Za glą dam do nich za wsze wte dy, gdy po trze bu ję od po -
wied nie go cy ta tu do tek stu, któ ry wła śnie pi szę.

Wy mie nio ne po zy cje wy da ją w braj lu fun da cje: „Na sza Szan -
sa” i „Trakt”. War to się u nich o nie do py ty wać. 
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Gro no sta łych czy tel ni ków wy daw nictw braj low skich ko rzy -
sta z bi blio tek w War sza wie i w La skach, któ re na ży cze nie wy sy -
ła ją na po da ny ad res wska za ne książ ki. Je śli – z róż nych przy czyn
– na stę pu je prze rwa w wy sył ce ksią żek, ich od bior cy nie po ko ją
się i po na gla ją. Świad czy to o gło dzie książ ki braj low skiej u tych,
któ rzy ma ją ogra ni czo ny kon takt z oto cze niem z po wo du osa mot -
nie nia, śle po ty i głu cho ty czy po de szłe go wie ku. 

Roz pro pa guj my po da ne tu in for ma cje, być mo że ktoś ze chce
z nich sko rzy stać!

Czy ta nie to na uka, któ ra od ga nia wszyst kie grze chy zwa ne próż -
no ścią /ks. Piotr Skar ga/, a Cy ce ron do da je: Czy ta nie roz wi ja ro -
zum mło dzie ży, od mła dza cha rak ter star sze mu, uszla chet nia
w chwi lach sa mot no ści, da je po moc i po cie sze nie prze ciw no ściom.
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Zo fia Krzem kow ska

O książ kach Kry sty ny Śmi giel skiej

Od wiedź swo je wspo mnie nia, 
one po zo sta ną z to bą do koń ca ży cia

(Adam Za ga jew ski)

Wier na tej za sa dzie po zo sta ła Kry sty na Śmi giel ska z War sza -
wy. Swo je wspo mnie nia usze re go wa ła i tak po wsta ła jej

dru ga książ ka wy da na w 2013 ro ku. 
O oko licz no ściach jej po wsta nia, opi niach i o sa mej książ ce

opo wiem. Naj pierw, kim jest au tor ka.
Po zna ły śmy się przed la ty. Kry sty na przy je cha ła do Byd go skie -

go Ośrod ka Re ha bi li ta cji i Szko le nia Nie wi do mych w gro nie wie -
lu no wo ociem nia łych, któ rzy tu od by wa li re ha bi li ta cję. Wpro wa -
dza łam ich – tak że Kry sty nę – w świat nie wi do mych. Jak da lej żyć
bez wzro ku? Jak od na leźć się w no wej ży cio wej sy tu acji? Kry sty -
na wy róż nia ła się ak tyw no ścią, do cie kli wy mi py ta nia mi, spo so -
bem by cia, ser decz nym sto sun kiem do lu dzi. To dla oto cze nia naj -
cen niej sze. Dla każ de go mia ła do bre sło wo. Po tem by ły wspól ne
piel grzym ki kra jo we i za gra nicz ne, re ko lek cje w La skach. Za wsze
mia ły śmy so bie coś cie ka we go do prze ka za nia. Pod czas jed nej
z piel grzy mek, w Fa ti mie, Kry sty na za cho ro wa ła. Zna la zła się
w szpi ta lu. Mu sia ła prze rwać piel grzy mo wa nie. Wró ci ła pod opie -
ką przy sła ne go z Pol ski le ka rza po za koń czo nym le cze niu. Ja ko
współ -piel grzy mi głę bo ko to prze ży li śmy.

W wy jaz dach zwy kle to wa rzy szy ła jej Ha li na Si wiń ska – wy -
kła dow ca kul tu ry ję zy ka na wyż szych uczel niach. 

Przed utra tą wzro ku Kry sty na ukoń czy ła hi sto rię. Stu dia roz -
po czę ła na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, ukoń czy ła je pra cą ma -
gi ster ską w Ło dzi. Pra co wa ła w Wy daw nic twie Na uko wym, uczy -



ła w szko le, by ła wy cho waw czy nią. Lu bi ła swo ją pra cę z dzieć mi
i mło dzie żą, czu ła się im po trzeb na. Utra tę wzro ku przy ję ła nie
z bun tem, ale z po kor nym pod da niem się wo li Bo żej. Z War sza -
wą jest zwią za na od 1980 ro ku. Tu mia ła wła sne miesz ka nie, sy -
na Pio tra z żo ną, wie lu przy ja ciół, na któ rych za wsze mo gła li czyć.
Zjed nu je ich wła sną po go dą i opty mi zmem, któ re udzie la ją się
oto cze niu. Cen ną war to ścią ży cio wą są dla niej: głę bo ka wia ra
w Bo ga, któ re mu za wie rzy ła się bez resz ty, i co dzien na mo dli twa. 

Przed trze ma la ty sprze da ła miesz ka nie i za miesz ka ła w Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Kom ba tant” na Wo li przy ul. Ster ni czej.
Tu otrzy ma ła sa mo dziel ny po kój, do bre wa run ki po by tu, moż ność
ko rzy sta nia z co dzien nej po po łu dnio wej Mszy św. w do mo wej ka -
pli cy. To jest dla niej szcze gól nie waż ne. Ma za pew nio ną ca ło do -
bo wą opie kę pie lę gniar ską i w ra zie po trze by po moc le kar ską.
Wśród 190 miesz kań ców Do mu zna la zła gru pę przy ja ciół, z któ -
ry mi się spo ty ka i roz ma wia. Po lu bi li ją. Nie jest więc sa ma, ale
nie re zy gnu je z kon tak tów ze świa tem ze wnętrz nym. Dzię ki Ha -
lin ce Si wiń skiej jeź dzi na co mie sięcz ne spo tka nia dusz pa ster skie,
na dni sku pie nia, re ko lek cje, a przede wszyst kim na co rocz ne tur -
nu sy wcza so we w róż nych miej sco wo ściach, or ga ni zo wa ne
przez dusz pa ster stwo nie wi do mych. W 2013 ro ku w lip cu by ła
w Ośrod ku w Rab ce. By ły co dzien ne eu cha ry stie, wspól ne mo dli -
twy, prze pięk nie or ga ni zo wa ne wy ciecz ki z uwzględ nie niem po -
bli skich sank tu ariów i cie ka we roz mo wy z ludź mi: z księż mi,
z dusz pa ste rza mi nie wi do mych i uczest ni ka mi tur nu sów. Mó wi:
„Z wy cie czek ko rzy sta łam w mia rę moż li wo ści zdro wot nych,
a wspo mnie nia mu szą wy star czyć do na stęp ne go ro ku. Jest ich
moc, jest się czym dzie lić z in ny mi, to one na peł nia ją mnie ży cio -
wą ener gią, da ją si łę do dal sze go dzia ła nia. Każ de mu po trzeb na
jest zmia na oto cze nia i kli ma tu. Mnie też”. 

W 2008 ro ku Kra jo we Dusz pa ster stwo Nie wi do mych ogło si -
ło kon kurs: „Czym dla mnie jest Bo że Na ro dze nie – mo je wspo -
mnie nia i re flek sje”. Pierw szą na gro dę w nim uzy ska ła K. Śmi giel -

Zo fia Krzem kow ska – O książ kach Kry sty ny Śmi giel skiej 117



ska. Jej pra ca za ty tu ło wa na: „Wi gi lia Kry si” (20 stron) uka za ła się
dru kiem w 2010 ro ku. Wy da ły ją Wy daw nic twa PZN. Ilu stra cje
i pro jekt okład ki przy go to wa ła p. Paw lak. Mam ją przed so bą –
to pre zent od au tor ki, z de dy ka cją. 

