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Jó zef Pla cha

Otwo rzyć drzwi ser ca 

Wiel ki Post i Wiel ka noc to bo daj naj waż niej szy czas w Ko ście -
le, choć z pew no ścią łą czy się z cią giem in nych wy da rzeń zin -

te gro wa nych z ro kiem li tur gicz nym.
Nie za leż nie od te go, że to do świad cze nie lu dzi wia ry, Zmar -

twych wsta nie Je zu sa – po dob nie jak Bo że Na ro dze nie – jest wy da -
rze niem hi sto rycz nym. Nie pod wa ża ją go na wet naj więk si an ta go -
ni ści, cho ciaż ma ją na ten te mat swo ją od ręb ną teo rię.

Je zus uka zy wał się po swo im zmar twych wsta niu nie licz nym wy -
bra nym oso bom, da jąc w ten spo sób do wód, że ży je.

Ta ka jest na tu ra Je zu so we go dzia ła nia – bez re kla my i roz gło -
su – jak za uwa ża pa pież Be ne dykt XVI, pi sząc: „W wiel kiej hi sto -
rii ludz ko ści, stop nio wo tyl ko bu du je swo ją hi sto rię. Sta je się czło -
wie kiem, tak jed nak, że przez współ cze snych so bie, przez mia ro daj -
ne si ły hi sto rii, mo że po zo stać nie zau wa żo ny. Cier pi i umie ra, ja ko
Zmar twych wsta ły chce przyjść do ludz ko ści tyl ko przez wia rę swo -
ich, któ rym się uka zu je. Nie prze sta je lek ko pu kać do drzwi na szych
serc i je śli je otwo rzy my, po wo li czy ni nas wi dzą cy mi” (Be ne dykt
XVI, Je zus z Na za re tu cz. II, JED NOŚĆ, Kiel ce 2011, s. 293).

Re flek sję tę moż na od nieść do współ cze sne go Ko ścio ła. Tak że do
lokalne go Ko ścio ła, ja kim jest śro do wi sko La sek.

I my mu si my prze bi jać się przez mrok róż nych wąt pli wo ści, aby
w koń cu zo ba czyć to, co nie wi dzial ne. A czę sto zna czo ne tyl ko de -
li kat nym pu ka niem Je zu sa do na szych serc.

OD REDAKCJI



W La skach nie szu ka On re kla my ani nie po trzeb ne go roz gło -
su. Z pew no ścią pra gnie, aby Dzie ło Mat ki Czac kiej, za ko rze nio -
ne w Je go Krzy żu i Zmar twych wsta niu, ta kim na za wsze i do koń -
ca po zo sta ło. By zwłasz cza w swo ich codziennych trud no ściach nie
szu ka ło roz wią zań in nych niż na tu ra Je go obec no ści.

Ufa jąc za tem, że Je zus ży je i na dal dzia ła, uwierz my też w to,
że nie po zo sta wi nas sa mych z tym, co cza sem bo li. Że wy peł ni nas
swo im du chem, po zwa la jąc z więk szym opty mi zmem spoj rzeć w na -
szą przy szłość.

Życz my so bie wza jem nie po trzeb ne go nam wszyst kim, upra -
gnio ne go po ko ju, pły ną ce go z pu ste go gro bu Je zu sa i radości Wiel -
kiej Nocy.

OD REDAKCJI6



Wła dy sław Go łąb 

Co to jest Dzie ło La sek?

103la ta te mu po wsta ło To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem -
nia ły mi, a 96 lat mi nie w grud niu od da ty po wsta nia

Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża. Oby dwie
te in sty tu cje po wo ła ła Mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka. Stwo rzo ne
przez nią in sty tu cje skła da ją się na to, co na zy wa my Dzie łem Nie -
wi do mych, Dzie łem La sek lub co raz czę ściej – Dzie łem Mat ki Elż -
bie ty Czac kiej. Na po cząt ku by ło to nie wąt pli wie Dzie ło Nie wi -
do mych. Ró ża Czac ka po utra cie wzro ku, za miast jeź dzić po ko -
lej nych sła wach oku li stycz nych, za na mo wą dr. Bo le sła wa
Ry szar da Gep ne ra za ję ła się nie wi do my mi. Bar dzo czę sto mó wi -
ła, że wła ści wym twór cą Dzie ła Nie wi do mych jest dr Gep ner. Jed -
nak do dziś nie wie my, któ ry to był dok tor: czy oj ciec Bo le sław
Gep ner (1835–1913), czy je go syn Bo le sław Ry szard (1864–1923).
Obaj by li sław ny mi oku li sta mi. Na pew no pierw szym le ka rzem
Ró ży Czac kiej był oj ciec, ale człon kiem Za rzą du To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi i jej pierw szym pre ze sem, był syn. 

To wa rzy stwo mia ło swo ją sie dzi bę w War sza wie i do La sek
prze nio sło się do pie ro w la tach dwu dzie stych. Za rów no To wa rzy -
stwo, jak i Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy -
ża, ja ko swe pod sta wo we za da nie przy ję ło wszech stron ną opie -
kę nad nie wi do my mi na te re nie Pol ski. 

Dziś czę ściej uży wa się okre śle nia Dzie ło La sek. Jest to szer szy
ter min niż Dzie ło Nie wi do mych, gdyż po za wszech stron ną opie -
ką nad nie wi do my mi obej mu je sfe rę du cho wą, czy li nie sie nie świa -
tła tak że nie wi do mym na du szy. A za tem ce lem Dzie ła jest nie sie -
nie świa tła nie wi do mym na cie le i na du szy. My ślę, że nie sie nie
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świa tła nie wi do mym na du szy naj sku tecz niej jest re ali zo wa ne przez
nie wi do mych na cie le, bo do brze zre ha bi li to wa ny nie wi do my, ak -
cep tu ją cy swo je ka lec two, trak tu jąc je ja ko dar i za da nie ofia ro wa -
ne mu przez Bo ga, jest naj sku tecz niej szym ewan ge li za to rem.

Iluż to lu dzi po po zna niu La sek mó wi o tym szcze gól nym kli -
ma cie du cho wym. Dla wie lu La ski sta no wią du cho wą oj czy znę
i miej sce od nie sie nia w po ko ny wa niu trud no ści ży cio wych. 

Na tym tle nie zwy kle waż nym py ta niem jest wła ści we zde fi -
nio wa nie Dzie ła. Dla wie lu są to sio stry fran cisz kan ki, dla in nych
– świec ki za kład. Bra łem kie dyś udział z jed ną z na szych sióstr
w dniach kul tu ry chrze ści jań skiej. W ko ście le ksiądz po wi tał mnie
ja ko pre ze sa Pol skie go Związ ku Nie wi do mych z La sek. Na szczę -
ście mia łem bez po śred nio po je go po wi ta niu pre lek cję i wy ja śni -
łem, że je stem pre ze sem Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi, a To wa rzy stwo jest tak sa mo waż nym i sa mo rząd nym
sto wa rzy sze niem, jak Pol ski Zwią zek Nie wi do mych.

Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy im. Ró ży Czac kiej pro wa dzi
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi w ści słej współ pra cy ze
Zgro ma dze niem Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża. Nie ste -
ty w wie lu ma te ria łach ko ściel nych, a na wet i w nie któ rych słow -
ni kach en cy klo pe dycz nych po da je się, że Za kład dla Nie wi do mych
w La skach jest pro wa dzo ny przez sio stry fran cisz kan ki. Jest to ko -
lej ne nie po ro zu mie nie. 

Dzie ło La sek to „Triu no”, czy li trzy ele men ty, z cze go Sio stry
fran cisz kan ki i świec cy człon ko wie To wa rzy stwa dzia ła ją na rów -
nych pra wach i łą czy ich trze ci ele ment: nie wi do mi sta no wią cy
spo iwo Dzie ła. 

Za tem La ski to przede wszyst kim nie wi do mi oraz Zgro ma dze -
nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża oraz To wa rzy stwo
Opie ki nad Ociem nia ły mi. 

W ra mach Dzie ła ty tuł praw ny or ga nu pro wa dzą ce go dla
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go, Do mu Po mo cy Spo łecz nej
dla Nie wi do mych Ko biet w Żu ło wie, Ośrod ka Wy po czyn ko wo -
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-Re ha bi li ta cyj ne go w Gdań sku -So bie sze wie, fi lii Ośrod ka w Rab -
ce i Do mu dla Nie wi do mych Męż czyzn w Nie po ło mi cach po sia -
da To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, na to miast dla Do mu
Re ko lek cyj ne go i Dusz pa ster stwa Nie wi do mych – Zgro ma dze nie
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża.

W ni czym to jed nak nie po mniej sza ro li Zgro ma dze nia. Zgod -
nie ze sta tu tem To wa rzy stwa, każ do ra zo wa prze ło żo na ge ne ral -
na Zgro ma dze nia wy bra na przez Ka pi tu łę, z urzę du wcho dzi
w skład Za rzą du To wa rzy stwa z funk cją wi ce pre ze sa Za rzą du.

Wszyst kie sio stry Zgro ma dze nia po ślu bach wie czy stych są
człon ka mi To wa rzy stwa z czyn nym i bier nym pra wem wy bor czym. 

Zgro ma dze nie po nad to pro wa dzi dzia łal ność mi syj ną na
Ukra inie, w In diach i w Afry ce. W tej dzia łal no ści To wa rzy stwo
wspie ra Zgro ma dze nie, gdyż w ra mach pla có wek mi syj nych Zgro -
ma dze nie bez po śred nio pro wa dzi dzia łal ność edu ka cyj no-wy -
chowawczą miej sco wych nie wi do mych.

Pod su mo wu jąc oma wia ną pro ble ma ty kę, chciał bym zde cy do -
wa nie pod kre ślić, że nie mo że ist nieć Dzie ło La sek z po mi nię ciem
któ re go kol wiek z ele men tów skła do wych „Triu no”. 

*   *   *
Kie dy ten list do trze do Pań stwa, bę dzie już Wiel ki Post, czas

re flek sji i za du my nad sen sem ży cia. Ko ściół przy po mi na nam,
że ma my „na wró cić się i wie rzyć Ewan ge lii”. My ślę, że naj więk -
szym wro giem na wró ce nia jest prze ko na nie, że nie mam się z cze -
go na wra cać. 

Mi ło sier dzie i ła ska na wró ce nia za re zer wo wa ne są dla
grzesz ni ków. Bez grze chu był tyl ko Je zus Chry stus. Je że li nie po -
tra fi my bić się w pier si, mó wiąc: „mo ja wi na”, to przy naj mniej pro -
śmy Bo ga o po zna nie wła snej grzesz no ści.

Wiel ki Post koń czy świę to Zmar twych wsta nia Pań skie go. Ży -
czę na szym Czy tel ni kom, aby Pan Zmar twych wstał i za go ścił na
sta łe w na szych ser cach – al le lu ja!

La ski, dnia 3 mar ca 2014 r. 
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ks. Al fons Józef Skow ro nek

Dla cze go lu dzie po szczą

Szczu pła syl wet ka jest w mo dzie. Jed ni chcą, dru dzy „po win -
ni” po ścić. Oprócz te go jest jesz cze ka te go ria lu dzi, któ rzy

utrzy mu ją, że w tym punk cie asce za jest do bra du cho wo i prak -
tycz nie. Po szcze nie da rzy czło wie ka no wą ska lą by cia i uwal nia
istot ne seg men ty praw dzi we go ży cia.

Prak ty ka po stu ozna cza jed nak za wsze, i to w pierw szym rzę -
dzie, wy rze cze nie się. Któż chęt nie z cze goś re zy gnu je? Je że li dzi -
siaj ktoś po ści, czy ni to rzad ko z po bu dek re li gij nych. Naj sil niej -
szą jest tu taj jed na pod nie ta: nad wa ga, wy ko rzy sta nie okre su po -
stu do po zby cia się kil ku ki lo gra mów. 

Post kry je w so bie wie le wy mia rów. Jed nym z nich jest wła -
śnie owa ka te go ria cie le sna – wie lu lu dzi są dzi, że ogra ni cze nie
w je dze niu i pi ciu ma w so bie tę do brą stro nę, wy mie nio ną szan -
sę na schud nię cie. De cy du je tu jed nak jed no: w re żi mie po szcze -
nia roz strzy ga się kwe stia, czy po sze rzy ły się li tyl ko spodnie al -
bo też i chrze ści jań ska świa do mość. Je że li pan lub pa ni pra gnie
utra cić na wa dze dłu go fa lo wo, przed się wzię cie to za cząć na le ży
od po stu, trze ba jed nak przy tym zmie nić swój styl my śle nia. Je -
że li post połączymy z wy ci sze niem się i spo ko jem du cha, wte dy
człek do cie ra do sa mych ko rze ni prak ty ki po stu. Lu dzie za wsze
po ści li dla okre so we go wy co fa nia się ze świa ta, od da wa li się re -
flek sjom, aby prze do stać się do wnę trza. Nie kie dy w po szu ki wa -
niu Bo ga. Ten zwrot do ko nu je się na tu ral nie je dy nie wte dy, kie -
dy stwo rzo ne zo sta ną ko rzyst ne po te mu wa run ki. Po szcze nie
w hek tycz nym za bie ga niu dnia jest trud ne.

TEOLOGIA WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY



Co wła ści wie ozna cza bi blij ne po ję cie „po ścić”? Sło wo to przy -
wo dzi nam na pa mięć re zy gna cję w przyj mo wa niu po kar mów,
krót ko i wę zło wa to „gło dów kę”. Lecz post nie jest li tyl ko ogra -
ni cze niem. Jest czymś wię cej niż sa mo oby wa nie się w spo ży wa -
niu ła ko ci, jak się to dzi siaj czę sto prak ty ku je. Po szcze nie nie jest
też jed nak po boż nym uczyn kiem, któ ry przy no si nam plu so we
punk ty u Bo ga. Cho dzi na to miast o szcze gól ną for mę mo dli twy,
mia no wi cie o roz mo wę z Bo giem, któ rej to wa rzy szy po st na po -
wścią gli wość. 

Moż na by po wie dzieć, że post mo że być tak że mo dli twą bez
słów, fi zycz nym wy ra zem gło du i pra gnie nia łącz no ści z Bo giem.

Dla cze go jed nak czło wiek po wi nien po ścić? Czy przez to bę -
dzie mógł wy wie rać na Bo gu okre ślo ne wra że nie? Nie, tu taj cho -
dzi w pierw szej li nii o czło wie ka, któ ry pra gnie bardziej wzmoc -
nić się w Bo gu. Ta więź umac nia re la cję z Bo giem i bliź ni mi. Je -
że li akt po stu nie obej mu je tak że sióstr i bra ci, wów czas na sza
ak tyw ność po zo sta je ułom na.

Bi blia na wet nie for mu łu je bez po śred nich wska zań dla prak -
ty ki po stu. Nie jest to coś, cze go Bóg od chrze ści jan żą da lub ocze -
ku je. Bi blia jed no cze śnie oce nia po szcze nie ja ko dzia ła nie do bre
i ko rzyst ne.

Wy po wie dzi Je zu sa na ten te mat brzmią pro sto i bez po śred -
nio. Dla po stu sta wia tyl ko je den wa ru nek – szcze rość. On wie -
dział, że Je go ucznio wie bę dą po ści li, lecz nie okre ślał kie dy, jak
dłu go lub jak czę sto. Po boż ni hi po kry ci by li dlań zgro zą: lu dzie
ci by li bo wiem in dy wi du ami, któ rzy swą po boż ność wy sta wia li
na po kaz, aby przez to osią gnąć pu blicz ny aplauz. Ta ką stra te gię
sto so wa li tak że po szcząc sa mi, aby ca łe mu świa tu po ka zać, w ja -
kim to krę gu wy rze czeń ży ją – w tym ce lu ma sko wa li na wet wi -
ze run ki swych twa rzy.

W Bi blii Je zus za le ca za cho wa nie prze ciw ne: Kie dy czło wiek
po ści, wte dy nikt nie mu si te go wi dzieć po za Bo giem, „Oj cem
w ukry ciu”. I dla te go ra dzi, aby w cza sie po stu grun tow nie się myć
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i za dbać o swój ze wnętrz ny wy gląd, aby wy stę po wać nie na gan -
nie świe żo: „Kie dy po ści cie, nie bądź cie po sęp ni jak ob łud ni cy.
Przy bie ra ją oni wy gląd po nu ry, aby po ka zać lu dziom, że po szczą.
Za praw dę, po wia dam wam: już ode bra li swo ją na gro dę” (Mt 6,16).

War to w tym miej scu wska zać garść nie odzow nych da nych hi -
sto rycz nych. Post od gry wał wiel ką ro lę od sa me go za ra nia chrze -
ści jań stwa. Już od II stu le cia ja wi się dwu dnio wy post za smu ce -
nia w Wiel ki Pią tek i Wiel ką So bo tę, a w III wie ku był ob cho dzo -
ny na wie lu te re nach i trwał ca ły Wiel ki Ty dzień. Od po cząt ków
V wie ku zna ny jest już wszę dzie przed wiel ka noc ny 40-dnio wy
post. Okres ten ob cho dzo no ja ko czas po ku ty dla no to rycz nych
grzesz ni ków, a za ra zem ja ko przy go to wa nie ka te chu me nów do
przy ję cia chrztu, któ re go udzie la no w noc wiel ka noc ną.