Ks. dr An drzej Gał ka na pi sał, że są to: „Pry wat ne wzru sze nia
i prze ży cia, któ re war to prze czy tać”.

Dru ga jej książ ka no si ty tuł: „Na dzie ja her bu ró ży”, (189 stron).
Są to wła sne prze my śle nia nad mi ja ją cym ży ciem, ele men ty au -
to bio gra ficz ne, wspo mnie nia, re flek sje re li gij ne, jak że ak tu al ne
w związ ku z ob cho dzo nym Ro kiem Wia ry. 

Książ ka bu dzi du że za in te re so wa nie wśród miesz kań ców do -
mu, a tak że stu den tów, do któ rych do tar ła. Po zy tyw ne od czu cia,
ja kie ro dzą się pod czas czy ta nia, po twier dza ją, że słusz ny był za -
mysł utrwa le nia my śli, bo sło wa ulat nia ją się, pi smo po zo sta je.

Wie rzy my, że obiet ni ca pre ze sa Spół dziel ni „No wa Pra ca Nie -
wi do mych” w War sza wie, Ka zi mie rza Le mań czy ka, do ty czą ca na -
gra nia na „czy tak” książ ki Kry sty ny Śmi giel skiej, bę dzie speł nio -
na i umoż li wi za po zna ne się z jej tre ścią więk szej licz bie nie wi -
do mych. Do brze, by tak się sta ło.

Kry sty na po sze rzy ła gro no pi szą cych nie wi do mych. Gra tu lu -
je my au tor ce suk ce su w tej dzie dzi nie.

Po byt w Do mu Po mo cy Spo łecz nej zwal nia ją od co dzien nych
obo wiąz ków, jest więc czas na twór czą pra cę. Na to jest za wsze od -
po wied ni wiek i miej sce po by tu, a wła sna ak tyw ność jest w ce nie.
Trze ba się dzie lić z in ny mi do świad cze nia mi zdo by ty mi w trak -
cie ży cia. 

Opi nie o książ ce

Ks. bp Jó zef Za wit kow ski pod kre śla war tość prze ka za nych
wspo mnień, pi sząc: „Te wspo mnie nia to kosz kwia tów, to twój
dru gi świat, sta rych dat i po ła ma nych fo to gra fii. Pó ki czas zbie -
raj je i za wsze miej przy so bie”.
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Kra jo wy dusz pa sterz nie wi do mych, ks. dr A. Gał ka, na pi sał:
„To nie zwy kła opo wieść o zwy kłym czło wie ku. To coś wię cej niż
au to bio gra fia. Au tor ka po ka zu je, jak dzię ki Bo żej po mo cy moż -
na to ży cie prze żyć. Ta książ ka jest po mo cą dla tych, któ rzy zma -
ga ją się ze swo imi sła bo ścia mi i do świad cze nia mi.”

Prze wod nicz ka Kry sty ny, Ha li na Si wiń ska, pi sze: „Ży cie Kry -
sty ny speł nia się na trzech płasz czy znach: cier pie nia, du cho wo -
ści, otwar to ści na lu dzi. Cier pie nie to wa rzy szy jej przez ca łe ży -
cie. Sie roc two peł ne, dzie ciń stwo spę dzo ne w szpi ta lach, sa na to -
riach, w gip sie, bez moż li wo ści cho dze nia, a po tem cho ro by, licz ne
ope ra cje, a obec nie ma sta tus oso by głu cho nie wi do mej. Na szczę -
ście po ma ga ją jej reszt ki wzro ku w jed nym oku. Ale jej od po wie -
dzią na to by ły wo la ży cia, twar dy cha rak ter, łap czy wość w po zna -
wa niu świa ta. Stąd jej za chwyt nad pięk nem świa ta i je go róż no -
rod no ścią. Ce chu je ją sil na wia ra i żar li wa mo dli twa. Pa trząc na
mo dlą cą się Kry sty nę, wi dzi my oso bę jak by wy łą czo ną z oto cze -
nia, ży ją cą w in nym wy mia rze. Oczy wi ście przy cho dzą i dni trud -
ne, gdy wy da je się, że krzyż jest zbyt cięż ki do udźwi gnię cia. Wia -
ra Kry sty ny re ali zu je się w co dzien nym ży ciu. Ilu lu dzi ona pie -
lę gno wa ła, ilu przy nio sła ulgę w cier pie niu. Czę sto od by wa się to
kosz tem jej zdro wia, ale to nie waż ne. Za wsze li czy się tyl ko dru -
gi czło wiek. Nic dziw ne go, że oto czo na jest ludź mi, ich sym pa -
tią i życz li wo ścią. 

W do mu opie ki, mi mo że sił ma co raz mniej, to wa rzy szy osa -
mot nio nym, jest przy od cho dzą cych, mo dli się z ni mi, świad czy
do bro”.

Mnie szcze gól nie za in te re so wał barw ny ję zyk jej opo wie ści,
wra że nia z piel grzy mek, w któ rych uczest ni czy ły śmy wspól nie.
Słu cha jąc opo wie ści, od ży ły mo je wła sne wspo mnie nia piel grzym -
ko we sprzed lat. Książ ka wcią ga, nie moż na się ode rwać od jej słu -
cha nia, chcia ło by się jesz cze i jesz cze…

„Uży waj ser ca i umy słu po to, aby wspo ma gać sie bie i bliź nich
do brym sło wem, życz li wo ścią i wzbu dzić w nich za chwyt do brem”.
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Ka tarzyna Pie kar czyk
*   *   * 

Za nim otu lisz mnie świa tłem 
Ci szą obej miesz my śli roz sy pa ne
Nim od cię ża ru cia ła mnie uwol nisz 
Zo staw mi jesz cze, pro szę 
Kil ka chwil za chwy tu 
Roz gwież dżo nym nie bem 
Świę to jań skiej no cy 
Ró żo wym ob ło kiem ja sne go po ran ka 
Po zwól mi po czuć 
Zie lo no zło ty do tyk la ta 
Sze lest je sie ni 
W par ku na brzmia łym ko lo ra mi 
I zie mi za pach – ten słod ko -gorz ki 
Za pach ży cia, któ ry do brze znam ... 
A kie dy przyj dzie po ra 
By Ta jem ni cy próg prze kro czyć 
– Z cia sno ty lę ków mnie uwol nij 
Zwia stun ką bądź – ocze ki wa nia 

... Za nim otu lisz mnie świa tłem 
Ci szą obej miesz roz sy pa ne my śli 
Nie po zwól ser cu wy pa lić się ża lem 
Za tym, co nie mo je 

W ZACISZU IZDEBKI
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Le szek Pał gan

La ski

La ski nie są au to bu sem
któ ry zmie rza
ku ja kiejś 
ab sur dal nej prze pa ści

La ski są Drze wem
któ re po sa dzi ła
Wo la Bo ża
i któ re ro śnie
Mo cą Bo żą
za war tą w ser cach lu dzi

La ski
są dę bem
któ ry trwa…
nie ogła szaj my
śmier ci Drze wa
gdy spa da ją li ście
lub uschła ga łąź



ODESZŁY DO PANA

s. Rut Wo siek

Śp. Sio stra Pe la gia
od Opatrz no ści Bo żej

07.08.1922–06.09.2013
Prze ży ła lat 91; po wo ła nia 60; pro fe sji za kon nej 58.

Sio stra Pe la gia – Agniesz ka Wen ta uro dzi ła się dnia 7 sierp -
nia 1922 ro ku na Ka szu bach, w Ram le jach, po wiat Kar tu zy, obec -
nie wo je wódz two po mor skie. Sa kra ment chrztu św. otrzy ma ła 10
sierp nia w ko ście le pa ra fial nym w Go rę czy nie. 

Jej ro dzi ce: Ni ko dem Wen ta i Apo lo nia z do mu Klin kosz mie -
li go spo dar stwo rol ne. Mie li dzie wię cio ro dzie ci, wśród któ rych
Agniesz ka by ła naj star sza. Z ro dzeń stwa wcze śnie zmar ło dwóch
bra ci i dwie sio stry. Ro dzi na by ła głę bo ko wie rzą ca, ro dzi ce bar -
dzo dba li o wy cho wa nie re li gij ne dzie ci. 

W ro dzin nej wsi Agniesz ka ukoń czy ła czte ro od dzia ło wą szko -
łę po wszech ną i po ma ga ła ma mie w go spo dar stwie oraz w opie -
ce nad ro dzeń stwem.



Wy buch dru giej woj ny świa to wej za stał ją ja ko sie dem na sto -
let nią dziew czy nę na te re nach au to ma tycz nie wcie lo nych do Rze -
szy. W ostat nich la tach woj ny wraz z in ny mi Po la ka mi, w tym ze
swo im ro dzeń stwem, by ła zmu sza na do pra cy przy ko pa niu oko -
pów, przy du żym mro zie i za mar z nię tej zie mi, kil ka ki lo me trów
od ro dzin ne go do mu. Wspo mi na ła, że i tak szczę śli wie unik nę -
ła okru cień stwa i gwał tów ze stro ny straż ni ków, za co przez ca łe
ży cie dzię ko wa ła Bo gu. Tak że kil ka osób z jej ro dzeń stwa prze -
ży ło w tym okre sie trud ne do świad cze nia: je den z bra ci wal czył
we Wło szech i po tem tra fił do An glii, sio stra Ma ria by ła w obo -
zie w Stut tho fie, skąd wró ci ła po woj nie z cięż ko nad szarp nię tym
zdro wiem. Dwie z sióstr: Ja dwi ga i He le na skoń czy ły stu dia i wy -
szły za mąż, Te re sa w 1958 ro ku wstą pi ła do Zgro ma dze nia Sióstr
Pal lo ty nek.

Agniesz ka po woj nie zo sta ła przy ję ta do Szko ły Pe da go gicz -
nej w Kar tu zach i za miesz ka ła tam w in ter na cie. W 1948 ro ku, po
ukoń cze niu szko ły, pra co wa ła przez czte ry la ta w tam tej szej szko -
le pod sta wo wej. Już wte dy my śla ła o ży ciu za kon nym, naj pierw
o wstą pie niu do Sióstr Pal lo ty nek, któ re naj bar dziej zna ła (i do
któ rych po kil ku la tach wstą pi ła jej sio stra). Nie zde cy do wa ła się
wte dy na de cy du ją cy krok w oba wie, że zna la zła by się wśród
o wie le młod szych od sie bie kan dy da tek (mia ła pra wie trzy dzie -
ści lat). Kie dy w „Ry ce rzu Nie po ka la nej” zna la zła in for ma cję, że
Sio stry Fran cisz kan ki Słu żeb ni ce Krzy ża przyj mu ją kan dy dat ki do
lat trzy dzie stu – szyb ko się zde cy do wa ła. Prze pra co wa ła jesz cze
rok w swo jej szko le i na pi sa ła do La sek. Po otrzy ma niu zgo dy
zwol ni ła się z pra cy i przy je cha ła do La sek 24 lu te go 1953 ro ku.

Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo -
sta ła przy ję ta 25 lu te go 1953 ro ku. Do no wi cja tu – 24 paź dzier -
ni ka 1953 ro ku. Pierw szą Pro fe sję zło ży ła 11 lu te go 1955 ro ku.
Pro fe sję wie czy stą 11 lu te go 1961 ro ku. 

W po stu la cie pra co wa ła w róż nych dzia łach: w kuch ni, w Ho -
te li ku. Po kil ku mie sią cach, jesz cze w tym sa mym ro ku, w paź -
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dzier ni ku, prze szła do no wi cja tu. W cią gu ro ku ka no nicz ne go
sprzą ta ła w Do mu Re ko lek cyj nym i słu ży ła ja ko lek tor ka s. Ce -
cy lii Gaw ry siak.

Po pro fe sji naj pierw pra co wa ła w biu rze, na po czcie i w ka -
sie za kła do wej, a od 1955 ro ku pra wie nie prze rwa nie, przez nie -
mal 40 lat, pra co wa ła w ma ga zy nach warsz ta tów szczot kar skich
i dzie wiar skich

Star sze sio stry wspo mi na ją jej nie zwy kłą so lid ność i od po wie -
dzial ność w pra cy. Mil czą ca, ma ło mów na, nie ukry wa ła swo je go
ka szub skie go po cho dze nia, z któ re go by ła w grun cie rze czy dum -
na i chęt nie, przy re kre acyj nych oka zjach, dzie li ła się wspo mnie -
nia mi. Nie wsty dzi ła się rów nież mo wy ka szub skiej, któ rej ni gdy
nie za po mnia ła.

W 1992 ro ku prze szła na eme ry tu rę. Warsz ta ty zo sta ły prze -
nie sio ne w oko li ce Do mu Chłop ców, a s. Pe la gia na ży cze nie p.
Zo fii Mo raw skiej zo sta ła przy dzie lo na do po mo cy w Dzia le Da -
rów. 

W dniach 19–20 li sto pa da 2005 ro ku prze ży ła swój Ju bi le usz
50-le cia Pro fe sji, ra zem z s. Te klą, s. Mo de stą i s. Anun cja tą.

W ostat nich la tach cho ro wa ła. Miesz ka ła na par te rze na „Od -
dzia le cho rych sióstr” w Do mu św. Ra fa ła. Jesz cze w ostat nich mie -
sią cach od cza su do cza su przy cho dzi ła lub by ła przy wo żo na do
do mo wej ka pli cy. Przy ję ła Sa kra ment Cho rych z rąk ks. Ka zi mie -
rza Ol szew skie go w dniu 31 sierp nia. Od wie dzi ła Ją tak że ro dzo -
na sio stra – s. Te re sa, pal lo tyn ka, któ ra przy je cha ła z Gnie zna. Wy -
da wa ło się po tem, że za gro że nie mi nę ło po raz ko lej ny.

Ode szła do Pa na w go dzi nach po po łu dnio wych w pią tek 6
wrze śnia. Do koń ca oka zy wa ła świa do mą łącz ność z to wa rzy szą -
cy mi Jej mo dli twą sio stra mi, z s. Ani tą, Prze ło żo ną Do mu św. Ra -
fa ła i pa nia mi pie lę gniar ka mi.

Msza św. i po grzeb od by ły się 10 wrze śnia 2013 ro ku.
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s. Rut Wosiek

Śp. Mariola Bendek

W za kła do wym szpi ta li ku dnia 5 sierp nia oko ło godz. 15.00
zmar ła, w wie ku 46 lat, je go wie lo let nia miesz kan ka i pra cow ni -
ca ŚP. MA RIO LA BEN DEK.

Śp. Ma rio la – ku zyn ka trzech na szych sióstr: s. Mi ro sła wy,
s. Ro ma ny i s. Ani ty – od wcze sne go dzie ciń stwa czę sto prze by -
wa ła w La skach. Jej Ma ma to ro dzo na sio stra s. Mi ro sła wy. W szpi -
ta lu w Kon stan ci nie Ma rio la ukoń czy ła szko łę ob słu gi biur me -
dycz nych i pod ję ła pra cę za wo do wą w la skow skiej in fir me rii.
W ostat nich dniach wiel kie go cier pie nia to wa rzy szy ły jej za przy -
jaź nio ne sio stry i pie lę gniar ki, a tak że jej Ma ma i Brat. 