Bi blij ne za ple cze dla usta le nia okre su Wiel kie go Po stu na okres
40 dni i no cy wią za no z 40-dnio wym po stem Je zu sa na pu sty ni
(Mt 4,). Licz ba 40 przy po mi na rów nież o 40 dniach po to pu (Rdz
7,4-6), la ta wę drów ki Izra eli tów przez pu sty nię (Wj 16,35), 40 dni
prze ży wa ne przez Moj że sza na Gó rze Sy naj (Wj 24,18) i o 40
dniach, o któ rych Pro rok Jo nasz gło sił swe ka za nia w Ni ni wie, aby
oca lić to mia sto przed za gła dą (Wj Jon 3,4).

Po ra na garść mi ga wek hi sto rycz nych. Z za ni kiem po ku ty pu -
blicz nej w Ko ście le pod ko niec pierw sze go stu le cia prze trwał ryt
po sy pa nia po pio łem ja ko wi do my znak po ku ty kre ślo ny na czo -
łach wier nych. Zna lazł na wet swe po cze sne miej sce w li tur gii. Na
Sy no dzie w Be ne wen cie (1091) Pa pież Urban II za le cił je go spra -
wo wa nie w Śro dę Po piel co wą. Śre dnio wiecz ne prze pi sy po stu ze -
zwa la ły na je den po si łek dnia, z re gu ły wie czo rem. Spo ży wa nie
mię sa, pro duk tów mle ka, al ko ho lu i jaj by ło wzbro nio ne. Ostat -
ni wto rek kar na wa łu zwie się w tra dy cji fran cu skiej od po wied nio
Mar di Gras (tłu stym wtor kiem), w ję zy ku an giel skim Pan ca ke
Tues  day (pącz ko wy wto rek). Do pie ro w ro ku 1486 Pa pież In no -
cen ty VIII ze zwo lił na spo ży wa nie w Wiel kim Po ście pro duk tów
mlecz nych.

TEOLOGIA WIELKIEGO POSTU I WIELKANOCY12



W Ko ście le rzym sko ka to lic kim 40-dnio wy okres po ku ty zwie
się wiel ka noc nym okre sem po ku ty. Ten od ci nek cza su trwa od Śro -
dy Po piel co wej do po cząt ku Mszy św. Wie cze rzy Pań skiej w Wiel -
ki Czwar tek. Wiel ka noc ny Post koń czy się w Wiel ki Pią tek. 

Żą da nia Ko ścio ła ka to lic kie go w od nie sie niu do prak ty ki post -
 nej re gu lu je Apo stol ska Kon sty tu cja Paw ła VI „Pa eni te mi ni”
(1966). Obok re spek to wa nia szcze gól nych przy ka zań za le ca się
tam tak że in ne for my asce zy i po ku ty. Wier ni są we zwa ni do in -
ten syw niej sze go uczest nic twa w na bo żeń stwach (np. Dro gi
Krzy żo wej), jak i do uczyn ków mi ło ści bliź nie go i wspie ra nia ubo -
gich. W wie lu pa ra fiach zna na jest prak ty ka po st nych po sił ków.
Pod tym po ję ciem ro zu mie się so li dar no ścio we po sił ki na rzecz
pro jek tów w kra jach Trze cie go Świa ta, dla któ rej to ak cji ro dzi -
ny re zy gnu ją z nie dziel nej pie cze ni mię snej. W jej miej sce kon -
su mu ją jed no da nio wy obiad o ty po wej ja ko ści lub sprze da ją da -
nia za do bro wol ne ofia ry. 

Od pią tej nie dzie li Wiel kie go Po stu (Nie dzie la Pa syj na) fio -
le to wy mi chu s ta mi za sła nia ne są krzy że i ob ra zy. Oł ta rzo we re -
ta bu le i tryp ty ki w okre sie Wiel kie go Po stu są za my ka ne i po ka -
zu ją od wrot ną stro nę skrzy deł; wiel ko post ne chu s ty prze sła nia -
ją nie raz ca łe oł ta rzo we pre zbi te rium.

Ko ścio ły pra wo sław ne pod kre śla ją od mien ne ak cen ty swej
wiel ko post nej li tur gii. W za leż no ści od tra dy cji zna ne są róż ne
okre sy i stop nie po stu. Dla przy kła du: Apo stol ski czas po stu – jest
to je go lek ka for ma, trwa od pierw szej nie dzie li po Ze sła niu Du -
cha Świę te go do świę ta Pio tra i Paw ła 29 czerw ca. Ist nie je ostry
już post wo kół świę ta Za śnię cia Ma ryi, któ ry trwa od 1 do 14 sierp -
nia. I wresz cie okres po stu św. Fi li pa, któ ry od po wia da za chod -
nie mu ad wen to wi i trwa od 15 li sto pa da do 24 grud nia.

Każ dy wier ny po wi nien swe wła sne re gu ły po szcze nia usta -
lić ze swo im dusz pa ste rzem lub spo wied ni kiem. Po szcze nie na
wła sną rę kę nie jest za le ca ne. Od no śnie na ka za nych po stów Ko -
ścio ły pra wo sław ne zna ją trzy je go stop nie: 
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1. post su ro wy, w któ rym za ka za ne jest – po za mio dem – spo -
ży wa nie wszel kich pro duk tów zwie rzę cych, a po nad to ole ju i al -
ko ho lu; 

2. post lek ki, w któ rym się gać wol no po wi no, olej i ma łe zwie -
rzę ta; 

3. oprócz wy mie nio nych za ka zów kon su mo wać wol no jesz -
cze ry by.

W klasz to rach prak ty ko wa na jest do dat ko wa for ma po stu, tzw.
Xe ro pha gia, któ ra zo bo wią zu je do ab so lut ne go za ka zu spo ży wa -
nia po kar mów do go dzi ny dzie wią tej (godz. 15), po czym wol no
spo ży wać już tyl ko chleb, owo ce i pić wo dę. Tę for mę prze wi du -
je Wiel ki Czas Po stu przed Wiel ka no cą i zo bo wią zu je do jej za -
cho wa nia w „Czy sty Po nie dzia łek” (pierw szy dzień po stu)
i w Wiel ki Pią tek.

Do pra wo sław nych mni chów od no szą się po nad to dal sze re -
gu ły. Do dat ko wo po ścić po win ni tak że w każ dy po nie dzia łek. Po -
szcze gól ne klasz to ry kie ru ją się jed nak wła sny mi prze pi sa mi.
W kon wen tach naj bar dziej su ro wych spo żyć wol no go to wa ne jaj -
ko je den raz w ro ku, w Wiel ka noc.

Zgo ła ina czej pre zen tu je się czas po stu w Ko ścio łach ewan ge -
lic kich. Re for ma to rzy zmie rzy li się z póź no śre dnio wiecz ną tra -
dy cją po boż no ści: waż ne nie sta ły się dla nich ze wnętrz ne ak ty li -
tur gii, lecz uspo so bie nie i na sta wie nie wier nych. W tym sen sie wy -
po wie dział się Mar cin Lu ter swym ostrym ję zy kiem w Ka za niu
o do brych uczyn kach: „Chcę te raz mil czeć o tym, że nie któ rzy tak
po szczą, że jed nak upi ja ją się do upa dłe go; że nie któ rzy po szczą
tak ob fi cie z ry ba mi i in ny mi po kar ma mi, że z mię sem, ja ja mi
i ma słem zbli ży li by się o wie le bar dziej do po stu (…). Z dru giej
stro ny, je że li czło wiek do szedł by do wnio sku, że od po szcze nia
mą ci mu się w gło wie i za czy na tra cić re zon lub zruj no wał so bie
żo łą dek (…), mąż ta ki po wi nien rzu cić po szcze nie i jeść, spać i so -
bie po fol go wać na ty le, na ile te go wy ma ga zdro wie”.
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Cy tat ten mó wi wy raź nie, że Lu ter uwa żał post za swe go ro -
dza ju in dy wi du al ny pro gram tre nin go wy. I stąd nie moż na te go
sa me go za cho wa nia na rów ni za le cać dru gim lub wręcz za or dy -
no wać. Za da nie po stu spro wa dza się we dług re for ma to ra „do ob -
ła ska wie nia sta re go Ada ma”. Po szcze nie za le ca ne jest szcze gól nie
ja ko przy go to wa nie do przy ję cia Eu cha ry stii. Post jest swe go ro -
dza ju sub tel ną ze wnętrz ną dys cy pli ną przed przy stą pie niem do
Ko mu nii św.

W tra dy cyj nym lu te ra ni zmie obo wią zu je ści sły post w Wiel -
ki Pią tek, aż do go dzi ny śmier ci Je zu sa, do 15. Na dru gim koń -
cu ewan ge lic kie go spek trum, np. u zie lo no świąt kow ców lub pro -
te stan tów ewan ge li kal nych, ale i chrze ści jan re for mo wa nych, gdzie
hi sto rycz ne tra dy cje są trak to wa ne ze scep ty cy zmem, któ ry wręcz
osten ta cyj nie ła mie zwy cza je Wiel kie go Po stu, ze zwa la jąc na spo -
ży wa nie po traw mię snych.
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Benedykt XVI 

Per spek ty wy Zmartwychwstania*

Wszyst kie czte ry Ewan ge lie, a po nad to re la cja Paw ła o Zmar -
twych wsta niu w Pierw szym Li ście do Ko ryn tian 15, za kła -

da ją, że okres uka zy wa nia się Zmar twych wsta łe go jest ogra ni czo -
ny w cza sie. Pa weł ma świa do mość, że je mu ja ko ostat nie mu zo -
sta ła jesz cze da na ła ska spo tka nia ze zmar twych wsta łym
Chry stu sem. W ca łej tra dy cji ja sny jest tak że sens chry sto fa nii: ich
głów nym ce lem jest ze bra nie krę gu uczniów, któ rzy mo gą świad -
czyć, że Je zus nie po zo stał w gro bie, lecz ży je. Ich świa dec two jest
ze swej isto ty po sła niem: mu szą oni gło sić świa tu, że Je zus jest Ży -
ją cym – jest sa mym Ży ciem. 

Otrzy ma li po le ce nie przede wszyst kim pod ję cia jesz cze jed -
nej pró by zgro ma dze nia Izra ela wo kół Je zu sa. Rów nież ke ryg mat
Paw ła za czy na się za wsze od da nia świa dec twa w obec no ści Ży -
dów, któ rym ja ko pierw szym przy obie ca ne jest zba wie nie. Jed nak
prze zna cze nie po słań ców jest w grun cie rze czy po wszech ne: „Da -
na Mi jest wszel ka wła dza w nie bie i na zie mi. Idź cie więc i po -
zy skuj cie uczniów we wszyst kich na ro dach” (Mt 28,18n). „Bę dzie -
cie mo imi świad ka mi w Je ru za lem i w ca łej Ju dei, i w Sa ma rii, i aż
po krań ce zie mi” (Dz 1,8). Wresz cie: „Idź – po wie dział do mnie
– bo Ja cię po ślę da le ko, do po gan” – mó wi Paw ło wi Zmar twych -
wsta ły (Dz 22,21). 

Część orę dzia świad ków sta no wi tak że za po wiedź, że Je zus
przyj dzie po now nie, że by osą dzić ży wych i umar łych oraz de fi -
ni tyw nie usta no wić kró le stwo Bo że w świe cie. Sze ro ki nurt teo -
lo gii no wo żyt nej za po wiedź tę uznał za naj waż niej szą treść orę -
dzia, a nie kie dy na wet za je dy ny jej istot ny rdzeń. Twier dzi się
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więc, że już sam Je zus my ślał wy łącz nie w ka te go riach escha to -
lo gicz nych. „Ocze ki wa nie ry chłe go przyj ścia” kró le stwa by ło by
spe cy ficz nym ele men tem Je go orę dzia i naj bar dziej pier wot ny ke -
ryg mat apo stol ski nie za wie rał by ni cze go in ne go. 

Gdy by rze czy wi ście tak by ło, wte dy po ja wia się py ta nie, jak
mo gła by prze trwać wia ra chrze ści jań ska, gdy to ocze ki wa nie ry -
chłe go przyj ścia się nie speł ni ło. Teo ria ta jest w isto cie rze czy
sprzecz na z tek sta mi, jak rów nież z rze czy wi sto ścią ro dzą ce go się
chrze ści jań stwa, któ re prze ży wa ło wia rę ja ko si łę dzia ła ją cą w te -
raź niej szo ści, a jed no cze śnie ja ko na dzie ję. 

Ucznio wie nie wąt pli wie mó wi li o po wtór nym przyj ścia Je zu -
sa, ale przede wszyst kim świad czy li, że jest On Tym, któ ry te raz
ży je, że jest sa mym Ży ciem i Tym, dzię ki któ re mu my też sta je -
my się ży ją cy mi (zob. J 14,19). Jak się to jed nak do ko nu je? Gdzie
Go znaj du je my? Czy On, Zmar twych wsta ły, „wy nie sio ny na miej -
sce po pra wi cy Bo ga” (Dz 2,33), nie jest tym sa mym cał ko wi cie
nie obec ny? Czy też jest dla nas mo że w ja kiś spo sób do stęp ny? Czy
mo że my do trzeć aż do „miej sca po pra wi cy Bo ga”? Czy w tej nie -
obec no ści jest jed nak rów no cze śnie ja kaś rze czy wi sta obec ność?
Czy nie przyj dzie do nas do pie ro w nie zna nym nam dniu osta -
tecz nym? Czy mo że przyjść tak że dzi siaj? 

Py ta nia te sta no wią zna mien ny rys Ewan ge lii Ja na, od po wiedź
na nie da ją rów nież li sty Paw ła. Istot na treść tej od po wie dzi za -
ry so wu je się po nad to i w re la cjach o „wstą pie niu do nie ba”, na któ -
rych koń czy się Ewan ge lia Łu ka sza i od któ rych za czy na ją się
Dzie je Apo stol skie. 

Za cznij my więc od za koń cze nia Ewan ge lii Łu ka sza. Do wia -
du je my się z nie go o tym, w ja ki spo sób Je zus uka zu je się ze bra -
nym w Je ro zo li mie apo sto łom, do któ rych przy łą czy li się jesz cze
dwaj ucznio wie z Emaus. Je ra zem z ni mi i da je im po ucze nia.
Ostat nie zda nia Ewan ge lii brzmią: „Po tem wy pro wa dził ich ku Be -
ta nii i pod nió sł szy rę ce, bło go sła wił ich. A kie dy ich bło go sła wił,
roz stał się z ni mi i zo stał unie sio ny do nie ba. Oni zaś od da li Mu
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po kłon i z wiel ką ra do ścią wró ci li do Je ro zo li my, gdzie sta le prze -
by wa li w świą ty ni, [wiel biąc i] bło go sła wiąc Bo ga” (24,50–53). 

Za koń cze nie to zdu mie wa nas. Łu kasz mó wi, że kie dy Pan od -
szedł od nich de fi ni tyw nie, ucznio wie by li peł ni ra do ści. Spo dzie -
wa li by śmy się ra czej cze goś zu peł nie in ne go. Spo dzie wa li by śmy
się, że oka żą się bez rad ni i smut ni. Świat się nie zmie nił, Je zus od -
szedł de fi ni tyw nie. Otrzy ma li za da nie, któ re wy da wa ło się nie wy -
ko nal ne i po nad ich si ły. Jak mo gli sta nąć przed ludź mi w Je ro -
zo li mie, Izra elu i na ca łym świe cie i mó wić: „Ten Je zus, któ ry –
jak się wy da je – po niósł po raż kę, jest Zbaw cą nas wszyst kich?”
Każ de roz sta nie na peł nia bó lem. Mi mo iż Je zus od szedł ja ko Ktoś
ży ją cy, to jak Je go de fi ni tyw ne odej ście mo gło nie na peł nić ich
smut kiem? A jed nak czy ta my, że wró ci li do Je ro zo li my z wiel ką
ra do ścią i wiel bi li Bo ga. Jak moż na to zro zu mieć? 

Mo że my w każ dym ra zie wy wnio sko wać z te go, że ucznio wie
nie czu ją się opusz cze ni. Nie my ślą, że Je zus od szedł od nich da -
le ko i znikł w ja kimś nie do stęp nym dla nich nie bie. Są naj wi docz -
niej pew ni Je go no wej obec no ści. Ma ją pew ność, że (jak we dług
Ma te usza Zmar twych wsta ły sam prze cież po wie dział) Je zus jest
te raz wła śnie wśród nich obec ny na no wy, pe łen mo cy, spo sób.
Wie dzą, że „pra wi ca Bo ga”, na miej sce któ rej „zo stał wy nie sio ny”,
za wie ra w so bie no wy spo sób Je go obec no ści, że ta obec ność
wśród nich jest te raz nie utra cal na i że jest nam tak bli ski, jak mo -
że być wła śnie tyl ko Bóg. 

Ra dość uczniów po „Wnie bo wstą pie niu” ko ry gu je nasz ob raz
te go wy da rze nia. „Wnie bo wstą pie nie” nie jest odej ściem do ja kiejś
od le głej stre fy ko smo su; jest ono trwa łą bli sko ścią, któ rej
ucznio wie ma ją tak głę bo kie do świad cze nie, że ro dzi się z nie go
nie prze mi ja ją ca ra dość. 

Tak więc za koń cze nie Ewan ge lii Łu ka sza po ma ga nam le piej
zro zu mieć po czą tek Dzie jów Apo stol skich, w któ rych „Wnie bo -
wstą pie nie” Je zu sa zo sta ło do kład niej przed sta wio ne. Znik nię cie
Je zu sa po prze dza tu roz mo wa, w któ rej ucznio wie – bę dą cy cią -
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gle jesz cze więź nia mi swych sta rych idei – py ta ją, czy te raz nad -
szedł już czas usta no wie nia kró le stwa Izra ela. 

Tej idei od no wio ne go kró le stwa Da wi da Je zus prze ciw sta wia
obiet ni cę i mi sję. Tre ścią obiet ni cy jest na peł nie nie ich mo cą Du -
cha Świę te go, mi sja zaś po le ga na tym, że ma ją być Je go świad -
ka mi aż po krań ce zie mi. 

Py ta nie o cza sy i chwi le po zo sta je wy raź nie bez od po wie dzi.
Po sta wa uczniów nie po le ga na do cie ka niach na tu ry hi sto rycz -
nej, ani na wpa try wa niu się w nie zna ną przy szłość. Chrze ści jań -
stwo jest te raź niej szo ścią: da rem i mi sją, ob da ro wa niem we -
wnętrz ną bli sko ścią Bo ga i – na tej pod sta wie – da wa niem czyn -
ne go świa dec twa Je zu so wi Chry stu so wi. 

W tym kon tek ście po ja wia ją się sło wa o ob ło ku, któ ry Go osło -
nił i za brał sprzed ich oczu. Ob łok ten przy po mi na nam mo ment
Prze mie nie nia, kie dy świe tli sty ob łok okry wa Je zu sa i uczniów
(zob. Mt 17,5; Mk 9,7; Łk 9,34n). Przy po mi na nam go dzi nę spo -
tka nia Ma ryi z po słań cem Bo ga Ga brie lem, któ ry zwia stu je jej, że
moc Naj wyż sze go „okry je Ją cie niem” (zob. Łk 1,35). Przy po mi -
na nam świę ty na miot Bo ga w Sta rym Przy mie rzu, w któ rym ob -
łok sta no wi znak obec no ści Pa na (zob. Wj 40,34n), idą ce go przed
Izra elem w po sta ci ob ło ku tak że pod czas je go wę drów ki przez pu -
sty nię (zob. 13,21n). Wzmian ka o ob ło ku ma jed no znacz ny wy -
miar teo lo gicz ny. Znik nię cie Je zu sa uka zu je nie ja ko wy ru sze nie
w dro gę do gwiazd, lecz ja ko wej ście w ta jem ni cę Bo ga. Ma my
więc tu taj alu zję do zu peł nie in ne go po rząd ku wiel ko ści, do in -
ne go wy mia ru by tu. 

No wy Te sta ment – od Dzie jów Apo stol skich po List do He -
braj czy ków – przez od nie sie nie do Psal mu 110, l opi su je „miej -
sce”, do któ re go Je zus od szedł w ob ło ku, ja ko za sia da nie (sta nie)
po pra wi cy Bo ga. Co to zna czy? Sło wa te nie wska zu ją na ja kąś
od le głą prze strzeń ko smicz ną, gdzie Bóg usta wił nie ja ko swój tron,
na któ rym wska zał miej sce tak że Je zu so wi. Bóg nie zaj mu je jed -
nej prze strze ni obok wie lu in nych. Bóg jest Bo giem: sta no wi uwa -
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run ko wa nie i pod sta wę wszel kiej ist nie ją cej prze strzen no ści, nie
jest jed nak czę ścią żad nej z nich. Bóg jest Pa nem i Stwór cą wszyst -
kich prze strze ni. Je go obec ność nie jest prze strzen na, lecz Bo ska
wła śnie. „Za sia da nie po pra wi cy Bo ga” ozna cza udział w tym Je -
go pa no wa niu nad prze strze nią. 

W jed nej z dys put z fa ry ze usza mi sam Je zus da je no wą in ter -
pre ta cję Psal mu 110, któ ra wy zna czy ła kie ru nek my śle nia chrze -
ści jan. Idei Me sja sza ja ko no we go Da wi da z no wym kró le stwem
Da wi do wym – idei, któ rą przed chwi lą na po tka li śmy u uczniów
– prze ciw sta wia wznio ślej szą wi zję Te go, któ ry ma przyjść: praw -
dzi wy Me sjasz nie jest sy nem Da wi da, lecz je go Pa nem; nie za -
sia da na tro nie Da wi da, lecz na tro nie Bo ga (zob. Mt 22,41–45). 

Od cho dzą cy Je zus nie uda je się na ja kąś od le głą gwiaz dę; On
wcho dzi we wspól no tę ży cia z Bo giem ży wym, w sy tu ację Bo skiej
wyż szo ści nad wszel ką prze strzen no ścią. Dla te go nie „od szedł
gdzieś”, lecz mo cą sa me go Bo ga po zo sta je te raz za wsze obec ny z na -
mi i dla nas. To wła śnie mó wi Je zus swym uczniom w mo wach po -
że gnal nych w Ewan ge lii Ja na: „Od cho dzę i znów przyj dę do was”
(14,28). Jest tu cu dow na syn te za oso bli we go „odej ścia” Je zu sa, bę -
dą ce go jed no cze śnie Je go „przyj ściem”. Tym sa mym zo sta je też wy -
ja śnio na ta jem ni ca Krzy ża, Zmar twych wsta nia i Wnie bo wstą pie -
nia. W ten wła śnie spo sób Je go odej ście jest przyj ściem, no wym
spo so bem bli sko ści, trwa łej obec no ści, z któ rą tak że Jan łą czy „ra -
dość”, o któ rej do wie dzie li śmy się z Ewan ge lii Łu ka sza. 

Sko ro Je zus jest u Oj ca, to nie jest gdzieś da le ko; jest bli sko nas.
Te raz nie znaj du je się już w jed nym tyl ko miej scu na świe cie, jak
był przed „Wnie bo wstą pie niem”; te raz – mo cą gó ru ją cą nad wszel -
ką prze strzen no ścią – jest obec ny przy wszyst kich i wszy scy mo -
gą Go wzy wać – w ca łej hi sto rii i we wszyst kich miej scach. 

W Ewan ge lii znaj du je się pięk na krót ka hi sto ria (zob. Mk
6,45–52 i par.), w któ rej Je zus pod czas swe go ziem skie go ży cia an -
ty cy pu je ten spo sób bli sko ści, uła twia jąc nam tym sa mym Je go
zro zu mie nie. 
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Po roz mno że niu chle ba Pan po le ca uczniom wsiąść do ło dzi
i uprze dzić Go na dru gi brzeg, do Bet sa idy, za nim On sam od pra -
wi tłum. Po tem od cho dzi „na gó rę”, że by się mo dlić. Ucznio wie są
więc sa mi w ło dzi. Wiatr jest prze ciw ny, je zio ro wzbu rzo ne. Za gra -
ża ją im wy so kie fa le i wi cher. Wy da je się, że Pan jest gdzieś da le -
ko, za to pio ny w mo dli twie na swej gó rze. Po nie waż jest jed nak u Oj -
ca, wi dzi ich. A po nie waż ich wi dzi, przy cho dzi do nich po je zio -
rze, sia da ra zem z ni mi w ło dzi i umoż li wia im do tar cie do ce lu.

Jest to ob raz cza su Ko ścio ła – od no szą cy się tak że do nas. Pan
jest „na gó rze” Oj ca. Dla te go wi dzi nas. Dla te go mo że w każ dej
chwi li wejść do ło dzi na sze go ży cia. Dla te go mo że my za wsze Go
wzy wać i za wsze mieć pew ność, że nas wi dzi i sły szy. Rów nież dzi -
siaj łódź Ko ścio ła pły nie po wzbu rzo nym oce anie cza su, przy prze -
ciw nym wie trze hi sto rii. Czę sto wy da je się, że mu si za to nąć.
jednak Pan jest obec ny i przy cho dzi w od po wied nim cza sie. „Od -
cho dzę i znów przyj dę do was” – to jest uf ność chrze ści jan, uza -
sad nie nie na szej ra do ści. 

Z zu peł nie in nej stro ny coś po dob ne go wi docz ne jest w hi sto -
rii pierw sze go uka za nia się Zmar twych wsta łe go Ma rii Mag da le -
nie, z teo lo gicz ne go i an tro po lo gicz ne go punk tu wi dze nia hi sto -
rii bar dzo bo ga tej w treść. Chciał bym tu wska zać tyl ko je den jej
szcze gół. 

Po sło wach dwóch anio łów w bie li Ma ria od wró ci ła się i zo -
ba czy ła Je zu sa, jed nak Go nie po zna ła. Gdy za raz po tem za wo -
łał na nią po imie niu: „Ma rio!” – mu si się po now nie od wró cić i te -
raz roz ra do wa na po zna je Zmar twych wsta łe go; zwra ca się do Nie -
go: Rab bu ni –jak do swe go Mi strza. Chce Go do tknąć, za trzy mać,
ale Pan mó wi jej: „Nie za trzy muj Mnie, jesz cze bo wiem nie wstą -
pi łem do Oj ca” (J 20,17). Dzi wi to nas. Po wie dzie li by śmy ra czej:
wła śnie w tym mo men cie, kie dy stoi przed nią, mo że Go do tknąć,
za trzy mać. Kie dy wstą pi do Oj ca, nie bę dzie to już moż li we. Pan
mó wi jed nak coś in ne go. Te raz nie mo że Go do ty kać i za trzy my -
wać. Po przed nie re la cje z Je zu sem nie są od tąd moż li we. 
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Ma my tu do czy nie nia z tym sa mym do świad cze niem, do któ -
re go Pa weł czy ni alu zję w 2 Kor 5, 16n: „je śli na wet we dług cia -
ła po zna li śmy Chry stu sa, to już wię cej nie zna my Go w ten spo -
sób. Je że li więc ktoś [po zo sta je] w Chry stu sie, jest no wym stwo -
rze niem”. Daw ny spo sób spo ty ka nia się lu dzi i by cia ze so bą
prze mi nął. Te raz Je zu sa moż na jesz cze do ty kać tyl ko „u Oj ca”.
Moż na Go do ty kać, tyl ko wzno sząc się. W Oj cu, we wspól no cie
z Oj cem, jest dla nas do stęp ny i bli ski na no wy spo sób. 

Ta no wa do stęp ność za kła da pew ną no wość rów nież z na szej
stro ny. Przez chrzest na sze ży cie jest już od tąd ukry te z Chry stu -
sem w Bo gu; w na szej rze czy wi stej eg zy sten cji je ste śmy już „w gó -
rze”, u Nie go, po pra wi cy Oj ca (zob. Kol 3,lnn). Je śli wzra sta my
w istot nej tre ści na szej chrze ści jań skiej eg zy sten cji, wte dy do ty -
ka my Zmar twych wsta łe go; tam je ste śmy w peł ni so bą. Do ty ka -
nie Chry stu sa i wzno sze nie się są we wnętrz nie ze so bą po wią za -
ne. I nie za po mi naj my, że we dług Ja na miej scem „pod wyż sze nia”
Chry stu sa jest Je go Krzyż, oraz że na sze cią gle ko niecz ne „wstę -
po wa nie do nie ba”, na sze wzno sze nie się w pra gnie niu do tknię -
cia Go, mu si być dro gą od by wa ną ra zem z Ukrzy żo wa nym. 

Chry stus prze by wa ją cy u Oj ca nie jest da le ko od nas; to ra -
czej my je ste śmy da le ko od Nie go; jed nak dro ga łą czą ca nas z Nim
jest za wsze otwar ta. Nie jest to dro ga pro wa dzą ca w prze strze ni
ko smicz no -geo gra ficz nej, lecz dro ga „pro wa dzą ca w prze strze ni”
ser ca, dro ga prze cho dze nia od wy mia ru za my ka nia się w so bie sa -
mym do no we go wy mia ru Bo skiej mi ło ści, ogar nia ją cej ca ły świat. 

Wróć my raz jesz cze do pierw sze go roz dzia łu Dzie jów Apo stol -
skich. Po wie dzie li śmy, że isto ty eg zy sten cji chrze ści jań skiej nie sta -
no wi ba da nie przy szło ści, ale z jed nej stro ny dar Du cha Świę te -
go, z dru giej zaś świa dec two da wa ne przez uczniów na ca łym świe -
cie Je zu so wi ukrzy żo wa ne mu i zmar twych wsta łe mu (zob. Dz
1,6–8). A znik nię cie Je zu sa oto czo ne go ob ło kiem nie ozna cza
prze miesz cze nia się w in ne miej sce ko smicz ne, lecz przy ję cie Go
do by tu sa me go Bo ga i tym sa mym uczest ni cze nie w Je go zdol -
no ści by cia w świe cie. 
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Z ko lej nych wer se tów tek stu do wia du je my się, że po dob nie jak
wcze śniej przy gro bie (zob. Łk 24,4), tak i te raz uka zu ją się dwaj
mę żo wie w bia łych sza tach i prze ka zu ją na stę pu ją ce prze sła nie:
„Mę żo wie z Ga li lei, dla cze go sto icie i wpa tru je cie się w nie bo? Ten
Je zus wzię ty od was do nie ba przyj dzie tak sa mo, jak wi dzie li ście
Go wstę pu ją ce go do nie ba” (Dz 1,11). W ten spo sób zo sta je umoc -
nio na wia ra w po wtór ne przyj ście Je zu sa, jed no cze śnie jed nak ko -
lej ny raz pod kre ślo ne zo sta ło, że za da niem uczniów nie jest wpa -
try wa nie się w nie bo, ani po zna wa nie cza sów i chwil ukry tych
w ta jem ni cy Bo ga. Ich po słan nic two po le ga na da wa niu świa dec -
twa Chry stu so wi aż po krań ce zie mi. 

Wia ra w po wtór ne przyj ście Chry stu sa sta no wi dru gi fi lar
chrze ści jań skie go Cre do. Ten, któ ry stał się cia łem, a te raz na
zawsze po zo sta je Czło wie kiem, któ ry na za wsze otwo rzył w Bo -
gu ob szar czło wie czeń stwa, wzy wa ca ły świat do rzu ce nia się
w otwar te ra mio na Bo ga, aże by na ko niec Bóg stał się wszyst kim
we wszyst kich, a Syn mógł prze ka zać Oj cu ca ły zgro ma dzo ny
w Nim świat (zob. 1 Kor 15,20–28). Za war ta jest w tym pew ność
na dziei, że Bóg otrze wszel ką łzę, że nie osta nie się ża den bez sens,
usu nię ta zo sta nie wszel ka nie pra wość i przy wró co ne bę dzie pra -
wo. Ostat nim sło wem hi sto rii świa ta bę dzie zwy cię stwo mi ło ści. 

Za sad ni czą po sta wą wy ma ga ną od chrze ści jan w okre sie „cza -
su po śred nie go” jest czu wa nie. Ozna cza ono po pierw sze, że czło -
wiek nie za my ka się w chwi li te raź niej szej i nie pod da je się rze -
czom do ty kal nym, lecz pa trzy po nad rze czy prze mi ja ją ce oraz ich
na tar czy wość. Istot ne zna cze nie ma kie ro wa nie ku Bo gu ni czym
nie skrę po wa ne go spoj rze nia, po zwa la ją ce otrzy my wać od Nie go
kry te rium wła ści we go po stę po wa nia i zdol ność do nie go. 

Czu wa nie ozna cza przede wszyst kim otwar cie na do bro, praw -
dę i Bo ga wśród nie zro zu mia łe go czę sto świa ta i w cen trum wła -
dzy zła. Ozna cza, że czło wiek ca łą si łą i z wiel ką trzeź wo ścią usi -
łu je czy nić to, co słusz ne, kie ru jąc się w ży ciu nie wła sny mi pra -
gnie nia mi, lecz dro go wska zem wia ry. Wszyst ko to uka za ne jest
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w escha to lo gicz nych przy po wie ściach Je zu sa, a zwłasz cza w przy -
po wie ści o czu wa ją cym słu dze (zob. Łk 12,42–48), oraz – na in -
ny spo sób – w przy po wie ści o pan nach nie roz trop nych i roz sąd -
nych (zob. Mt 25,1–13). 

Co jed nak z te go ocze ki wa nia po wtór ne go przyj ścia Pa na wy -
ni ka dla eg zy sten cji chrze ści jań skiej? Ocze ku je my Go, czy ra czej
nie? Już Cy prian z Kar ta gi ny († 258) mu siał upo mi nać swych czy -
tel ni ków, że by mo dli twy o po wrót Chry stu sa nie za nie dby wa li ze
stra chu przed wiel ki mi ka ta stro fa mi lub ze stra chu przed śmier -
cią. Czy mo że chy lą cy się ku upad ko wi świat po wi nien nam być
droż szy niż Pan, któ re go prze cież ocze ku je my? 