Po grzeb od był się 7 sierp nia w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej
i na cmen ta rzu za kła do wym w La skach. W kon ce le brze pod prze -
wod nic twem ks. Ka zi mie rza Ol szew skie go, któ ry wy gło sił ho mi -
lię, uczest ni czy li na si księ ża: Edward En gel brecht i Mar cin Ko wal -
czyk, oraz spo krew nio ny ze zmar łą Ma rio lą o. Dy mitr Ha ra sim,
ba zy lia nin.



Jo lan ta Berg son

Wspo mnie nie o Ma riol ce

Ra cjo nal nie by ło wia do mo, że odej dziesz, ale gdzieś tli ła się
ma leń ka iskier ka na dziei, że mo że sta nie się cud… Po dob nie jak
Ty sa ma, chcie li śmy w to wie rzyć i pod sy ca li śmy wspól nie tę wia -
rę, speł nia jąc Two je ży cze nia. Ma riol ko, to by ła wiel ka ra dość pa -
trzeć na Twój uśmiech, cie szyć się Two ją ra do ścią, choć mia ło się
świa do mość, że tak nie wie le już moż na dla Cie bie zro bić…

Na sza bli ska przy jaźń trwa ła za le d wie 3 la ta i aż dziw ne, że sta -
ła się dla mnie tak waż na. To wła śnie Ty oka za łaś wiel ką ra dość
z po wo du mo je go za miesz ka nia w La skach. Mo je nie po ko je zwią -
za ne z przy sto so wa niem się do no we go miej sca – bio rąc pod uwa -
gę wiek i mój sła by wzrok – oka za ły się nie ta kie strasz ne dzię ki
To bie. Cie szy łaś się, gdy mó wi łam, jak wie le mi po ma gasz i gdy
na zy wa łam Cię „mo imi ocza mi”.

Wiel kim świę tem dla mnie by ły na sze wspól ne wy jaz dy do
War sza wy, za ku py „fa ta łasz ków” wy bie ra nych pod Two im czuj -
nym okiem. Gdy in ni wy ra ża li po dziw, jak ład nie je stem ubra na,
z du mą in for mo wa łam, że to Ma riol ka jest mo ją „sty list ką” – Cie -
bie to rów nież cie szy ło…

Po dzi wia łam Two ją de li kat ność i ła god ność, umie jęt ność do -
ga dy wa nia się z dzieć mi – mu szę przy znać, że tro chę Ci te go za -
zdro ści łam… Po czy tu ję so bie za wiel ki przy wi lej i szczę ście, że los
po zwo lił mi Cie bie spo tkać – tak wła śnie wy obra żam so bie oso -
by świę te…

Two ja zdol ność cie sze nia się z ma łych rze czy by ła za raź li wa
– niech ta umie jęt ność po zo sta nie w nas na pa miąt kę po To bie…
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s. Hie ro ni ma Bro niec

Wspo mnie nie o An nie Szulc -Hal bie

An nę Szulc -Hal bę po zna łam ja kieś trzy la ta te mu. Przy wio -
zła ją do La sek star sza jej sio stra, Bo gu mi ła Olech. Nie ustan nie
bra ku je nam wi dzą cych pra cow ni ków przy ko rek cie skon wer to -
wa nych na braj la tek stów. Lek to rat w na szym dzia le z re gu ły był
ob sa dza ny przez sio stry al bo wo lon ta riusz ki spo śród zna jo mych
i przy ja ciół. An na by ła już na eme ry tu rze i chcia ła jesz cze ko muś
po ma gać. Ja ko lek tor ka by ła świet na. Ze wzglę du na swój za wód
(by ła pia nist ką) wi dzia ła wszyst ko, co czar ne i do kład nie czy ta -
ła. Przy jeż dża ła prze waż nie dwa ra zy w ty go dniu. Póź niej już tyl -
ko raz. Mu siał to być dla niej du ży wy si łek, ale mi mo za awan so -
wa nej cho ro by no wo two ro wej ni gdy się nie skar ży ła. Lu bi li śmy
ją bar dzo: in te li gent na, ła god na i życz li wa wszyst kim i wszyst kie -
mu. Ze wzglę du na tak wy jąt ko wą oso bo wość po sta no wi łam pro -
sić o za miesz cze nie jej ży cio ry su w na szym cza so pi śmie.

Uczest ni czy łam w po grze bie An ny na Woj sko wych Po wąz kach
w dniu 8 sierp nia, wraz z jej krew ny mi i przy ja ciół mi. Msza św.

s. Hie ro ni ma Bro niec – Wspo mnie nie o An nie Szulc -Hal bie 127



ODESZŁY DO PANA128

mia ła wspa nia łą opra wę li tur gicz ną, a na cmen ta rzu że gna li An -
nę śpie wem hym nu Fil har mo nii im. Ro mu al da Trau gut ta jej
współ pra cow ni cy.

Świę tej Pa mię ci An na Szulc uro dzi ła się 3 li sto pa da 1942 r.
w ro dzi nie le kar skiej, ja ko dru ga wnucz ka ge ne ra ła Lu cja na Że -
li gow skie go, w je go do mu na war szaw skim Żo li bo rzu. W cza sie
Po wsta nia War szaw skie go w wie ku nie speł na dwóch lat zo sta ła
cięż ko ran na po ude rze niu po ci sku w dom, w któ rym ukry wa no
się w piw ni cy. Kie dy zo sta ła za nie sio na do szpi ta la po wstań cze -
go w For cie So kol nic kie go, jej oj ciec – dr Je rzy Szulc – któ ry pra -
co wał tam ja ko chi rurg, ode słał ją do ko lej ki ran nych, uwa ża jąc,
że ży ciu jej nie za gra ża nie bez pie czeń stwo, a są in ni cię żej ran ni.
An na lu bi ła opo wia dać tę hi sto rię. Wspo mi na ła ją jesz cze w ostat -
nich dniach ży cia. 

Po Po wsta niu, po pię ciu la tach po by tu w Ło dzi, gdzie roz po -
czę ła szko łę i na ukę gry na for te pia nie, ro dzi na po wró ci ła do War -
sza wy na Żo li borz. Tu An na zo sta ła za pi sa na do szko ły im. Ste -
fa nii Sem po łow skiej, skąd po kil ku la tach na uki prze nio sła się do
li ceum mu zycz ne go. 



Jej pa sją od dzie ciń stwa by ły książ ki, któ re za czę ła czy tać bar -
dzo wcze śnie, a jej ma rze niem, jak wte dy mó wi ła, by ło pra co wać
kie dyś w kio sku „Ru chu”, że by mieć du żo cza su na czy ta nie.

Dru gą wiel ką pa sją jej ży cia oka za ły się gó ry. W 1960 r. ukoń -
czy ła kurs wspi nacz ko wy w Klu bie Wy so ko gór skim, któ re go zo -
sta ła człon kiem. Od te go cza su we wszyst kich wol nych chwi lach
wra ca ła w uko cha ne Ta try. Zwią za ła się też z war szaw ską gru pą
tu ry stycz ną „Pa ta łach”, w któ rej zna la zła bli skich przy ja ciół i to -
wa rzy szy ma zo wiec kich wę dró wek.