Księ ga Apo ka lip sy koń czy się obiet ni cą po wro tu Pa na i proś -
bą o jej speł nie nie: „Mó wi Ten, któ ry o tym za świad cza: «Za iste,
przyj dę nie ba wem. Amen. Przyjdź, Pa nie Je zu!»” (22,20). Jest to
mo dli twa ko cha ją ce go, któ ry w ob lę żo nym mie ście jest za drę cza -
ny wszel ki mi nie bez pie czeń stwa mi oraz okrop no ścią znisz czeń
i mo że je dy nie ocze ki wać przyj ścia Uko cha ne go, któ ry ma moc
prze rwać ob lę że nie i przy nieść oca le nie. Jest to wo ła nie peł ne na -
dziei i prze czu wa ją ce bli skość Je zu sa w sy tu acji za gro że nia, gdzie
tyl ko On je den mo że do po móc. 

W za koń cze niu Pierw sze go Li stu do Ko ryn tian Pa weł
umiesz cza tę sa mą mo dli twę w wer sji ara mej skiej, któ rą moż na
jed nak dzie lić na dwa spo so by i w kon se kwen cji tak że róż nie ro -
zu mieć: Ma ra na tha („Przyjdź, Pa nie nasz!”), al bo Ma ran atha
(„Pan nasz przy szedł”). W tym po dwój nym spo so bie czy ta nia wy -
raź nie wi docz ny jest spe cy ficz ny cha rak ter chrze ści jań skie go ocze -
ki wa nia przyj ścia Je zu sa. Jest ono wo ła niem: „Przyjdź!” i jed no -
cze śnie peł ną wdzięcz no ści pew no ścią: „On przy szedł”. 

Z Di da che (ok. 100 r.) wie my, że to wo ła nie sta no wi ło część
mo dlitw li tur gicz nych w ce le bro wa niu Eu cha ry stii przez pierw -
szych chrze ści jan oraz że ma my tu kon kret ny wy raz jed no ści tych
dwu spo so bów czy ta nia. Chrze ści ja nie wo ła ją o de fi ni tyw ne przyj -
ście Je zu sa, a jed no cze śnie z ra do ścią i wdzięcz no ścią prze ży wa -
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ją fakt, że to swo je przyj ście te raz już an ty cy pu je i już te raz do nas
przy cho dzi.

W chrze ści jań skiej proś bie o po wtór ne przyj ście za wie ra się
za wsze rów nież do świad cze nie obec no ści. Ni gdy nie od no si się
ona wy łącz nie do przy szło ści. Zro zu mia łe jest więc to, co mó wi
Zmar twych wsta ły: „A oto Ja je stem z wa mi przez wszyst kie dni,
aż do skoń cze nia świa ta” (Mt 28,20). Jest On wśród nas te raz –
w spo sób naj bar dziej rze czy wi sty w obec no ści eu cha ry stycz nej.
Jed no cze śnie jed nak w chrze ści jań skim do świad cze niu obec no -
ści za wie ra się tak że na pię cie po wo do wa ne od nie sie niem do przy -
szło ści, do de fi ni tyw nej peł nej re ali za cji tej obec no ści: obec ność
nie osią gnę ła jesz cze peł ni. Za wie ra w so bie pra gnie nie cze goś wię -
cej. Ro dzi w nas dą że nie do de fi ni tyw ne go speł nie nia. 

To we wnętrz ne na pię cie chrze ści jań skie go ocze ki wa nia po -
wtór ne go przyj ścia, któ re mu si cha rak te ry zo wać ży cie i mo dli twę
chrze ści jań ską, war to – jak mi się wy da je – ob ja śnić jesz cze za po -
mo cą dwu od mien nych sfor mu ło wań teo lo gicz nych. W pierw szą
nie dzie lę Ad wen tu rzym ska Li tur gia go dzin wkła da w usta mo -
dlą cych się ka te che zę Cy ry la Je ro zo lim skie go (Kat. XV,1–3: PG
33,870–874), któ ra za czy na się od słów: „Gło si my przyj ście Chry -
stu sa – nie tyl ko pierw sze, ale i dru gie (...). Al bo wiem to, co do -
ty czy na sze go Pa na, Je zu sa Chry stu sa, jest za ra zem Bo skie i ludz -
kie. I tak, dwo ja kie jest Je go na ro dze nie: jed no z Bo ga, przed po -
cząt kiem cza sów; dru gie z Dzie wi cy, gdy do peł ni ły się cza sy.
Dwo ja kie też i przyj ście: pierw sze – ukry te; dru gie jaw ne, to, któ -
re na stą pi”. Te sło wa o po dwój nym przyj ściu Chry stu sa wy ci snę -
ły zna mię na chrze ści jań stwie i sta no wią istot ny rdzeń ad wen to -
we go ke ryg ma tu. Jest on po praw ny, ale nie wy star cza ją cy. 

Kil ka dni póź niej, w śro dę pierw sze go ty go dnia Ad wen tu, Li -
tur gia go dzin po da je in ter pre ta cję za czerp nię tą z ho mi lii ad wen -
to wych Ber nar da z Cla irvaux, w któ rej za war ta jest wi zja uzu peł -
nia ją ca. Czy ta my w niej: „Wie my, że po trój ne jest przyj ście Pa na.
Trze cie jest po środ ku (ad ven tus me dius) mię dzy dwo ma po zo sta -
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ły mi (...). Pierw sze przyj ście jest w cie le i sła bo ści, to po środ ku –
w du chu i mo cy, ostat nie zaś w chwa le i ma je sta cie” (In Ad ven tu
Do mi ni, serm. III,4. V,1; PL 183, 45 A; 50 C -D). Na po par cie tej
swo jej te zy Ber nard przy ta cza J 14,23: „Je śli Mnie kto mi łu je, bę -
dzie za cho wy wał mo ją na ukę, a Oj ciec mój umi łu je go i przyj dzie -
my do nie go i miesz ka nie u nie go uczy ni my”. 

Mó wi się tu wy raź nie o „przyj ściu” Oj ca i Sy na. Jest to cha rak -
te ry stycz na dla Ja na escha to lo gia ak tu al na. Nie od rzu ca ona ocze -
ki wa nia przyj ścia de fi ni tyw ne go, któ re prze mie ni świat, uka zu -
je jed nak, że czas po śred ni nie jest pu sty, że jest w nim wła śnie ów
ad ven tus me dius, przyj ście po środ ku, o któ rym mó wi Ber nard. Ta
obec ność an ty cy pu ją ca sta no wi nie wąt pli wie część escha to lo gii
chrze ści jań skiej i chrze ści jań skiej eg zy sten cji. 

Mi mo iż ter min ad ven tus me dius przed Ber nar dem nie był
zna ny, to jed nak je go treść jest w róż nych for mach obec na od sa -
me go po cząt ku w ca łej tra dy cji chrze ści jań skiej. Przy po mnij my
na przy kład, że w ob ło kach, na któ rych przy cho dzi Sę dzia ca łe -
go świa ta, świę ty Au gu styn wi dzi sło wa ke ryg ma tu. Sło wa orę dzia
prze ka za ne go przez świad ków są ob ło kiem, któ ry przy no si świa -
tu Chry stu sa – już te raz. W ten spo sób świat przy go to wu je się do
przyj ścia de fi ni tyw ne go. Spo so by te go „przyj ścia po środ ku” są
róż no ra kie. Pan przy cho dzi przez swe sło wo; przy cho dzi w sa kra -
men tach, szcze gól nie w Naj święt szej Eu cha ry stii; przy cho dzi do
mo je go ży cia za po śred nic twem słów lub wy da rzeń. 

Ist nie ją jed nak tak że epo ko we spo so by te go przy cho dze nia.
Dzia łal ność dwu wiel kich po sta ci Fran cisz ka i Do mi ni ka na prze -
ło mie XII i XIII wie ku by ła spo so bem po now ne go wej ścia Chry -
stu sa w hi sto rię, no we go uka za nia zna cze nia Je go sło wa i mi ło -
ści; spo so bem od no wie nia Ko ścio ła i ukie run ko wa nia na Nie go
hi sto rii. To sa mo mo że my po wie dzieć o świę tych XVI stu le cia, ta -
kich jak Te re sa z Avi la, Jan od Krzy ża, Igna cy Loy ola, Fran ci szek
Ksa we ry; ich dzia łal ność, to no we spo so by wkra cza nia Pa na
w męt ną i od da la ją cą się od Nie go hi sto rię owe go stu le cia. Je go
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ta jem ni ca, Je go po stać, przy bie ra ją no we ob li cze; a przede wszyst -
kim na no wy spo sób sta je się obec na Je go moc prze mie nia ją ca lu -
dzi i kształ tu ją ca hi sto rię. 

Czy mo że my więc mo dlić się o przyj ście Je zu sa? Czy mo że -
my szcze rze mó wić: „Ma ra na tha! Przyjdź Pa nie Je zu!” Tak, mo -
że my. Wię cej na wet: Mu si my mó wić! Mo dli my się o an ty cy pa cję
Je go od na wia ją cej świat obec no ści. Mo dli my się w chwi lach na -
szej oso bi stej udrę ki: Przyjdź, Pa nie Je zu, i wpro wadź mo je ży cie
w obec ność Twej do bro tli wej mo cy! Pro si my Go, że by przy szedł
do osób, któ re ko cha my, al bo któ re są przed mio tem na szej tro -
ski. Pro si my o Je go sku tecz ną obec ność w Ko ście le. 

Dla cze go nie mie li by śmy pro sić Go, że by rów nież dzi siaj po -
słał no wych świad ków swej obec no ści, w któ rych przy cho dzi On
sam? I jesz cze jed na proś ba, któ ra nie od no si się bez po śred nio do
koń ca świa ta, jed nak jest rze czy wi stą proś bą o Je go przyj ście i za -
wie ra w so bie ca łą treść mo dli twy, ja kiej On sam nas na uczył:
„Przyjdź kró le stwo Two je!” Przyjdź, Pa nie Je zu! 

Wróć my raz jesz cze do za koń cze nia Ewan ge lii Łu ka sza. Czy -
ta my w nim, że Je zus wy pro wa dził swo ich uczniów ku Be ta nii.
Tam „pod nió sł szy rę ce, bło go sła wił ich. A kie dy ich bło go sła wił,
roz stał się z ni mi i zo stał unie sio ny do nie ba” (24,50n). Je zus roz -
sta je się, bło go sła wiąc. Bło go sła wiąc, od cho dzi i z tym bło go sła -
wień stwem po zo sta je. Je go rę ce są na dal wy cią gnię te nad tym
świa tem. Te bło go sła wią ce rę ce Chry stu sa są jak by chro nią cym
nas da chem. Są one jed nak rów no cze śnie ge stem otwar cia, któ -
ry roz ry wa świat, aże by we szło do nie go nie bo i mo gło w nim stać
się obec no ścią. 

W tym ge ście bło go sła wią cych rąk wy ra ża się trwa ła re la cja Je -
zu sa do Je go uczniów i do świa ta. W swym odej ściu przy cho dzi,
aże by nas wy nieść po nad nas sa mych i otwo rzyć świat na Bo ga.
Dla te go ucznio wie mo gli się ra do wać, gdy wra ca li z Be ta nii do do -
mu. W wie rze wie my, że Je zus uno si nad na mi swe bło go sła wią -
ce rę ce. Jest to nie prze mi ja ją cy po wód chrze ści jań skiej ra do ści. 
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Jó zef Korn 

Z mroku grobu do nieba
Nabożny rapsod o Męce i Zmartwychwstaniu Pana

Przygotowanie

Roz dzie raj cie wa sze ser ca – 
jam bez gnie wu
mó wi nam Pan w Księ dze 
pro ro ka Jo ela
i ka pła ni: prze puść 
lu do wi Two je mu
wie rząc że On zmi łu je się 
jak po wie dział

A psal mi sta wo ła 
z głę bo ko ści ser ca
z na dzie ją że Pan 
od no wi w nas moc du cha – 
zwra ca się też świę ty 
Pa weł do Ko ryn tian
by jed nać się z Bo giem – 
by chciał nas wy słu chać

Zna kiem po jed na nia 
jest post i mo dli twa 
naj le piej ukry ta 
w za ci szu iz deb ki – 
rów nież jał muż na 
dys kret ną być po win na 
bez kal ku la cji 
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z jed nej lub dru giej 
rę ki

By wa 
że post jest cza sem 
ge stem ak tor skim – 
stąd le piej umyć twarz
i na ma ścić gło wę
aby in ni nie roz po zna li 
że po ścisz
tyl ko Oj ciec w nie bie 
któ ry od da to bie
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Na znak so li dar no ści 
z Mi strzem – Je zu sem
przez czter dzie ści dni 
oraz no cy po szczą cym – 
schyl my gło wy 
przed po pio łem – 
by nas skru szył
i god nie przy go to wał 
do Wiel kiej No cy



Nie usta ją ca uczta i lek cja po ko ry 

Da ny nam dzień 
to pa miąt ka 
spo ży wa nia Pas chy – 
świę to jesz cze z cza sów 
Moj że sza i Aaro na
gdy Izra el spo so bił się 
do wiel kiej wy pra wy – 
uciecz ki z Egip tu
spod uci sku fa ra ona

W Wiel ki Czwar tek – 
tuż przed Mę ką Pa na – 
jest to waż ne 
usta no wie nie przez Je zu sa 
dwóch sa kra men tów:
Eu cha ry stii i ka płań stwa – 
w czas Wie cze rzy Pań skiej – 
tam też Je zus umył no gi 
wszyst kich swo ich uczniów
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To wy raz szcze gól nej tro ski
i umi ło wa nia
gdy na uczy ciel w po ko rze 
tak trak tu je uczniów – 
ci go dząc się na to –
uczest ni czą w świę tych zna kach
sta ją się waż nym pod mio tem 
tych dwóch sa kra men tów 

Pod czas Ostat niej Wie cze rzy 
Je zus pod nió sł szy chleb
po wie dział: to jest Cia ło mo je 
za was wy da ne – 
czyń cie to na mo ją pa miąt kę – 
oraz po dob nie z wi nem – 
czy niąc je krwią swo ją – 
naj święt szy sa kra ment 
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Od te go cza su na oł ta rzu 
i w ca łym świe cie
od na wia się ta jem ni ca 
Je go obec no ści
wy zwa la ją ca nie usta ją ce 
dzięk czy nie nie
i ra dość że Je zus 
mo że nas 
co dzien nie go ścić 
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W per spek ty wie Krzy ża

W Wiel ki Pią tek 
do peł ni ła się ofia ra
z prze wi dzia ną przez pro ro ka 
per spek ty wą 
w gro zie po nad ludz kie go cier pie nia – 
krwa wa
choć Je zus pro sił 
by Oj ciec ją od su nął 

A po nie waż był też Bo giem 
z ludz ką twa rzą
czuł i bał się 
ja ko naj zwy klej szy czło wiek – 
w koń cu jed nak pod dał się 
wyż szym na ka zom
bę dąc w jed no ści 
ze swym nie bie skim Oj cem 

Zdra dzo ny przez jed ne go 
ze swo ich uczniów 
po zwo lił się poj mać 
przez lu dzi Ju da sza – 
Piotr był go tów wal czyć 
w Je zu sa imie niu – 
mie czem od ciął ucho 
słu dze swe go pa na

Po tem trzy kroć 
nie bę dzie mu zna ny Je zus
któ re go za wio dą 
przed urząd An na sza



W ZACISZU IZDEBKI34

a na stęp nie Kaj fa sza 
i do pre to rium
przed wła dzę chwiej ne go 
Pon cju sza Pi ła ta

Chciał Go uwol nić 
w za mian za Ba ra ba sza – 
jed nak tłum wście kłych lu dzi 
nę kał Je zu sa
gło śno skan du jąc 
za uwol nie niem zbrod nia rza
i ukrzy żo wa niem 
ży dow skie go kró la

Tak o so bie mó wił Je zus 
przed Pi ła tem
wy ka zu jąc 
że wła dza Pon cju sza 
nie je go
a z gó ry nada na – 
on więc wład ca ża den – 
zaś Je zu sa kró le stwo
nie ze świa ta te go

Mi mo gwa ru tłu mu 
i ro sną cej zło ści
Je zus wziął cięż ki krzyż 
na swo je ra mio na
z not ką: Je zus Na za rej czyk
król ży dow ski –
mi mo spo rów
jej treść 
nie by ła zmie nio na
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Umę czo ny Je zus 
do tarł na Gol go tę
tam Go ukrzy żo wa li 
i bok prze bo dli – 
wi dać też Mat kę Je go
Ja na i żo nę Kle ofa sa – 
z Mag da le ną – 
przy tej zbrod ni
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By li przy Nim 
aż wszyst ko 
wy peł ni ło się – 
a gdy Je zus 
wy po wie dział sło wo: pra gnę
pa dło też naj waż niej sze: 
wy ko na ło się!
wów czas gło wa opa dła 
nad mar twym cia łem

Jó zef z Ary ma tei 
wraz z Ni ko de mem
za bra li cia ło Je zu sa 
i ob my li
po kry li won ną mir rą 
i alo esem
zło ży li do gro bu 
w po miesz cze niu bli skim

Świę te Cia ło 
mar twe go Pa na Je zu sa
niech spo czy wa w nim 
tak dłu go jak po wie dział
niech też po chy li się nad Nim 
każ da du sza – 
i z mro ku gro bu 
skie ru je wzrok 
do nie ba
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Wi gi lia wiel ka noc na

Wy da wa ło się 
że już na stą pił ko niec – 
Je zus w gro bie 
a naj bliż si za da le ko
jak po jąć to co by ło 
by nie za po mnieć?
ale mi mo wszyst ko 
kar mić się na dzie ją?

Po móc nam w tym mo że 
ce le bra cja świa tła:
po świę ca się ogień 
i za pa la pas chał
wznio słe orę dzie 
i pro ce sja pas chal na
by przejść do li tur gii 
Sło wa od czy ta nia 



Jak za pa lo ne 
licz ne świe ce w ko ście le
roz świe tla ją ciem ność 
wszyst kich za ka mar ków
tak Bo że Sło wo 
roz świe tla na sze ser ce
od za ra nia hi sto rii – 
przez wie ki wie ków

Na po cząt ku po wsta ły: 
nie bo i zie mia
i ko lej no 
wszyst kie stwo rze nia 
z czło wie kiem –
Bóg te sto wał wia rę 
jak u Abra ha ma
pro wa dził Izra el 
przez Czer wo ne Mo rze

Przy mie rze z Bo giem 
zo sta ło za gro żo ne
stąd pró ba za war cia 
no we go przy mie rza
i szu ka nie opar cia 
w mą dro ści Bo żej
z no wym du chem i ser cem 
z sa me go wnę trza

Przez za nu rze nie w chrzcie 
i śmier ci Je zu sa
otrzy mu je my naj peł niej 
no we ży cie
szcze gól nie przez – 
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w Je go Zmar twych wsta niu 
udział – 
co sta ło się tuż po sza ba cie
o świ cie

Obie Ma rie przy szły: 
grób pu sty zo stał
spo tka ły Anio ła 
któ ry to po twier dził
że nie ma Je zu sa już tu taj –
zmar twych wstał
na ka zu jąc by po szły 
do Ga li lei

Tam sta nął Je zus 
naj pierw przed nie wia sta mi
i rzekł: wi taj cie – 
od da ły Mu więc po kło ny – 
po tem tak że 
przed zdzi wio ny mi ucznia mi:
Bóg i zwy kły czło wiek – 
Chry stus uwiel bio ny

W pro ce sji po pół no cy 
lub też nad ra nem 
pieśń za pie śnią 
na peł nia ją ludz kie ser ca 
grom kim Al le lu ja – 
by przed ca łym świa tem wo łać: 
ma my w s z y s t  k o  – 
wię cej nam nie trze ba! 
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Epilog

*   *   *
Potrzeba nam zatem
uczyć się 
mądrego
niech ce nia:

zbyt dużych pie nię dzy – 
by wiązać 
tylko
koniec z koń cem

do mu – 
jako miejsca
przebywania 
pod zimnym dachem

ty tu łów – 
by nie zasłaniały nam 
czło wie czej
twarzy

*   *   * 
Potrzeba nam również
uczyć się
mądrego
tracenia:

zdro wia – 
ni gdy z lek ko myśl no ści 
lecz dla 
wyż szej spra wy



uczu cia –
ulot ne go 
jak kwiat ja bło ni 
na wio snę 

cza su – 
dla in nych 
i bez nie po trzeb ne go 
po śpie chu

ko cha nej oso by – 
wier nej nam
do sa me go 
koń ca

i wła sne go ży cia – 
po zor ne go 
kre su 
dni na szych…

*   *   *
Tak nie chcieć 
i tak tra cić – 
to powstawać 
z martwych –
by od na leźć 
w s z y s t  k o

Rysunki: Jan Placha
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7 lu te go br. ode szła od nas do Pa na sio stra Blan ka Wą sa lan -
ka – wiel ki pe dag og i ani ma tor kul tu ry w śro do wi sku La sek. Jej
ogrom na wie dza mu zycz na i te atral na zo sta ła wsz cze pio na
w ser ca dzie ci i mło dzie ży nie wi do mej i za owo co wa ła wie lo ma
wy so kiej ran gi ar ty stycz nej przed się wzię ciami.

Po ni żej pu bli ku je my ma te ria ły o Zmar łej, któ re od da ją za -
le d wie frag ment bo ga tej oso bo wo ści sio stry Blan ki. By prze dłu -
żyć pa mięć o Niej, już te raz za pra sza my na 11 ma ja br. do La -
sek, gdzie w tym dniu (nie dzie la) w sa li Do mu Dziew cząt (św.
Sta ni sła wa) od bę dzie się kon cert de dy ko wa ny sio strze Blan ce.

Re dak cja

s. Blanka Wąsalanka FSK  *
s. Rut Wosiek FSK                  

Na ju bi le usz 50-le cia pro fe sji za kon nej
(16–17 li sto pa da 2013 r.)

Uro dzi łam się 1 czerw ca 1921 ro ku w Ję drze jo wie kie lec kim.
Ro dzi ca mi my mi by li Ma ria z Pie chow skich i Igna cy Wą sa -

la. Wraz z dwoj giem młod sze go ro dzeń stwa wy cho wy wa łam się
w at mos fe rze ser decz no ści, cie pła i przy jaź ni. Oj ciec – mu zyk, na -
uczy ciel śpie wu i mu zy ki – wcze śnie po tra fił roz bu dzić za in te re -
so wa nie dla mu zy ki, nie wznie ca jąc jed nak ja kichś szcze gól nych
am bi cji ży cio wych w tym kie run ku. Po ukoń cze niu szko ły pod -
sta wo wej w Puł tu sku wstą pi łam do tam tej sze go gim na zjum, a po -

O ŚP. SIOSTRZE BLANCE

* Pierw szą część ży cio ry su na pi sa ła s. Blan ka po wstą pie niu do Zgromadzenia.
Druga część, pod red. s. Rut Wosiek, powstała w oparciu o materia ły ar chi walne.



tem li ceum ogól no kształ cą -
ce go. Ma tu rę otrzy ma łam
w 1939 ro ku. Pro jek ty stu -
diów uni wer sy tec kich (po lo -
ni sty ka) po krzy żo wa ła woj -
na.

W cza sie oku pa cji miesz -
ka łam po cząt ko wo z ro dzi ca -
mi w Ło wi czu, pro wa dząc
z oj cem taj ne kom ple ty na uki
dla dzie ci (w ra mach ak cji
taj ne go na ucza nia In spek to -

ra tu Oświa ty) oraz pry wat ne kom ple ty dla mło dzie ży gim na zjal -
nej i li ce al nej. Prócz te go udzie la łam lek cji gry na for te pia nie po -
cząt ku ją cym. Na sku tek aresz to wań wśród mło dzie ży, opu ści łam
na pe wien czas Ło wicz. Za miesz ka łam u swej ciot ki w Mie cho -
wie pod Kra ko wem, po ma ga jąc jej tro chę w pra cy w skle pie,
a prócz te go pro wa dząc lek cje dla dzie ci. Na stęp nie otrzy ma łam
pro po zy cję opie ki i na ucza nia trzech dziew cząt we dwo rze w Ko -
ła cin ku k. Brze zin. W tym cza sie za czę łam się tro chę in te re so wać
psy cho lo gią. Ro bi łam pierw sze no tat ki z nie licz nych ksią żek, któ -
re uda ło mi się tam zdo być. Bo le śnie od czu łam brak in stru men -
tu, brak mu zy ki. Czę ścio wo sy tu ację ra to wa ło ze zwo le nie na gra -
nie w ko ście le na or ga nach (gra łam pra wie tak sa mo źle, jak tam -
tej szy or ga ni sta).

Kie dy po ro ku (szkol nym) pra cy w Ko ła cin ku wró ci łam na pe -
wien czas do Ło wi cza, tra fi łam na wzmo żo ne re pre sje i ma so we
wy wo że nie mło dzie ży do Nie miec. By łam szcze gól nie za gro żo -
na ja ko nie mel do wa na w tzw. „Ar be it samt cie” [czy li biu rze pra -
cy]. Wów czas to uda ło mi się zdać eg za min do szko ły mu zycz nej
w War sza wie (ul. Okól nik 1 – daw ne kon ser wa to rium), któ rej le -
gi ty ma cja uchro ni ła mnie od nie chyb ne go, przy mu so we go wy -
jaz du. Po wsta nie War szaw skie prze rwa ło roz po czę te stu dia. 
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Wró ci łam do nich w kwiet niu 1945 ro ku – na tych miast po
wzno wie niu dzia łal no ści kon ser wa to rium w Ło dzi, gdzie od na -
la złam więk szość swych pro fe so rów war szaw skich. Stu dia na wy -
dzia le wo kal nym i ze tknię cie się z szer szą pro ble ma ty ką mu zycz -
ną za chę ci ły mnie do za głę bie nia się w tę dzie dzi nę. Roz po czę -
łam rów no cze sne stu dia na wy dzia le teo rii spe cjal nej.

Od 1946 ro ku za czę łam pra co wać za wo do wo. W la tach 1946–
1948 pro wa dzi łam lek cje słu cha nia mu zy ki, sol fe żu, za sad mu zy -
ki w szko le umu zy kal nia ją cej. W tym sa mym cza sie roz po czę łam
pu blicz ne pre lek cje w ra mach ak cji umu zy kal nia ją cej, pro wa dzo -
nej przez Lu do wy In sty tut Mu zycz ny.

Od 1946 ro ku da tu je się mo ja współ pra ca z ra diem (re ci ta le
śpie wa cze, au dy cje słow no -mu zycz ne – łącz nie po nad ty siąc).

W la tach 1947–1951 by łam asy stent ką w kon ser wa to rium,
gdzie pro wa dzi łam ćwi cze nia z har mo nii oraz wy kła dy i se mi -
na ria z form mu zycz nych, folk lo ru, na uki o sty lach. Od 1947 do
1949 ro ku pra co wa łam jed no cze śnie ja ko wy kła dow ca przed mio -
tów teo re tycz no -mu zycz nych w Wyż szej Szko le Te atral nej
w Ło dzi. 

W 1948 ro ku umar ła mo ja Mat ka, a w kil ka mie się cy póź niej
– Oj ciec.

W 1949 ro ku ob ję łam sta no wi sko re dak to ra mu zy ki po waż -
nej w roz gło śni łódz kiej. Po upły wie pół to ra ro ku zo sta łam mia -
no wa na kie row ni kiem wy dzia łu mu zycz ne go tej że roz gło śni.
W 1951 ro ku otrzy ma łam dy plom ukoń cze nia wy dzia łu wo kal -
ne go. Na wał pra cy ra dio wej i opie ka nad młod szym ro dzeń stwem
spo wo do wa ły prze rwa nie stu diów teo re tycz nych, do któ rych wró -
ci łam do pie ro w 1957 ro ku.

W 1952 ro ku, na wła sną proś bę, zo sta łam zwol nio na ze sta -
no wi ska kie row ni ka wy dzia łu mu zycz ne go w ra diu. Roz po czę łam
pra cę w „Ar to sie” ja ko pre le gent i śpie wacz ka w kon cer tach szkol -
nych. Z ra diem kon ty nu owa łam współ pra cę ja ko au tor i wy ko -
naw ca. W 1954 ro ku ak cję kon cer tów szkol nych prze ję ły fil har -
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mo nie. Otrzy ma łam pro po zy cję pra cy w Fil har mo nii Na ro do wej
w War sza wie. Tu przez dwa la ta peł ni łam obo wiąz ki pre le gen ta
mu zycz ne go i śpie wacz ki. Z po wo du bra ku miesz ka nia, wró ci łam
do Ło dzi na to sa mo sta no wi sko w Fil har mo nii Łódz kiej. Pra ce
pre le gen ta i śpie wacz ki w kon cer tach szkol nych kon ty nu owa łam
aż do chwi li wstą pie nia do zgro ma dze nia.

Jak już wy żej wspo mnia łam, w 1957 ro ku wró ci łam do stu diów
teo rii spe cjal nej, któ re ukoń czy łam z od zna cze niem w ma ju 1959
ro ku.

W cią gu kil ku lat zaj mo wa łam się rów nież pu bli cy sty ką mu -
zycz ną (ar ty ku ły w „Po rad ni ku Mu zycz nym”, „Ra dio po ma ga na -
uczy cie lo wi”, „Ho mo Dei” oraz re cen zje z kon cer tów sym fo nicz -
nych, re ci ta li, przed sta wień ope ro wych). Po nad to opra co wa łam
pod ręcz nik do lek cji słu cha nia mu zy ki oraz opo wia da nia o mu -
zy kach dla dzie ci i mło dzie ży wy da ny przez Pol skie Wy daw nic -
two Mu zycz ne. 

W czerw cu 1959 ro ku po raz pierw szy ze tknę łam się z La ska -
mi. Od tej po ry by łam tam kil ka krot nie, nie tyl ko w cha rak te rze
go ścia w Do mu Re ko lek cyj nym. Tu doj rza ło mo je po sta no wie -
nie wstą pie nia do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek i ofia ro wa -
nia swych sił i umie jęt no ści służ bie Krzy ża.

*   *   *
Sio stra Blan ka wstą pi ła do Zgro ma dze nia w paź dzier ni ku 1960

ro ku. Po cząt ko wo (jesz cze ja ko kan dy dat ka i po stu lant ka) by ła wy -
cho waw czy nią w in ter na cie dziew cząt. No wi cjat (1962–1963) od -
by wa ła na Piw nej, bę dąc jed no cze śnie or ga nist ką w ko ście le św.
Mar ci na w War sza wie. Pierw szą pro fe sję zło ży ła 10 lu te go 1963
ro ku ja ko sio stra Pa weł -Blan ka od Do bre go Pa ste rza; po ślu bach
do sierp nia po zo sta wa ła jesz cze w Klasz to rze, na stęp nie pod ję ła
pra cę wy cho waw czo -dy dak tycz ną z nie wi do my mi dzieć mi w La -
skach, gdzie zo sta ła po wo ła na na kie row nicz kę in ter na tu dziew -
cząt (od sierp nia 1963 do wrze śnia 1968). Po wró ci ła do Klasz to -
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ru na czas „dru gie go no wi cja tu” i stu diów na ATK (od paź dzier -
ni ka 1968 do lip ca 1969). Od 1969 ro ku już nie prze rwa nie by ła
w La skach, na le żąc do róż nych wspól not. Naj pierw peł ni ła funk -
cję prze ło żo nej Do mu św. Fran cisz ka (do 1972), na stęp nie by ła
kie row nicz ką Do mu Chłop ców (1972–1978), a od wrze śnia 1978
ro ku na le ża ła zno wu do Do mu MB. Ja sno gór skiej i pra co wa ła ja -
ko na uczy ciel ka w szko le pod sta wo wej (wy cho wa nie mu zycz ne,
ję zyk pol ski, hi sto ria, na uka o kul tu rze) oraz pro wa dzi ła chór
szkol ny. Pra co wa ła w szko le nie prze rwa nie do 1994 ro ku, cho ciaż
od 1985 ro ku prze szła do wspól no ty Do mu św. Fran cisz ka. 

Do dat ko wo s. Blan ka w la tach 1971–1989 przez trzy ka den -
cje by ła Rad ną Ge ne ral ną (w tym przez dwie ostat nie ka den cje
peł ni ła funk cję wi ka rii ge ne ral nej), a tak że człon kiem Za rzą du
TO nO w la tach 1973–1977 (ja ko za stęp ca skarb ni ka) oraz 1980–
1995.

W ro ku 2005 s. Blan ka za koń czy ła pra cę w Ośrod ku Szkol no -
-Wy cho waw czym. Od paź dzier ni ka 2012 ro ku za miesz ka ła
w Do mu św. Ra fa ła. 

Od po cząt ku po by tu w La skach s. Blan ka mia ła moż ność roz -
sze rza nia swo jej wie dzy i do świad cze nia mu zycz ne go – w no wi -
cja cie, za spe cjal ną zgo dą ks. Pry ma sa Wy szyń skie go, pod ję ła stu -
dia w za kre sie cho ra łu gre go riań skie go oraz gry na or ga nach
w Stu dium Mu zy ki Sa kral nej w Ani nie. Na to miast w 1969 ro ku
wy je cha ła z s. Al mą Skrzy dlew ską do Włoch w ce lu po głę bie nia
wie dzy w za kre sie sztu ki ko ściel nej. 