In te re so wa ła się tak że przy ro dą. Ob da rzo na ab so lut nym słu -
chem czer pa ła ra dość z ob ser wa cji pta ków i roz po zna wa nia ich
gło sów. Kil ka krot nie bra ła udział w pra cach Ak cji Bał tyc kiej: ob -
rącz ko wa niu pta ków mi gru ją cych wzdłuż wy brze ża Bał ty ku. Wła -
śnie tam po zna ła swo je go przy szłe go mę ża – Ry szar da Hal bę, pra -
cow ni ka na uko we go Wy dzia łu Bio lo gii UW, z któ rym po bra li się
w 1967 r. W 1969 r. uro dzi ła się ich cór ka Jo an na, mat ka dwóch
jej wnu ków – Fran cisz ka i Ro cha.

Po uzy ska niu ma tu ry i dy plo mu z for te pia nu w Pań stwo wym
Li ceum Mu zycz nym w 1961 r. An na wstą pi ła do Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Mu zycz nej w War sza wie do kla sy for te pia nu prof. Je -
rze go Le fel da. Eg za min ma gi ster ski z wy ni kiem b. do brym zło -
ży ła w r. 1966. Je den z kon cer tów dy plo mo wych za gra ła z or kie -
strą Fil har mo nii Lu bel skiej. W tych la tach dom na Czar niec kie go
roz brzmie wał sta le mu zy ką. 

Bez po śred nio po dy plo mie An na pod ję ła pra cę w Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Mu zycz nej ja ko akom pa nia tor ka na lek cjach
dy ry gen tu ry i pra co wa ła tam aż do r. 1986, kie dy z nad mia ru obo -
wiąz ków sa ma zre zy gno wa ła z te go sta no wi ska. Rów no cze śnie
z PWSM w la tach 1966–1975 by ła za trud nio na w Pań stwo wej
Pod sta wo wej Szko le Mu zycz nej nr 1 przy ul. Mio do wej.

Od r. 1975 zo sta ła za trud nio na w War szaw skiej Ope rze Ka me -
ral nej na eta cie ko re pe ty to ra so li stów. Oprócz pra cy ko re pe ty tor -
skiej uczest ni czy ła w kon cer tach ja ko pia nist ka – ka me ra list ka, gra -
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ła rów nież na kla we sy nie w ope rach wy sta wia nych przez WOK.
Bra ła udział w wie lu kon cer tach za gra nicz nych Ope ry Ka me ral -
nej. Za waż ny mo ment w ży ciu ar ty stycz nym uwa ża ła uczest nic -
two w I Fe sti wa lu Mo zar tow skim w r. 1991. W 1983 r. otrzy ma ła
na gro dę Rek to ra PWSM za osią gnię cia w pra cy pe da go gicz nej.

W okre sie sta nu wo jen ne go za an ga żo wa na by ła w dzia łal ność
Związ ku Za wo do we go So li dar ność w krę gach ar ty stycz nych.
W po ło wie lat 80. we szła w skład ze spo łu Fil har mo nii im. Ro mu -
al da Trau gut ta, a wśród jej człon ków od na la zła wie lu bli skich i od -
da nych przy ja ciół. Wraz z ni mi współ two rzy ła pro gram i wy stę -
po wa ła w kon cer tach pie śni pa trio tycz nych, osta tecz nie zo sta jąc
człon kiem Ra dy Pro gra mo wej FiT.

Oprócz dzia łal no ści za wo do wej za wsze by ła go to wa po ma gać
ro dzi nie: dłu go opie ko wa ła się cho rą mat ką, po ma ga ła wy cho wy -
wać sio strzeń ców, z nie skoń czo ną cier pli wo ścią ła go dzi ła kon flik -
ty i trud ne sy tu acje. Wie le osób ce ni ło so bie jej przy jaźń. 

Je sie nią 1994 ule gła tra gicz ne mu wy pad ko wi, ude rzo na
przez sa mo chód na pa sach dla pie szych przed szpi ta lem na Sza -
se rów, do kąd szła od wie dzić cho re go oj ca. Prze ży ła, ale z I gru -
pą in wa lidz ką mi mo dłu go trwa łej re ha bi li ta cji nie by ła już zdol -
na do tak in ten syw nej pra cy ar ty stycz nej. Jed nak nie re zy gno wa -
ła. Jesz cze po 2000 r. bra ła udział w kon cer tach FiT. 

Dłu go nie pod da wa ła się cięż kiej cho ro bie, któ ra zo sta ła roz -
po zna na jesz cze w la tach 80., ale po 2011 r. za czę ła już bar dzo
utrud niać ży cie. An na du żo czy ta ła, słu cha ła mu zy ki, bra ła mą -
dry i życz li wy udział w ży ciu ro dzi ny. 

Ode szła, sta ra jąc się nie ro bić ni ko mu kło po tu i nie za smu ca -
jąc swo imi pro ble ma mi. Ra dość, ja kiej za zna ła ob cu jąc w ży ciu
z praw dzi wą Sztu ką, po zo sta wi ła w niej trwa ły ślad i do da ła sił. 

An na po zo sta nie w pa mię ci bli skich i przy ja ciół ja ko czło wiek
wiel kiej in te li gen cji i wiel kiej ła god no ści, po zo sta ją cy w cie niu.
A tak waż ny dla wszyst kich.
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24.06 W Brwi no wie, w wie ku 99 lat, zmarł Sta ni sław Wer ner,
wie lo let ni czło nek To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi, wuj s. Elż bie ty Więc kow skiej FSK. Oj ciec Sta ni -
sła wa, wy bit ny na uko wiec – prof. Wa cław Wer ner –
przez okres oku pa cji prze cho wał w swo im do mu nie -
zwy kle cen ny prze two rzo ny rad, któ ry po woj nie prze -
ka zał pol skim pla ców kom na uko wym. Sta ni sław po -
cho dził ze zna nej ro dzi ny ewan ge li ków re for mo wa -
nych. Brał udział w Po wsta niu War szaw skim. Pod
wpły wem, mię dzy in ny mi, ks. Ja na Ziei prze szedł na
ka to li cyzm. Ja ko wy bit ny spe cja li sta inż. od lew nik był
od de le go wa ny do pra cy w Ma ro ku. Od lat 70. nie mal
do śmier ci śpie wał w chó rze ko ściel nym Ka zi mie rza
Gier żo da w Pod ko wie Le śnej, a na stęp nie, po prze nie -
sie niu cho ru, w Otrę bu sach. Wraz z żo ną Mar tą pro -
wa dził gru pę mo dli tew ną w ra mach Ko ścio ła Do mo -
we go. „Był wzo rem rze tel no ści, pra wo ści, chrze ści jań -
skiej po ko ry i skrom no ści. Był uoso bie niem spo ko ju
i roz wa gi” – czy ta my w jed nym z li stów kon do len cyj -
nych. Po grzeb od był się w dniu 27 czerw ca w ko ście -
le pa ra fial nym w Brwi no wie; cia ło Zmar łe go zo sta ło
zło żo ne w gro bie obok żo ny Mar ty na cmen ta rzu ewan -
ge lic kim w War sza wie.

30.06–14.07 Na tur nu sie wcza so wym zor ga ni zo wa nym w Rab -
ce przez Kra jo we Dusz pa ster stwo Osób Nie wi do mych
i Nie do wi dzą cych prze by wa ło oko ło 90 osób. Jak co ro -
ku, oprócz form ak tyw ne go wy po czyn ku, cie ka wych
wy cie czek (do Za ko pa ne go na Krzep tów ki, na Ba chle -
dów kę do Ludź mie rza, Kal wa rii Ze brzy dow skiej i Ła -
giew nik oraz na Sło wa cję do Le wo czy) i ra do snych spo -
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tkań (ga wę dy, przed sta wie nia i kon cer ty w wy ko na niu
uczest ni ków tur nu su oraz wy stęp ze spo łu gó ral skie go
„Ma je ran ki”), by ła moż li wość uczest ni cze nia w co -
dzien nej Mszy św., wpro wa dze niu do me dy ta cji i Ad -
o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu. Ca łość po pro wa dził
ks. An drzej Gał ka.