W cią gu ca łe go ży cia za kon ne go s. Blan ka swo ją wie dzę, umie -
jęt no ści i pa sję twór czą od da wa ła sze rze niu kul tu ry mu zycz nej
wśród wy cho wan ków La sek ja ko wy cho waw czy ni, na uczy ciel ka,
or ga ni za tor ka ży cia kul tu ral ne go, a szcze gól nie mu zycz ne go. Pro -
wa dzi ła chó ry, z któ ry mi kon cer to wa ła w Pol sce i za gra ni cą (Au -
stra lia, Niem cy, Au stria, Wło chy, Wiel ka Bry ta nia). Wy ła wia ła ta -
len ty wo kal ne, uczy ła i przy go to wy wa ła do dal szych stu diów
(m.in. Jo lan tę Kauf man, Ja nu sza Ko wal skie go, Wie sła wę Sto lar -
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czyk). Sio stra Blan ka by ła ini cja tor ką i współ or ga ni za tor ką Szko -
ły Mu zycz nej dla Nie wi do mych w La skach, po wsta łej w 1996 roku,
w któ rej pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka przed mio tów teo re tycz nych
i kie row nik chó ru, or ga ni za tor ka wie lu kon cer tów dla śro do wi -
ska La sek w wy ko na niu zna ko mi tych ar ty stów in stru men ta li stów,
wo ka li stów, ka me ra li stów.

Kom po no wa ła drob ne utwo ry chó ral ne i so lo we. Two rzy ła
mu zy kę do ob raz ków sce nicz nych wy sta wia nych przez wy cho -
wan ków La sek. Te atr i wi do wi ska sce nicz ne by ły bo wiem ko lej -
ną bar dzo waż ną for mą apo stol stwa s. Blan ki wśród osób nie wi -
do mych i wraz z ni mi. Bez po śred nio po II woj nie świa to wej sio -
stra sa ma wy stę po wa ła przez rok w ma łym, am bit nym te atrze
ob jaz do wym w Ło wi czu i oko li cach. Póź niej mo gła sko rzy stać
z te go do świad cze nia, or ga ni zu jąc w La skach gru pę te atral ną zło -
żo ną z nie wi do mych uczniów róż nych klas, włą cza jąc czę sto do
współ pra cy zna nych ar ty stów scen pol skich. Na prze strze ni lat
wszyst kie chy ba waż niej sze uro czy sto ści i rocz ni ce w Ośrod ku
uświet nia ne by ły przez udźwię ko wio ne przed sta wie nia, przy go -
to wy wa ne przez sio strę Blan kę, któ ra wy stę po wa ła w ro li sce na -
rzy sty, kom po zy to ra i re ży se ra. Do re per tu aru włą cza ła wie le dzieł
z kla sy ki li te ra tu ry, przy bli ża jąc je tym sa mym za rów no ak to rom
jak i wi dzom tych spek ta kli.

W mie sięcz ni ku „Sce na” scha rak te ry zo wa no opra co wa ne
przez s. Blan kę for my te atral ne ja ko „swo iste śpie wo gry z udzia -
łem ak to rów w ko stiu mach, dla wi dzów po zba wio nych per cep -
cji ob ra zu bę dą ce ży wym słu cho wi skiem. Jest to za tem za pew ne
zu peł nie no wy ro dzaj sztu ki te atral nej, prze zna czo ny do od bio -
ru rów no cze sne go au dio wi zu al ne go oraz wy łącz nie au dial ne go.
Nikt z obec nych w sa li nie zo sta je po zba wio ny współ uczest nic -
twa w wy da rze niach, przy go to wa nych pre cy zyj nie w obu tych
aspek tach od bio ru, de mon stro wa nych i wy po wia da nych gło sa -
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mi zróż ni co wa ny mi brzmie niem, na tę że niem i dzie lą cą je od sie -
bie prze strze nią”*. 

W tym sa mym ar ty ku le s. Blan ka mó wi o swo jej pra cy pe da -
go gicz nej: „Sta ram się uwraż li wiać dzie ci na do brą li te ra tu rę, po -
ezję, mu zy kę; sta ram się uwraż li wiać je na pięk no, roz sma ko wać
w dzia ła niach wy ma ga ją cych wy sił ku, np. w opa no wa niu mu zy -
ki Od ro dze nia, pie śni dy so nan so wej z dy so nan so wym tek stem.
Na zwa ła bym to wspól nym prze dzie ra niem się przez po ezję,
wspól nym z ko lei prze dzie ra niem się przez po szcze gól ne akor dy,
aby w koń cu móc wią zać mu zy kę ze sło wem, ze spo lić je w pie śni.
Dzie ci po ko cha ły ten trud”.

Dzia łal ność ta zo sta ła do ce nio na tak że przez współ pra cow ni -
ków i na stęp ców sio stry Blan ki oraz Za rząd To wa rzy stwa Opie -
ki nad Ociem nia ły mi – pod czas uro czy stych ob cho dów 85. uro -
dzin s. Blan ki, 31 ma ja 2006 ro ku, w do wód wdzięcz no ści za ży -
cie od da ne Dzie łu Mat ki Elż bie ty Czac kiej otrzy ma ła ona me dal
„Pax et gau dium in Cru ce”.
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Te re sa De der ko

Sio stra Blan ka – Ma ma Ha nia

Sio stra Blan ka pra co wa ła z mło dzie żą w La skach przez po nad
pięć dzie siąt lat, a ja ko oso ba wy jąt ko wa, ob da rzo na wie lo ma

ta len ta mi, wiel ką wraż li wo ścią i wy obraź nią, wy wie ra ła zna czą -
cy wpływ na wszyst kich, któ rzy się z nią ze tknę li. Każ dy z nas, jej
wy cho wan ków, mógł czer pać z tej bo ga tej oso bo wo ści i za brać tę
war tość ja ko ka pi tał na ca łe do ro słe ży cie. Na sze wspo mnie nia na
pew no bę dą zróż ni co wa ne w za leż no ści od te go, ja kie go eta pu
pra cy s. Blan ki do ty czą, oko licz no ści spo tka nia i oso bi stych prze -
żyć. Te róż ne re la cje przy bli żą ob raz wspa nia łe go czło wie ka, któ -
ry przez po nad pół wie ku słu żył nie wi do mym, wy cho wu jąc, ucząc
i przy go to wu jąc do ak tyw ne go współ uczest nic twa w kul tu rze. 

W mo ich wspo mnie niach wra cam przede wszyst kim do ży -
cia in ter na to we go, har cer skie go i do za fa scy no wa nia ob co wa niem
z kul tu rą.

Ma ma Ha nia

Mo ją pierw szą wy cho waw czy nią w la skow skim in ter na cie
w ro ku 1960 zo sta ła no wa po stu lant ka – Han ka Wą sa lan ka. Na -
sza gru pa by ła bar dzo licz na: 23 dziew czyn ki w wie ku 7–10 lat,
nie któ re przy szły pro sto z przed szko la, in ne z ro dzin nych do mów,
a część cho dzi ła już do szko ły. Wy cho wy wa nie tak du żej gro ma -
dy sta no wi ło nie ła twe za da nie. Sio strę Han kę szyb ko za czę ły śmy
na zy wać Ma mą Ha nią, i tak zwra ca ły śmy się do niej w bez po śred -
nich kon tak tach przez wszyst kie la ta. Po wa ka cjach czę sto zda -
rza ło się, że dzie ci do wy cho waw czyń mó wi ły „ma mo”, ale szyb -
ko prze cho dzi ły na for mę pro szę sio stry/pro szę pa ni. Ma ma Ha -
nia z ogrom ną cier pli wo ścią i od da niem sta ra ła się być dla nas
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praw dzi wą do brą Ma mą. Gdy wra ca ły śmy ze szko ły, sia da ła na ni -
skim krze seł ku, a my wo kół niej na pod ło dze, ale tak bli sko, że -
by cho ciaż do tknąć jej ko lan. Ma ma Ha nia wy py ty wa łam każ dą
po ko lei o jej prze ży cia szkol ne. Nie pa mię tam, że by kie dy kol wiek
na nas krzy cza ła. Wie czo ra mi, gdy le ża ły śmy już w łóż kach, swo -
im pięk nym so pra nem śpie wa ła ko ły san ki: o Mu rzyn ku, o ksią -
żąt ku, i naj bar dziej, przez nas lu bia ną, o Smo ku Wa wel skim, przy
któ rej mu sia ła śpie wać gru bym gło sem.

Nie mia ły śmy wów czas świa do mo ści, że jest ona zna ko mi tą
śpie wacz ką, ar tyst ką zna ną w ca łym świe cie mu zycz nym. Zre zy -
gno wa ła jed nak z ka rie ry ar ty stycz nej i zo sta ła od ra zu Ma mą spo -
rej gro mad ki, ale chy ba za wo du jej nie spra wi ły śmy, sko ro w La -
skach po zo sta ła i w nie wro sła. Po nie ca łym ro ku, w ostat ki, Ma -
ma Ha nia mu sia ła nas opu ścić, po nie waż roz po czy na ła no wi cjat
w War sza wie. Roz sta nie prze ży ły śmy ogrom nie. Pła cząc, sie dzia -
ły śmy nad ta le rza mi z pącz ka mi, i nie chcia ły śmy ich jeść, mi mo
iż sło dy cze by ły wte dy rzad ko ścią. Ogar nę ła nas czar na roz pacz.

Po od by ciu no wi cja tu Ma ma Ha nia, już ja ko Sio stra Blan ka,
zo sta ła kie row nicz ką in ter na tu dziew cząt. Na sze kon tak ty nie by -
ły już tak bli skie i ser decz ne, gdyż kie ro wa nie spra wa mi in ter na -
to wy mi po chła nia ło sio strze mnó stwo cza su, a my, mo że pod świa -
do mie, od czu wa ły śmy pe wien żal. Sio stra Blan ka nie za po mnia -
ła o swo ich pierw szych wy cho wan kach i kie dy przy szedł czas
mło dzień cze go bun tu i za nie od po wied nie za cho wa nie chcia no
ro ze słać na szą kla sę po in nych ośrod kach, Ma ma Ha nia uję ła się
za swo imi zbun to wa ny mi dzieć mi. Zde ner wo wa ne pod słu chi wa -
ły śmy na ra dę na uczy cie li i wy cho waw ców, do ty czą cą na szej przy -
szło ści. Wte dy głos za bra ła sio stra Blan ka. Pod kre śla jąc na szą so -
li dar ność i wza jem ną lo jal ność, po wie dzia ła, że jest to ogrom na
si ła, któ rą tyl ko trze ba pchnąć na do bre to ry. Zo sta ły śmy w La -
skach, a dy stans ja ki od czu wa ły śmy w kon tak tach z na szą daw -
ną wy cho waw czy nią znik nął, ale do te go jesz cze przy czy ni ło się
har cer stwo.
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Druh na Ko men dant ka

„Ko men dant ka druh na Blan ka
Wie dzie nas w sze ro ki świat
Od wie lu, wie lu lat
Wszyst kim da je pięk ny dar
Har cer skie go ży cia czar”

Za pa mię ta łam tyl ko jed ną zwrot kę pio sen ki, któ rą śpie wa ły -
śmy na jed nym z pierw szych obo zów. Gdy by ły śmy młod szy mi
har cer ka mi, wy jeż dża ły śmy na obo zy sta cjo nar ne, któ rych przy -
go to wy wa nie wca le nie by ło ła twe. Z po mo cą star szych dru hen
mu sia ły śmy roz sta wiać du że na mio ty, wy pla tać sznur kiem pry -
cze, zbi jać sto ły i ław ki. Ko men dant ka Druh na Blan ka pra co wa -
ła z na mi ra mię w ra mię i tak sa mo jak my zno si ła wszyst kie nie -
wy go dy. Ta kie obo zy uczy ły sa mo dziel no ści i uspraw nia ły, co
przy da ło się w póź niej szym ży ciu. Każ de go la ta obóz był or ga ni -
zo wa ny w in nym miej scu: nad mo rzem, w Gó rach Świę to krzy -
skich, na Roz to czu. Wła śnie z dru ży ną har cer ską by łam po raz
pierw szy w mu zeum re gio nal nym, gdzie pra wie wszyst kie go moż -
na by ło do ty kać. Z ogrom nym prze ję ciem bra łam do rąk ka mien -
ne na rzę dzia, któ ry mi na si przod ko wie po słu gi wa li się przed ty -
sią ca mi lat.

Chy ba wów czas zro dzi ło się mo je za mi ło wa nie do zwie dza -
nia mu ze ów i nie zra zi ło mnie na wet to, że na po cząt ku wi zy ty
prze wod nicz ka opo wie dzia ła o kil ku eks po na tach, po czym zwró -
ci ła się do sio stry Blan ki: „a te raz niech sio stra prze tłu ma czy na
ich ję zyk”. Sio stra Blan ka wy ja śni ła, że wszyst ko sły sza ły śmy, bo
słuch ma my do bry. Gdy by ły śmy star sze, wy jeż dża ły śmy na obo -
zy wę drow ne, na przy kład w Be ski dy. Wie czo ra mi, przy ogni sku
Druh na Ko men dant ka snu ła wspo mnie nia, a cza sa mi ini cjo wa -
ła dys ku sje na róż ne po waż ne te ma ty. Na rę ce Druh ny skła da ły -
śmy przy rze cze nie har cer skie i przed nią zda wa ły śmy eg za min
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z pra wa har cer skie go. Nie daw no, gdy zo sta łam włą czo na w pra -
ce nad pro jek tem ad re so wa nym do se nio rów, przy po mniał mi się
je den z punk tów te go pra wa: „har cerz chce wie dzieć wię cej niż
wie, umieć wię cej niż umie”. Tyl ko że te raz sło wo „har cerz” za stę -
pu ję sło wem „se nior”. 

Prze wod nicz ka w świe cie Sztu ki i Kul tu ry

Kie dy tyl ko sio stra Blan ka za czę ła pra cę w in ter na cie, zor ga -
ni zo wa ła wy jaz dy dzie ci do Fil har mo nii na kon cer ty i spo tka nia
z „Cio cią Ja dzią”, któ ra opo wia da ła o ży ciu kom po zy to rów oraz
o ich kon kret nych utwo rach. Po pew nym cza sie na proś bę sio stry
Blan ki „Fil har mo nia” za czę ła przy jeż dżać do La sek i na dal uczest -
ni czy ły śmy w kon cer tach, ale słu cha ły śmy ich w sa li in ter na tu
dziew cząt. W tym też cza sie sio stra Blan ka za czę ła z wy cho waw -
ca mi i mło dzie żą wy sta wiać po waż ne, wiel kie in sce ni za cje, któ -
rych by ła re ży se rem. Naj bar dziej za pa mię ta łam przed sta wie nie
pod ty tu łem: „Lut nia Ja no wa”, opar te na tek stach Ja na Ko cha now -
skie go. Jesz cze dzi siaj, z pa mię ci, mo gę od two rzyć du że frag men -
ty „Pie śni o So bót ce”.

Jesz cze ja ko uczen ni ce szko ły pod sta wo wej w ro ku szkol nym
1966/67 uczest ni czy ły śmy w waż nym wy da rze niu, ja kim był I Mi -
kro kon gres Kul tu ry. Har cer ki trzy ma ły war tę pod drzwia mi sal
wy kła do wych, pil nu jąc ci szy, tak że by nikt i nic nie za kłó ca ło spo -
ko ju. W cza sie wol nym od war ty mo gły śmy słu chać wy kła dów
zna ko mi tych uczo nych, pi sa rzy i in nych wspa nia łych twór ców
kul tu ry, np. Paw ła Ja sien ni cy, prof. An ny Świ der ków ny, Je rze go
Wal dorf fa.

Ja koś nie dłu go po Mi kro kon gre sie, Sio stra Blan ka po wo ła ła
do ist nie nia Sek cję Kul tu ry po dzie lo ną na kil ka pod sek cji, w za -
leż no ści od za in te re so wań mło dzie ży. Ja za pi sa łam się do pod sek -
cji po świę co nej ar che olo gii, kie ro wa nej przez wy cho waw cę pa na
Jó ze fa Pla chę. Z pew no ścią pro wa dze nie dla uczniów nie wi do -
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mych za jęć z tej dzie dzi ny wy ma ga ło du żej po my sło wo ści i wy -
obraź ni ze stro ny pro wa dzą ce go. Pan Pla cha wy bie rał z pra sy po -
pu lar no nau ko wej ar ty ku ły in te re su ją ce na wet kom plet nych
igno ran tów, ja ki mi by li śmy, a do ty czą ce prac wy ko pa li sko wych,
od kryć ar che olo gicz nych i zna nych za byt ków. Wszyst ko to fa scy -
no wa ło, po bu dza ło wy obraź nię i wzbo ga ca ło wie dzę. Po wstęp -
nym przy go to wa niu teo re tycz nym po je cha li śmy na wy ciecz kę do
pra cow ni kon ser wa cji za byt ków Mu zeum Ar che olo gicz ne go
w War sza wie. 

Sio strze Blan ce za wdzię cza my udział w wie lu wy da rze niach
kul tu ral nych, a tak że wy ro bie nie w nas po trze by ko rzy sta nia
z dóbr kul tu ry i czer pa nia z te go przy jem no ści. Nie je den raz te
pięk ne wspo mnie nia pod trzy my wa ły na du chu i po ma ga ły po ko -
ny wać trud no ści. Wie lu la skow skich wy cho wan ków pra co wa ło ja -
ko pra cow ni cy fi zycz ni, ale otwar cie na kul tu rę rów no wa ży ło co -
dzien ną mo no to nię i przy czy nia ło się do ak tyw ne go an ga żo wa -
nia w dzia łal ność ze spo łów wo kal nych, re cy ta tor skich, chó rów
ko ściel nych al bo ko rzy sta nie z ofer ty fil har mo nii i te atrów.

Sio stra Blan ka każ de mu kto ją zna ko ja rzy się z mu zy ką. To
by ła bar dzo waż na dzie dzi na jej ży cia, ale o tym z pew no ścią le -
piej na pi szą wy cho wan ko wie, któ rych ta len ty wo kal ne Sio stra
Blan ka od kry ła, pie lę gno wa ła i któ rym po ma ga ła w ka rie rze ar -
ty stycz nej.
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Han na Pa ster ny

Mie rzyć wy so ko

Sio strę Blan kę po zna łam we wrze śniu 1988 ro ku. To był dla
mnie bar dzo trud ny czas, po nie waż dwa ty go dnie przed koń -

cem wa ka cji zmarł mój ta ta. Z jesz cze więk szym za pa mię ta niem
rzu ci łam się w wir na uki i po grą ży łam w lek tu rach. To by ły też
po cząt ki mo je go po by tu w dru giej gru pie in ter na tu dziew cząt, któ -
rą do wo dzi ła sio stra Aga ta, na zy wa na Pu chat kiem.

Za ję cia chó ru od by wa ły się w po nie dział ki po ko la cji,
w świe tli cy na dru gim pię trze. Po ko je gru py pierw szej znaj do wa -
ły się wła śnie pod nią, więc przez po przed nie dwa la ta za chwy -
ca łam się aniel skim śpie wem star szych ko le ża nek. Nie mo głam się
do cze kać, kie dy do nich do łą czę, ale przez myśl mi nie prze szło,
by po roz ma wiać o tym z któ rąś wy cho waw czy nią lub z sio strą
Blan ką. Utar ło się, że do chó ru wstę pu ją dziew czyn ki z dru giej
gru py, a ja wów czas jesz cze nie by łam prze bo jo wym dziec kiem
i nie za mie rza łam z ty mi za sa da mi po le mi zo wać. W ro ku 1985 la -
skow ski chór wy stę po wał w Au stra lii. Trzy ma jąc w rę ce przy wie -
zio ne go stam tąd przez chó rzyst ki plu szo we go mi sia ko ala, snu -
łam wi zje o da le kich po dró żach. Co praw da wieść gmin na nio -
sła, że sio stra Blan ka by wa groź na, lecz mi mo to na pierw sze
za ję cia szłam z prze ko na niem, że wresz cie speł nia się jed no z mo -
ich ma rzeń.

En tu zja stycz ny po czą tek

No we się przed sta wia ją. Przy cho dzi mo ja ko lej:
– Na zy wam się Ha nia Pa ster ny.
– Han ka, tak jak ja!
Nie prze pa dam za tą for mą mo je go imie nia, ale w gło sie sio stry
Blan ki sły szę uśmiech, en tu zjazm i zde cy do wa nie. Po raz pierw -
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szy my ślę, że gdy ktoś zwra ca się do mnie „Han ka”, nie mu si to
ozna czać, że mnie nie lu bi. W tym trud nym okre sie mo je go ży -
cia za czy nam my śleć o „Han ce” ja ko ko bie cie ener gicz nej, sil nej,
któ ra je śli się po sta ra, od nie sie suk ces.

Sche mat prób za wsze był ta ki sam. Za czy na ły śmy od roz śpie -
wa nia, na stęp nie ćwi cze nie zna nych pio se nek, czę sto też na uka
cze goś no we go. Nie któ rych tek stów od ra zu uczy ły śmy się na pa -
mięć, in ne sio stra nam dyk to wa ła. Dyk to wa nie za po wia da ła ty -
dzień wcze śniej, by śmy przy nio sły braj low skie ma szy ny. Na po -
cząt ku ro ku szkol ne go dyk to wa nia nie by ło, bo chór, z wy jąt kiem
kil ku no wych dziew czy nek, ćwi czył ka wał ki, któ re wszy scy zna -
li. Wdro że nie się wy ma ga ło du żej kon cen tra cji i pa mię cio we go
wy sił ku. Lu bi łam się uczyć, więc po zna wa nie no wych tek stów
i me lo dii spra wia ło mi przy jem ność, ale po cząt ko wo de ner wo wa -
ło mnie, że tak ma ło umiem i od sta ję od resz ty.

W tam tym ro ku szkol nym w po nie dział ki w na szej gru pie pra -
co wa ła wy cho waw czy ni, któ ra nie mia ła „smy kał ki” do dzie ci. Nie
cier pia łam jej i tro chę się jej ba łam. (Na szczę ście po ro ku ode -
szła.) Na chór cze ka łam więc jak na wy ba wie nie. Je śli na wet sio -
stra Blan ka by ła z nas nie za do wo lo na, wie dzia łam, że jej hu mor
się po pra wi, a te chwi le i tak by ły lep sze od wiecz nych krzy ków
nie lu bia nej pa ni z gru py.

Ra do ści i tru dy pra cy

Śpie wa łam w so pra nach. Sie dzia łam w pierw szym rzę dzie. Sio -
stra mia ła mnie więc “na oku i uchu”. Mo że bar dziej mnie to mo -
bi li zo wa ło. W li sto pa dzie chór wy stę po wał w Puł tu sku. By łam je -
dy ną no wi cjusz ką, któ rą sio stra wzię ła i naj młod szą dziew czyn -
ką, uczen ni cą kla sy trze ciej. Roz pie ra ła mnie du ma. Co praw da
wo la ła bym Au stra lię, ale nie od ra zu Kra ków zbu do wa no. W lip -
cu na stęp ne go ro ku śpie wa łam w chó rze, gdy do La sek przy je cha -
ła Bar ba ra Bush. Gdy by kil ka mie się cy wcze śniej ktoś mi po wie -
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dział, że z wła snej wo li w cza sie wa ka cji przy ja dę do La sek, wy -
śmia ła bym go. A jed nak przy je cha łam, z ra do ścią po bie głam na
pró bę i bar dzo się sta ra łam do brze wy paść. By łam tak prze ję ta,
że kwia ty, któ re wrę cza łam żo nie pre zy den ta Sta nów Zjed no czo -
nych, wy pu ści łam z rę ki do pie ro sły sząc szept sio stry Blan ki. 

Wi zy ta p. Bar ba ry Bush w La skach
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Z uśmie chem wspo mi nam przed sta wie nie z 15 ma ja 1991 ro -
ku, z oka zji Świę ta Ośrod ka i dwu set nej rocz ni cy Kon sty tu cji Trze -
cie go Ma ja. Przy go to wa nia trwa ły kil ka mie się cy. W tym ogrom -
nym przed się wzię ciu do chó ru do łą czy li in ni ucznio wie oraz oso -
by wi dzą ce. Pan Jó zef Pla cha wcie lił się w ro lę bi sku pa, a je go syn
Piotr był kró lem Sta ni sła wem Au gu stem Po nia tow skim. Pa mię -
tam in ten syw ne przy go to wa nia i czę ste pró by, zwłasz cza w ostat -
nim okre sie przed pre mie rą. Przed sta wie nie po ka za li śmy dwu -
krot nie. Zo sta ło na wet sfil mo wa ne. 
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15 czerwca 1991  roku – „Taka jest narodu wola” – przedstawienie na
Zamku Królewskim w Warszawie (fot. Maciej Bronarski)

Gdy w li ceum na lek cji pol skie go prze ra bia li śmy wiersz Igna -
ce go Kra sic kie go „Hymn do mi ło ści oj czy zny”, za pre zen to wa łam
na gra nie te go utwo ru wła śnie z owe go pa mięt ne go przed sta wie -
nia. Po lo nist ka przy chyl nie od nio sła się do mo jej ini cja ty wy i na -
wet prze gra ła utwór, by mo gły go po słu chać ko lej ne rocz ni ki.



Raz czy dwa by łam z sio strą Blan ką i chy ba z pań stwem Go -
łą ba mi na kon cer cie w fil har mo nii. Czu łam się tym za szczy co na.
W kla sie ósmej sio stra Blan ka pro wa dzi ła za ję cia o kul tu rze. Nie -
ste ty nie mo głam w nich uczest ni czyć, po nie waż w tym sa mym
cza sie mia łam in for ma ty kę, na któ rą uczęsz cza łam z mo ją przy -
ja ciół ką Agniesz ką. To był pierw szy rok in for ma ty ki w na szej szko -
le i udział w za ję ciach był dla mnie du żym wy róż nie niem. Z jed -
nej stro ny cie szy łam się, że da no mi moż li wość po zna wa nia taj -
ni ków kom pu te ra, z dru giej, ża ło wa łam, że się nie ukul tu ral niam.
Na szczę ście sio stra dba ła o kul tu ral ny roz wój nas wszyst kich, nie
tyl ko swo ich uczniów ze szko ły. To ona za pra sza ła do La sek Je -
rze go Wal dorf fa, któ ry wpro wa dzał nas w świat mu zy ki kla sycz -
nej. W ro ku 1990 od wie dzi ła nas na to miast ja poń ska pia nist ka,
jed na z lau re atek Mię dzy na ro do we go Kon kur su Cho pi now skiego.

W ostat nim ro ku mo je go po by tu w La skach, w lu tym 1994 ro -
ku, nasz chór wziął udział w Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej Scho la
Can to rum w Ka li szu. Jest to cy klicz na im pre za dla ze spo łów dzie -
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cię cych i mło dzie żo wych. Śpie wa li śmy po pol sku, ła ci nie, wło sku,
an giel sku i fran cu sku. Sio stra Blan ka by ła per fek cjo nist ką, więc
na sze pró by trwa ły znacz nie dłu żej niż po zo sta łych chó rów. Pot
lał się z czo ła, za sy cha ło w gar dle, ale da lej trze ba by ło śpie wać.
Ist nia ło na wet nie bez pie czeń stwo, że tyl ko na sza gru pa nie pój -
dzie na zor ga ni zo wa ną dla uczest ni ków dys ko te kę. Wszy scy mie -
li śmy do syć. Na szczę ście miej sco we wo lon ta riusz ki zdo ła ły upro -
sić sio strę, by po zwo li ła nam pójść. Na sza pra ca zo sta ła uwień -
czo na suk ce sem; zdo by li śmy wy róż nie nie.

Nie po ro zu mie nie

Po fe riach zi mo wych do wie dzie li śmy się, że chór ma wy stą -
pić w Fil har mo nii Na ro do wej. Wzdry gnę łam się, sły sząc tę ra do -
sną no wi nę. Wie dzia łam, co to zna czy: dłu gie go dzi ny prób, od -
ra bia nie lek cji w po śpie chu, brak cza su na co kol wiek, w tym na
czy ta nie ksią żek, bez któ rych nie wy obra żam so bie ży cia. Wraz
z dwie ma ko le żan ka mi z kla sy do szły śmy do wnio sku, że nie chce -
my po wtór ki Ka li sza i ka te go rycz nie po sta no wi ły śmy, że nie wy -
stą pi my w Fil har mo nii. Tuż przed Dniem Ko biet po pro si ły śmy
sio strę Blan kę, by zwol ni ła nas z te go kon cer tu. By ła bar dzo za -
sko czo na i nie za do wo lo na. Za py ta ła, czy fil har mo nia to dla nas
za ni skie pro gi. Tłu ma czy ły śmy, że pró by po chła nia ją mnó stwo
cza su, a mu si my się przy go to wać do eg za mi nów wstęp nych do li -
ceum. Sio stra stwier dzi ła, że mu si znać si łę swo je go chó ru i skoro
nie chce my śpie wać w Fil har mo nii, to jest ko niec na szej chó ral -
nej ka rie ry i ma my wyjść z sa li. By ły śmy skon ster no wa ne. Wró -
ci ły śmy na swo je miej sca. Gdy się roz śpie wy wa li śmy, kon sul to -
wa łam z Agniesz ką, co ro bi my. Eli za mia ła go rzej, bo by ła w al -
tach, więc sta ła da le ko od nas. Co praw da ga da nie by ło su ro wo
za bro nio ne, ale już i tak nic gor sze go nie mo gło się stać. Aga uwa -
ża ła, że sko ro sio stra nas wy rzu ca, na le ży wyjść. Ja chcia łam to wy -
ja śnić, ale nie mia łam po my słu, w ja ki spo sób. Osta tecz nie gdy
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skoń czy ła się gło so wa roz grzew ka, w trój kę po de szły śmy do sio -
stry, po dzię ko wa ły śmy za współ pra cę i wy szły śmy. Bo la ło mnie,
że tak się skoń czy ła mo ja przy go da z chó rem. Aga po cie sza ła, że
nie dłu go ko niec ro ku, a we wrze śniu za czy na my na ukę w li ce ach
dla wi dzą cych, więc nie wie le tra ci my. Mi mo to w każ dy po nie dzia -
łek mia łam ocho tę wejść do świe tli cy. Gdy w po bli żu nikt się nie
krę cił, pod słu chi wa łam pod drzwia mi i nu ci łam zna ne pio sen ki.
Jed na z wy cho waw czyń na ci ska ła, by śmy prze pro si ły i wró ci ły. To
nie wcho dzi ło w grę. Nie zro bi ły śmy nic złe go i nie wie dzia ły śmy,
za co mia ły by śmy prze pro sić. 

W ma ju chór uświet nił Świę to Ośrod ka. My rów nież sta nę ły -
śmy na sce nie i wy stą pi ły śmy w spek ta klu przy go to wa nym przez
pa na Sta ni sła wa Ba deń skie go. Chwa li ły śmy się, że je ste śmy od -
waż ne, nie za leż ne, więc wy stę pu je my „u kon ku ren cji”. W rze czy -
wi sto ści w ogó le mnie to nie cie szy ło, bo prze cież jed no nie mu -
sia ło wy klu czać dru gie go, ale na le ża ło za cho wać po zo ry.

W tam tym ro ku szkol nym jed nak nie do szło do wy stę pu w Fil -
har mo nii. Go rycz wy rzu ce nia osło dzi ło prze ko na nie, że sta ło się
tak z na sze go po wo du, po nie waż bez nas chór oka zał się zbyt sła -
by, by do stą pić te go za szczy tu. O mło dzień cza na iw no ści! Dziś nie
pa mię tam, czy rze czy wi ście uwa ża ły śmy się za gwiaz dy, któ rych
odej ście przy ćmi ło blask chó ru, czy był to ko lej ny szpan.

Szu ka nie dro gi po ro zu mie nia

Nad szedł ko niec ro ku. Kłę bi ły się we mnie sprzecz ne uczu cia
i mia łam mę tlik w gło wie. Eks cy ta cja i ra dość mie sza ły się z lę -
kiem, smut kiem i ża lem. Na po że gnal nej im pre zie nie któ rym na -
uczy cie lom da łam cze ko lad ki. Po de szłam też do sio stry Blan ki.
Tro chę oba wia łam się jej re ak cji, ale – mi mo wcze śniej szych nie -
po ro zu mień – ser decz nie się po że gna ły śmy. Gdy w ko lej nych la -
tach przy jeż dża łam do La sek ja ko ab sol went ka, pra wie za wsze ją
od wie dza łam. Pierw sze ta kie od wie dzi ny mia ły miej sce już w na -
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stęp nym ro ku szkol nym. Przed przyj ściem za po wia da łam się te -
le fo nicz nie, by nie prze szko dzić Sio strze w in nych za ję ciach. Obie
lu bi ły śmy te spo tka nia i ni gdy nie po ru szy ły śmy te ma tu mo je go
burz li we go roz sta nia z chó rem. Sio stra cie szy ła się mo imi po stę -
pa mi w na uce, suk ce sa mi, wy da ny mi dwie ma książ ka mi mo je go
au tor stwa, czy ta ła mo je ar ty ku ły. Opo wia da ła mi o wy stę pach chó -
ru za gra ni cą. Nie ste ty, kie dy ja by łam w chó rze, wy stę po wa li śmy
tyl ko w Pol sce. Sio stra za pro si ła mnie rów nież na swo je osiem -
dzie sią te pią te uro dzi ny. Z ża lem mu sia łam od mó wić, po nie waż
mia łam in ne waż ne zo bo wią za nia.

Kil ka lat te mu, z po wo du po gar sza ją ce go się sta nu zdro wia,
sio stra Blan ka prze nio sła się z do mu św. An to nie go do do mu
św. Ra fa ła, gdzie trzy krot nie ją od wie dzi łam. Gdy przy szłam po
raz pierw szy, ja kaś sio stra po wie dzia ła, że mo gę zo stać tyl ko
chwi lę. Mniej wię cej po dzie się ciu mi nu tach bez pu ka nia wkro -
czy ła do po ko ju i ka za ła mi wyjść, mó wiąc, że sio stra Blan ka jest
zmę czo na. By łam zszo ko wa na jej za cho wa niem. Oczy wi ście są
sy tu acje, gdy de cy zje mu si po dej mo wać opie kun, czło nek ro -
dzi ny lub le karz. Jed nak do pó ki to moż li we, oso by nie peł no -
spraw ne i star sze po win ny mieć moż li wość sa mo dziel ne go de -
cy do wa nia o wła snym ży ciu. Wy ja śni łam więc, że już na po cząt -
ku mo jej wi zy ty usta li ły śmy, że sio stra Blan ka po wie mi, kie dy
mam wyjść. Tak się też sta ło. Od wie dzi ny skoń czy ły się po go -
dzi nie.