30.06–18.07 W La skach trwa ła XI KA PI TU ŁA GE NE RAL NA,
któ rą po prze dzi ły re ko lek cje, pro wa dzo ne w ka pli cy
Do mu Re ko lek cyj ne go przez o. Fran cisz ka Mic kie wi -
cza SAC. Już w pierw szych dniach od by ły się dwa waż -
ne spo tka nia. 
1 lip ca by ło to spo tka nie z p. Pio trem No wi ną Ko nop -
ką, no wo mia no wa nym am ba sa do rem Rzecz po spo li -
tej Pol skiej przy Sto li cy Apo stol skiej za pro szo nym przez
mat kę An nę Ma rię pod czas czerw co we go spo tka nia
z oka zji 11. rocz ni cy śmier ci Oj ca Ta de usza, kie dy mó -
wił o swo ich wie lo let nich kon tak tach z Oj cem i La ska -
mi. Te ma tem spo tka nia by ła spra wa od po wie dzial no -
ści za dzie dzic two, ja kie nam po zo sta wi li na si Za ło ży -
cie le oraz za za cho wa nie ide owej toż sa mo ści Dzie ła.
Dru gim spo tka niem, po łą czo nym z wy mia ną my śli, py -
ta nia mi i moż li wo ścią dia lo gu, by ło ostat nie, koń czą -
ce re ko lek cje, spo tka nie wie czo rem 2 lip ca z o. Fran -
cisz kiem Mic kie wi czem.
3 lip ca Mszą świę tą, od pra wio ną w ka pli cy Do mu Re -
ko lek cyj ne go przez ks. Rek to ra Sła wo mi ra Szcze pa nia -
ka roz po czę ła się – XI Ka pi tu ła Ge ne ral na.
O godz.10.00 – zgod nie z Re gu la mi nem, sio stry ka pi -
tul ne za ję ły wy zna czo ne miej sca i po od czy ta niu li sty
obec no ści oraz krót kiej mo dli twie – roz po czę ła się część
spra woz daw cza. Spra woz da nia z mi nio ne go sze ścio le -
cia od czy ta ły: Prze ło żo na Ge ne ral na Mat ka An na Ma -
ria i Eko nom ka Ge ne ral na s. Agniesz ka For me la.
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6 lip ca po Mszy świę tej, od pra wio nej przez ks. bp. Bro -
ni sła wa Dem bow skie go, roz po czę ła się Ka pi tu ła Wy -
bor cza. O godz.12. 00 – w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel -
skiej, ks. bp Dem bow ski, ja ko prze wod ni czą cy Ka pi tu -
ły Wy bor czej, ogło sił ze bra nym Sio strom, na szym
Księ żom i in nym miesz kań com La sek wy bór no wej
Prze ło żo nej Ge ne ral nej – Mat ki Ra do sła wy Pod gór -
skiej.

Z Ka pli cy wie le sióstr i ze bra nych osób prze szło z Mat -
ką na Cmen tarz za kła do wy na krót ką mo dli twę przy
gro bach na szych Za ło ży cie li – w łącz no ści z „La ska mi
Nie bie ski mi”. 
W dniach 7–8 lip ca Ka pi tu ła przy stą pi ła do wy bo ru no -
wej Ra dy Ge ne ral nej Zgro ma dze nia.  W wy ni ku wy -
bo rów do Ra dy we szły: s. Ani ta Ha ra sim – I. Rad na –
Wi ka ria Ge ne ral na;  s. Al ber ta Cho rą ży czew ska – II.
Rad na; s. Ju dy ta Ole chow ska – III. Rad na; s. Sa ra Kie -
li szek – IV. Rad na.
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9 lip ca po po ran nej Mszy świę tej roz po czę ła się i trwa -
ła przez ko lej nych osiem dni część ostat nia, naj bar dziej
pra co wi ta – czy li Ka pi tu ła Spraw. O jej wy ni kach
wszyst kie sio stry do wia du ją się w pierw szych dniach
po za koń cze niu. We wszyst kich Do mach czy ta ne są
Do ku men ty Ka pi tu ły, czy li Uchwa ły, Za rzą dze nia
i Za le ce nia oraz Od po wie dzi na wnio ski, któ re zo sta -
ły wcze śniej prze sła ne do Se kre ta ria tu do roz pa trze nia
pod czas ob rad.

4.07–18.07 s. Ma ri stel la po pro wa dzi ła w Olsz ty nie obóz for ma -
cyj no -in te gra cyj ny sty pen dy stów FDNT (Fun da cji
Dzie ła No we go Ty siąc le cia). Bra ło w nim udział po nad
stu li ce ali stów i pięt na stu stu den tów po słu gu ją cych ja -
ko ka dra wy cho waw cza.

7.07–21.07 W La skach od był się Tur nus Re ha bi li ta cyj no -
-Uspraw nia ją cy, zor ga ni zo wa ny przez Pol ski Zwią zek
Nie wi do mych, dla 25 dzie ci nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych z ca łej Pol ski i ich ro dzi ców. Wzię ło w nim udział
oko ło 60 osób. Uczest ni cy tur nu su miesz ka li w Do mu



Dziew cząt. Zo sta li ob ję ci opie ką le kar ską oraz fa cho -
wą opie ką spe cja li stów z na sze go Ośrod ka: psy cho lo -
ga, te ra peu ty wi dze nia, re ha bi li tan ta ru chu, in struk to -
ra orien ta cji prze strzen nej, mu zy ko te ra peu ty, lo go pe -
dy. Od by wa ły się za ję cia edu ka cyj ne, za ję cia na
ba se nie i hi po te ra pia. Tur nu sem kie ro wa ły na uczy ciel -
ki orien ta cji prze strzen nej, pra cu ją ce w Do mu Dziew -
cząt: p. Alek san dra Bron cel – Kie row nik Tur nu su oraz
za stęp ca kie row ni ka p. Ka ta rzy na Ko złow ska – Wor wa,
po mo cą słu ży ły s. Do mi ni ka, s. Klau dia i s. Da mia na.
Na za koń cze nie dzie ci przy go to wa ły, pod kie run kiem
wy cho waw czyń i ro dzi ców wy stęp – baj kę o „Sło ni ku
Bom bi ku”, któ ry wę dru jąc, od zy skał wia rę w sens ży -
cia dzię ki te mu, że na uczył się dzie lić z in ny mi tym, co
miał.

15.07 W pa ra fii w Izabelinie w 48. rocz ni cę śmier ci ks. Alek -
san dra Fe do ro wi cza by ła od pra wio na Msza św., któ rej
prze wod ni czył i ho mi lię wy gło sił, tra dy cyj nie, o. Le on
Kna bit OSB w kon ce le brze z no wym Pro bosz czem ks.
ppłk. Sta ni sła wem Dę bic kim, ks. Mi ro sła wem Je le nie -
wi czem, Ka pe la nem Sióstr Ro dzi ny Ma ryi i dia ko nem
Ma tia sem.

15.07 Po cięż kiej cho ro bie w ro dzin nym do mu w Ja błon nie
w wie ku 73 lat ode szła do Pa na Ma ma na szej Mat ki Ra -
do sła wy ŚP. TE RE SA POD GÓR SKA. Dnia 19 lip ca
Mszę św. po grze bo wą w ko ście le pa ra fial nym p.w. .Mat -
ki Bo żej Kró lo wej Pol ski w Ja błon nie kon ce le bro wa ło
pięt na stu księ ży, wśród nich: by ły i obec ny Pro boszcz,
za przy jaź nie ni z Ro dzi ną daw ni ko le dzy Mat ki Ra do -
sła wy, a tak że księ ża zwią za ni z La ska mi i ko ścio łem św.
Mar ci na: m.in. ks. Rek tor Gał ka, któ ry wy gło sił ho mi -
lię i ks. Ka zi mierz Ol szew ski, któ ry za wiózł Zmar łej
ostat nią w Jej ży ciu Ko mu nię świę tą, ks. Mi ro sław Cho -

INNE WYDARZENIA 135



le wa, ks. Mi ro sław Krecz mań ski, ks. Jan Szub ka, ks.
Piotr Mar kie wicz, ks. Sła wo mir Ka sprzak, ks. Ja kub
Szcze śniak. Obec ni by li rów nież przed sta wi cie le Za rzą -
du TO nO – Pre zes Wła dy sław Go łąb i Se kre tarz Jó zef
Pla cha, Dy rek tor Ge ne ral ny Szy mon Sła wiń ski, Dy rek -
tor OSW Elż bie ta Szczep kow ska, przed sta wi cie le Ad -
mi ni stra cji.

23–28.07 W Do mu Re ko lek cyj nym od by ły się igna cjań skie re -
ko lek cje dla ro dzin z war szaw skie go KI Ku. Uczest ni -
czy ło w nich 14 ro dzin: 28 osób do ro słych i 37 dzie ci,
naj młod sze to dwu mie sięcz na Fe la i trzy mie sięcz ny
An toś. Re ko lek cje pro wa dził ks. An drzej Gał ka.
W pro gra mie by ły me dy ta cje oraz ca ło noc na ad o ra cja
Naj święt sze go Sa kra men tu. 

24.07 La ski od wie dzi li: Am ba sa dor RPA w Pol sce, p. Ted Pe -
ka ne z pa nią Kon sul Ra she dą Adam. To wa rzy szył im
p. An drzej Mor stin z Am ba sa dy RP w Pre to rii.

27.07 W La skach za koń czy ła swo ją te go rocz ną wy pra wę po
Ka szu bach oko ło 30-oso bo wa gru pa „Wę drów ki” pod
wo dzą o. Mar ka Pień kow skie go OP, któ ry o godz. 13.30
od pra wił dla nich Mszę św. w Ka pli cy Mat ki Bo żej
Aniel skiej. Po na wie dze niu cmen ta rza spo ży li oni im -
pro wi zo wa ny „wę drów ko wy” po si łek na ta ra sie przy
po ko ju Oj ca Ta de usza, czy li „u sie bie”. Ich te go rocz ną
wę drów kę opi sa ła w ser decz nym to nie lo kal na „Ga ze -
ta By tow ska”, wspo mi na jąc o po mo cy gru py w sprzą -
ta niu miej sco we go zde wa sto wa ne go cmen ta rza ewan -
ge lic kie go w So mi nach. Spo łecz na po moc na tra sie
„Wę drów ki” na le ża ła od po cząt ku, od cza sów o. Ta de -
usza, do jej tra dy cji.

1.08 W 69. rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go
mo dli li śmy się za Po le głych i w in ten cji Oj czy zny.
O godz.17.00 – tra dy cyj nie, w War sza wie i w ca łym
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kra ju, tak że w La skach, dla upa mięt nie nia tej rocz ni -
cy roz le gły się sy re ny.

2.08 W Uro czy stość Mat ki Bo żej Aniel skiej prze ży wa li śmy
Od pust Por cjun ku li i Świę to Pa tro nal ne Zgro ma dze -
nia, a w La skach rów nież Uro czy stość Pa tro nal ną na -
szej Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej.

5.08 Po Mszy św. od pra wio nej o godz. 7.00, spod Ka pli cy
Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach wy ru szy ła gru pa
oko ło 30-oso bo wa, w tym 11 osób nie wi do mych, aby
do łą czyć do 33. War szaw skiej Aka de mic kiej Piel grzym -
ki Me tro po li tal nej. Piel grzy mom to wa rzy szy li prze -
wod ni cy, w tym trzy sio stry: s. Edy ta, od wie lu lat głów -
na or ga ni za tor ka na szej gru py piel grzym ko wej (w tym
ro ku po szła po raz 39! ), s. Zdzi sła wa i s. Ka ro li na.

15.08 W Uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach
Pro fe sję Wie czy stą zło ży ła Sio stra Dri ta od Du cha
Świę te go i Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa – Lul je ta
Ke ci. W kon ce le brze pod prze wod nic twem ks.Rek to -
ra An drze ja Gał ki uczest ni czy ło pię ciu księ ży: ks. Ka -
zi mierz Ol szew ski, ks. Edward En gel brecht, ks. Se ba -
stian Wy rzy kow ski oraz ks. Ka rol z die ce zji ka to wic kiej,
to wa rzy szą cy w tym cza sie wo lon ta riusz kom wspo ma -
ga ją cym La ski.  Po uro czy sto ści – zgro ma dzo ne Sio stry
i Go ście, wśród nich licz na de le ga cja Sióstr Mi sjo na -
rek Mi ło ści, z któ ry mi s. Dri ta za przy jaź ni ła się jesz cze
pod czas swe go po by tu w ro dzin nej Al ba nii, skła da li no -
wej Pro fe sce wie czy stej ży cze nia przy wtó rze śpie wu.

15.08 W War sza wie zmarł w wie ku 79 lat Ma rian Gu staw Ma -
łec ki, dy rek tor ban ku, przy ja ciel La sek. Na le żał do Ko -
mi te tu Roz bu do wy La sek, któ ry zbie rał środ ki na bu -
do wę in ter na tu dla dziew cząt. Je go za słu gą by ło tak że
wpro wa dze nie do La sek pań stwa Ha mme rów, któ rzy
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sku tecz nie wspie ra li la skow ską szko łę mu zycz ną. Kil -
ka krot nie za pra sza li na sze dzie ci z kon cer ta mi do Nie -
miec. Po grzeb śp. Ma ria na Ma łec kie go od był się w dniu
22 sierp nia w ko ście le pod we zwa niem św. Waw rzyń -
ca na Wo li. La ski re pre zen to wa li: pre zes Wła dy sław
Go łąb z Mał żon ką oraz sio stry: Klau dia i Zdzi sła wa.
Sio stra Zdzi sła wa pod czas Mszy św. po grze bo wej od -
czy ta ła frag ment Li stu św. Paw ła do Tes a lo ni czan i pięk -
nie od śpie wa ła psalm re spon so ryj ny. Po grzeb od był się
na miej sco wym cmen ta rzu.

2.09 W Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej, o godz.10 00 zo sta -
ła od pra wio na Msza św. na roz po czę cie no we go ro ku
szkol ne go 2013/2014. Kon ce le brze prze wod ni czył ks.
bp Bro ni sław Dem bow ski, któ ry mo dlił się w in ten cji
Dzie ła La sek. Ksiądz Rek tor Sła wo mir Szcze pa niak
spra wo wał Mszę św. w in ten cji ks. bi sku pa – z oka zji
ob cho dzo nej nie daw no 60. rocz ni cy je go świę ceń ka -
płań skich oraz imie nin przy pa da ją cych 1 wrze śnia.
W kon ce le brze uczest ni czy li tak że ks. Mar cin Ko wal -
czyk i ks. Se ba stian Wy rzy kow ski. Po Mszy św. Pre zes
Wła dy sław Go łąb, w imie niu ca łej wspól no ty La sek,
zło żył ży cze nia Ju bi la to wi, a s. Ani ta z nie wi do my mi
dziew czę ta mi prze ka za ły kosz sło necz ni ków, sło ik mio -
du i książ kę Ro ma na Brand sta et te ra Je zus z Na za re tu. 
Oko ło godz.11.00 w sa li Do mu Dziew cząt .Dy rek tor
Ośrod ka, p. Elż bie ta Szczep kow ska, po wi ta ła wszyst -
kich uczniów roz po czy na ją cych no wy rok szkol ny oraz
ich ro dzi ców. Przed sta wi ła też na uczy cie li, wy cho waw -
ców i kie row ni ków po szcze gól nych pla có wek i dzia łów.

4.09 W szpi ta lu w Ka to wi cach w wie ku 79 lat zmar ła, Ma -
ma s. Da mia ny ŚP. JA NI NA LA SKE. Po grzeb od był się
9 wrze śnia w ko ście le p.w. Nie po ka la ne go Po czę cia
Najśw. Ma ryi Pan ny w Ka to wi cach. 
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10.09 La ski od wie dzi ła gru pa 22 sióstr za kon nych z Chin,
w tym 18 prze ło żo nych i for ma to rek z szes na stu róż -
nych zgro ma dzeń. W Pol sce uczest ni czy ły one w trzy -
ty go dnio wym zjeź dzie for ma cyj nym, zor ga ni zo wa nym
przez Sto wa rzy sze nie „Si ni cum” im. Mi cha ła Boy ma.
Po te re nie La sek opro wa dza ła je s. Sa ra.

13–14.09 Od by ła się Ogól no pol ska Piel grzym ka Osób Nie wi -
do mych do Sank tu arium Cheł miń skiej Mat ki Bo żej
Bo le snej w Chełm nie na Po mo rzu. – woj. ku jaw sko -po -
mor skie. W piel grzym ce, zor ga ni zo wa nej przez Kra jo -
we Dusz pa ster stwo Nie wi do mych, uczest ni czy ło oko -
ło 1500 piel grzy mów – nie wi do mych z prze wod ni ka -
mi, któ rych po wi ta li: Kra jo wy Dusz pa sterz ks. An drzej
Gał ka, miej sco wy pro boszcz – ku stosz sank tu arium,
pre zes Za rzą du Głów ne go PZN – An na Woź niak -Szy -
mań ska i pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi – Wła dy sław Go łąb. Mszę św., koń czą -
cą spo tka nie, pod prze wod nic twem ks. bpa An drze ja
Su skie go kon ce le bro wa ło 26 dusz pa ste rzy osób nie wi -
do mych. W or ga ni za cji piel grzym ki ks. An drze ja Gał -
kę, Kra jo we go Dusz pa ste rza Nie wi do mych, wspo ma -
ga ły: Mat ka Radosława oraz sio stry, głów nie z Klasz -
to ru war szaw skie go. Wiel ką po mo cą słu ży ły też
miej sco we sio stry sza ryt ki.

16.09 O godz.18.00 – w Do mu Re ko lek cyj nym od by ło się
otwar te spo tka nie dla osób za in te re so wa nych kon ty nu -
acją pod ję tej przed wa ka cja mi przez „gru py za da nio -
we” wspól nej re flek sji i pra cy nad od no wie niem i po -
głę bie niem du cho wo ści i współ pra cy w Dzie le La sek.
Za pro sze nie do wszyst kich chęt nych skie ro wa li wspól -
nie: Mat ka Ra do sła wa i ks. Rek tor Sła wo mir Szcze pa -
niak. Na spo tka nie w sa li św. Paw ła przy by ło nad spo -
dzie wa nie du żo osób, nie tyl ko li de rzy grup za da nio -
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wych. By ło też kil ka na ście sióstr z róż nych wspól not.
Sku pio no się głów nie nad pro jek ta mi i ewen tu al ny mi
ter mi na mi na stęp nych spo tkań o cha rak te rze in te gra -
cyj nym i re ko lek cyj nym. 

18.09 O godz.16.00 w dniu świę ta Do mu św. Sta ni sła wa Mszę
świę tą w in ten cji miesz ka nek i pra cow ni ków kon ce le -
bro wa li: ks. Rek tor Sła wo mir Szcze pa niak i ks. Mar cin
Ko wal czyk. Po Mszy św., od by ło się przed sta wie nie
frag men tów Ma łe go Księ cia An to nie go de Sa int - Exu -
pé ry, w wy ko na niu dziew czy nek gru py V, z czyn nym
udzia łem i wspar ciem wy cho waw czyń i dziew czy nek
z in nych grup.

29.09 W kruż gan kach ko ścio ła św. Mar ci na w War sza wie
mia ło miej sce od sło nię cie i po świę ce nie ta bli cy dla upa -
mięt nie nia wiel kie go Przy ja cie la wspól no ty świę to mar -
ciń skiej, zmar łe go 5 lip ca 2010 ro ku, Pro fe so ra Bog da -



na Mi cha ło wi cza. Uro czy stość od by ła się po Mszy św.
roz po czy na ją cej no wy rok pra cy war szaw skie go Klu -
bu In te li gen cji Ka to lic kiej, a kon ce le bro wa nej przez ks.
bp. Bro ni sła wa Dem bow skie go i ks. An drze ja Gał kę.
Od sło nię cia ta bli cy do ko na ły żo na i cór ka Pro fe so ra.
Prze ma wia li: ks. bp Bro ni sław Dem bow ski, Rek tor
War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go prof. Ma rek
Kraw czyk, a w imie niu KI Ku Pre zes p. Jo an na Świę cic -
ka, prof. Krzysz tof Byr ski oraz żona Bar ba ra Mi cha ło -
wicz.

1.10 W Do mu Chłop ców z ra cji świę ta Pa tron ki – św. Te -
re sy od by ła się uro czy stość, któ rą po prze dzi ła Msza św.
celebrowana przez ks. rektora Sławomira Szczepaniaka
z udziałem o. Eugeniusza Pokrywki w in ten cji Pra cow -
ni ków i Wy cho wan ków. W czę ści ar ty stycz nej przed -
sta wio no Baj kę o szczę ściu. 

2.10 W Pu blicz nym Gim na zjum i Szko le Pod sta wo wej im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w No wej Wsi War szaw skiej
(gmi na Mi cha ło wi ce) od był się Kon cert na za koń cze -
nie X Raj du Pę cic kie go. By ła to in sce ni za cja słow no -
-mu zycz na dla uczcze nia żoł nie rzy wal czą cych w Po -
wsta niu War szaw skim. Wy ko naw ca mi by li ucznio wie
szkół gmin nych i Szko ły Mu zycz nej w La skach. Na -
uczy cie le i ucznio wie szko ły w No wej Wsi co ro ku pod
ko niec wrze śnia wspo mi na ją 91 bo ha te rów Po wsta nia
War szaw skie go po le głych 2 sierp nia 1944 ro ku w bo -
ju pod Pę ci ca mi. Chór „Le śne Pta ki” zo stał za pro szo -
ny na ten kon cert po ubie gło rocz nym wy stę pie, w ma -
ju 2012 ro ku, pod czas uro czy sto ści nada nia imie nia ks.
An to nie go Ma ryl skie go jed ne mu z pę cic kich rond, któ -
re znaj du je się w po bli żu dwo ru, w któ rym przy szedł
on na świat.
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18.10 Z oka zji Dnia Służ by Zdro wia se na tor Rze czy po spo li -
tej Pol skiej An na Ak sa mit prze sła ła na stę pu ją ce ży cze -
nia dla per so ne lu na sze go Ośrod ka.
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata:  2009/2010/2011/2012

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

Zdję cia do star czy li: 
R. Ma zu rek, P. Pa ku ła, T. Koc, s. Rut Wo siek, D. To ma szew ski,
M. Ło bo da, s. Le ona, A. Magner