Ostat ni raz od wie dzi łam sio strę Blan kę w kwiet niu ubie głe -
go ro ku. By ła sła ba, ale jej py ta nia świad czy ły o tym, że mnie po -
zna ła. Tro chę roz ma wia ły śmy, lecz by ło też spo ro ci szy, ta kiej na -
tu ral nej, nie krę pu ją cej. Trzy ma ły śmy się za rę ce. Gdy się że gna -
ły śmy, czu łam, że to by ło na sze ostat nie spo tka nie. Po wyj ściu od
niej, po szłam na dłu gi spa cer. Po trze bo wa łam ci szy. Cho dzi łam
po Pusz czy Kam pi no skiej, a w uszach dźwię cza ły mi sło wa ostat -
niej zwrot ki „Pie śni na dro gę”. Śpie wa łam ją z chó rem na po że -
gna niu ab sol wen tów:
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„Gdy na ży cia szyb kich wi ra żach,
W szu mie wia tru, w dźwię ku sy re ny,
Blask swój skar by wam wiel kie uka żą,
Pa mię taj cie, że jest skarb bez ce ny!
Na szych ży czeń i na szych uśmie chów,
Niech z da le ka do go ni was echo
I niech za wsze wam przy po mi na,
Że tym skar bem jest Mą drość Je dy na,
Któ rej ża den nie skrad nie zło dziej;
Bo ona z Bo ga po cho dzi,
Bo ona z Bo ga po cho dzi,
Bo Dro gą, Praw dą, Mą dro ścią jest On sam!”.

W dniu śmier ci sio stry Blan ki za dzwo ni ła do mnie sio stra Ani -
ta. Kon tak to wa ła się z oso ba mi, któ rych nu me ry zna la zła w no -
te sie zmar łej. Za sko czy ło mnie, że fi gu ro wa ło w nim rów nież mo -
je na zwi sko, bo sio stra Blan ka ni gdy do mnie nie dzwo ni ła. Za -
czy na łam do dat ko wą pra cę i by ło mi trud no wy rwać się na
po grzeb, ale Opatrz ność po mo gła. Po dwu dzie stu la tach po now -
nie za śpie wa łam w la skow skim chó rze, skom ple to wa nym na pręd -
ce z uczniów szko ły mu zycz nej, na uczy cie li i ab sol wen tów. Do -
sta li śmy braj low skie tek sty pie śni. Wzru szy łam się, gdy na pró -
bie przed po grze bo wą Mszą śpie wa li śmy „Do bry Pa nie, uczyń
mnie na rzę dziem Two je go po ko ju”.

„Pan Bóg przy go to wu je czło wie ka do pew nych za dań i pew -
nej dro gi” – po wie dzia ła sio stra Blan ka w ra dio wej au dy cji „Za -
pi ski ze współ cze sno ści”. Z pew no ścią by ła oso bą nie prze cięt ną.
Wy so ko sta wia ła po przecz kę so bie i in nym. Uczy ła nas nie tyl ko
śpie wu, lecz tak że by cia w ja kiejś dzie dzi nie do brym, na wet lep -
szym od osób wi dzą cych, gdyż tyl ko wte dy po opusz cze niu La -
sek od naj dzie my się w świe cie. Jej pa sją by ła mu zy ka i sta ra ła się
nam tę mi łość za szcze pić. Wraż li wa na sztu kę, bar dzo in te li gent -
na, wy ma ga ją ca, swo im per fek cjo ni zmem do pro wa dza ją ca do iry -
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ta cji i roz pa czy. Nie raz ob ga dy wa ły śmy ją po wy czer pu ją cych pró -
bach. Mó wi ły śmy, że to bez względ na, zma nie ro wa na hra bian ka,
któ ra na wet nie za uwa ży, je śli pod czas wy stę pu ktoś pad nie tru -
pem. Bu dzi ła w nas re spekt, po dziw i złość. Lu bi łam ją, bar dzo mi
im po no wa ła, lecz jed no cze śnie ja ko dziec ko się jej ba łam.

Kie dy by łam w li ceum i na stu diach, pod czas od wie dzin w La -
skach spo ty ka łam się z za baw ną re ak cją nie któ rych dzie ci: sły sząc
mo je na zwi sko, z prze ję ciem wy krzy ki wa ły: „To ty je steś z tej słyn -
nej grup ki bun tow ni czek, któ re wy le cia ły z chó ru!”. Po dob no po
tej hi sto rii sio stra Blan ka zła god nia ła. Rów nież dla mnie to by ło
waż ne do świad cze nie. Prze ko na łam się, że je śli na wet ko goś lu -
bi my i za le ży nam na do brych z nim re la cjach, mo gą się po ja wić
po waż ne nie po ro zu mie nia i kon flik ty. Nie mu si to jed nak ozna -
czać de fi ni tyw ne go koń ca zna jo mo ści. Za wsze jest ja kieś wyj ście;
nie war to prze kre ślać te go, co by ło cen ne i moż na dojść do po -
ro zu mie nia. Tak zro bi ły śmy, dzię ki cze mu spę dzi ły śmy ra zem wie -
le do brych chwil. 

Opu ści łam La ski i po szłam swo ją dro gą. Wie lo krot nie do ga -
nia ło mnie na niej echo naj lep szych ży czeń i do da ją cy od wa gi
uśmiech sio stry Blan ki.
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An drzej Rot ter mund*

Sio stra Blan ka na Zam ku Kró lew skim

Ener gicz na, drob na, uśmiech nię ta po stać w brą zo wym ha bi -
cie po ja wi ła się po raz pierw szy w sa lach zam ko wych w 1983

ro ku za nim jesz cze zo sta ły one udo stęp nio ne zwie dza ją cym. Sio -
stra Blan ka przy je cha ła wte dy ze swy mi nie wi do my mi pod opiecz -
ny mi z Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w La skach, aby po ka -
zać im Za mek Kró lew ski, któ re go od bu do wa wzbu dza ła wiel kie
emo cje i za in te re so wa nie wszyst kich Po la ków. Zwró ci ła się z pro -
po zy cją wspól ne go po pro wa dze nia dla nich za jęć. Mło dzi pra cow -
ni cy Dzia łu Oświa to we go do pie ro two rzy li ofer tę edu ka cyj ną, dla -
te go pro po zy cja ta po cząt ko wo ich prze stra szy ła, bo wiem nie mie -
li ich zda niem wy star cza ją cych kom pe ten cji. Sta ła się jed nak dla
nich wiel kim wy zwa niem. Sio stra Blan ka z ogrom nym za pa łem
i cier pli wo ścią wpro wa dza ła pra cow ni ków oświa to wych w świat
lu dzi nie wi do mych, ich po trzeb, emo cji i za in te re so wań. Po ka za -
ła jak prze ła my wać ba rie ry w sto sun kach z ni mi, jak na wią zy wać
kon tak ty, jak roz ma wiać, jak ob co wać na co dzień. Pro ble ma ty -
ka obec no ści osób nie peł no spraw nych w mu zeum by ła w la tach
80-tych w Pol sce pra wie zu peł nie nie zna na.

Chcie li śmy bar dzo po dzie lić się na szym no wym do świad cze -
niem. Dla te go po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać w Zam ku ogól no -
pol ską kon fe ren cję na uko wą po świę co ną udo stęp nia niu zbio rów
mu ze al nych oso bom nie wi do mym. Pod czas kon fe ren cji sio stra
Blan ka dzie li ła się swo ją ogrom ną wie dzą i do świad cze niem z mu -
ze al ni ka mi z ca łe go kra ju. Dzię ki Niej Za mek Kró lew ski w War -
sza wie, ja ko jed no z pierw szych mu ze ów w Pol sce, „otwo rzył się”
na nie peł no spraw nych za rów no fi zycz nie, jak i umy sło wo. Dzia -
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łal ność tę z po wo dze niem pro wa dzi do dzi siaj. Dzie ci i mło dzież
z La sek wie lo krot nie go ści ły w Zam ku, uczest ni czy ły w przy go -
to wy wa nych dla nich lek cjach mu ze al nych, pod czas któ rych nie
tyl ko słu cha ły opo wie ści o hi sto rii i o daw nych miesz kań cach
Zam ku, ale mo gły też do ty kać nie któ rych eks po na tów lub ich ko -
pii. Tak że na si edu ka to rzy mu ze al ni przy róż nych oka zjach od -
wie dza li w La skach sio strę Blan kę.

W 1990 ro ku w Do mu Przy ja ciół Nie wi do mych zor ga ni zo wa -
li śmy pierw szą wy sta wę zam ko wych dzieł sztu ki, któ re na co dzień
prze cho wy wa ne by ły w ma ga zy nach (me bli, rzeźb, por ce la ny, tka -
nin). Nie wi do me dzie ci i do ro śli z La sek mo gli po znać je przy po -
mo cy nie tyl ko prze ka zy wa nych im ko men ta rzy, ale tak że do tyku.

Na sza przy jaźń i współ pra ca z sio strą Blan ką trwa ła 30 lat.
Oso ba tak nie zwy kła, otwar ta, cie pła i ser decz na dla lu dzi przy -
cią ga ła wszyst kich. By ła wzo rem mi ło ści i od da nia bliź nie mu.
Każ dy z nas ze spo tka nia z sio strą Blan ką wy cho dził bo gat szy nie
tyl ko o wie dzę fa cho wą, ale i o wraż li wość na dru gie go czło wieka.

Dla Dy rek cji Zam ku, któ ra za wsze przy wią zy wa ła du żą uwa -
gę do pra cy edu ka cyj nej, szcze gól nie z oso ba mi nie peł no spraw -
ny mi, moż li wość współ pra cy z sio strą Blan ką by ło nie zwy kłą oka -
zją. Dzię ki swej głę bo kiej wie dzy po par tej otwar to ścią i wraż li wo -
ścią, wzbo ga ci ła dzia łal ność Zam ku Kró lew skie go w War sza wie
w naj bar dziej po trzeb nym i bar dzo trud nym ob sza rze pra cy edu -
ka cyj nej, ja kim jest pra ca z oso ba mi nie wi do my mi.

Po zo sta nie na za wsze w na szej wdzięcz nej pa mię ci.
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Mi chał We so łow ski *

Była pełna spokojnej radości

Pod su mo wać Jej ży cie jest dość ła two: po świę ci ła się Bo gu, mu -
zy ce i dzie ciom w La skach. Dla nich mu zy ka ma ko lo sal ne

zna cze nie! Nie wiem, czy Ona sa ma wy bra ła imię Blan ka, czy
otrzy ma ła je od Za ko nu – ale jest to nie sły cha nie traf ne! 

Po zna łem Ją po nad 60 lat te mu w Ło dzi. Uczy ła sol fe żu w Lu -
do wym In sty tu cie Mu zycz nym. Był rok 1947/1948, by łem
uczniem w tej szko le, a Ona mło dą na uczy ciel ką. W tam tym cza -
sie ucznio wie nie tyl ko mie li sza cu nek do na uczy cie li, ale i w pew -
nym stop niu ich się ba li. Sio stra Blan ka na zy wa ła się wte dy Han -
ną Wą sa lan ką. Już wte dy nikt Jej się nie bał, by ła oto czo na nie kła -
ma ną sym pa tią wszyst kich. 

Ja ko 11–12-let ni chło piec nie mo głem na tu ral nie spre cy zo wać,
na czym po le ga ła Jej nad zwy czaj ność – ale tak by ło. Ota cza ła Ją
jak by ja sność. Dziś nie pa mię tam pra wie ni ko go z tam tych lat, ale
Ona za wsze ist nia ła w mo im świe cie. By ła peł na spo koj nej ra do -
ści i po tra fi ła nią za ra zić tak że uczniów. Gdy po wie lu la tach mia -
łem szczę ście spo tkać Ją w La skach, by ło to dla mnie ra do sne wy -
da rze nie! Gra łem kil ka ra zy w La skach – dla tych dzie ci, i dla Niej.
Nie za po mnia ne prze ży cia! Jej pięk na du sza ema no wa ła tą ja sno -
ścią. Gdy nie daw no ode szła, nie by ło to tra gicz ne wy da rze nie: po -
wta rzam za wsze, że to nie my de cy du je my, kie dy to ma się stać
– a Pan Bóg wie, co ro bi. W pew nym wie ku odej ścia są czę ścią sa -
me go ży cia, a Sio stra Blan ka zo sta wi ła po so bie „świe tli sty spa -
dek”. W ja kiś spo sób jest na dal z na mi. Nie chaj ży wa pa mięć o Niej
in spi ru je w du chu mi ło ści wszyst kich, któ rzy mie li szczę ście Ją
spo tkać!

* Ab sol went Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie, zna ny pia ni sta, pe da gog – od
po cząt ku lat 70-tych prze by wa w Szwe cji. Od lat 80-tych sta le od wie dza nasz
kraj i kon cer tu je.
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Elż bie ta Ar tysz*

Wie lo krot ne spo tka nia

Pierw sze spo tka nie z sio stra Blan ką – uśmiech nię ta, drob na za -
kon na sio stra, a roz ma wia o mu zy ce fa cho wo, ze znaw stwem

i utwo rów i wy ko naw ców. Spo ty ka my się na kon cer tach. po Kon -
kur sie Cho pi now skim w ro ku 1975. Py ta, czy Kry stian Zi mer man
mógł by za grać w La skach? Za grał! 

Ten nie zwy kły kon cert po zo sta nie w pa mię ci wie lu z nas,
a wiem, że rów nież Zi mer ma na.
Tak by ło wie lo krot nie. I cie ka we oka zjo nal ne roz mo wy w cu dow -
nym oto cze niu „La skow skiej” zie le ni.

Bę dę Cię sio stro Blan ko pa mię tać pięk nie.

* Mu zy ko log. Na uczy ciel hi sto rii mu zy ki w Szko le Mu zycz nej im. Fry de ry ka
Cho pi na. Se kre tarz Ge ne ral ny Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji To wa rzystw Cho -
pi now skich – wraz z mę żem Je rzym Ar ty szem, śpie wa kiem (ba ry ton) za przy -
jaź nio ny od lat z sio strą Blan ką.



An na Ko cięc ka

Dar obiecany od Bo ga

Kie dy za sta na wiam się te raz od kie dy znam sio strę Blan kę nie
znaj du ję in nej od po wie dzi jak – o d  z a w s z e – bo ocze ki -

wa nie na tę przy jaźń by ło w mo im ser cu tak, jak ocze ki wa nie na
dar obie ca ny od Bo ga, któ re go pra gnie nie jest za pi sa ne we mnie.
Bóg wiec spra wia, że na sze ser ce otwie ra się na tych miast, kie dy
ten dar nad cho dzi. Nie wiem dzi siaj, czy na sze „ilu mi na cyj ne”
spo tka nie by ło w Ka pli cy w La skach, u św. Sta ni sła wa na kon cer -
cie „Le śnych Pta ków”, czy w Sa li Kon cer to wej Fil har mo nii Na ro -
do wej, a mo że w le sie...?. Wiem tyl ko, że od te go mo men tu Blan -
ka, jak ją na zy wa łam pry wat nie, sta ła się bar dzo waż ną czę ścią
mo je go ży cia: du cho we go, ro dzin ne go, za wo do we go... I by ła –
i na dal jest – sio stra Blan ka wiel ką przy ja ciół ką na szej ro dzi ny;
od 1939 ro ku „za sie dzia łej” w La skach, po cząt ko wo wa ka cyj nie,
ale od Po wsta nia War szaw skie go, kie dy na sze miesz ka nie w War -
sza wie prze sta ło ist nieć – na sta łe. Od po cząt ku Sio stry Fran cisz -
kan ki by ły bli skie mo jej ro dzi nie. Po śmier ci mo jej Bab ci oka za -
ło się, że jest Ona w III Za ko nie św. Fran cisz ka – po cho wa li śmy
więc Ją w ha bi cie fran cisz kań skim. 

Ma ma w cza sie oku pa cji wo zi ła mnie do Za kła du na spa cer,
a Oj ciec bu do wał ko ściół w Iza be li nie z księ dzem Alek san drem
Fe do ro wi czem i sio strą Ka ro lą. Obie też – mo ja sio stra Wan da i ja
– otrzy ma ły śmy Pierw szą Ko mu nię w ka pli cy w La skach z rąk
księ dza Ta de usza Fe do ro wi cza. 

Sio stra Blan ka wstą pi ła do Sióstr Fran cisz ka nek w 1961 r., wte -
dy, kie dy ja „wy szłam w świat” stu diu jąc na Uni wer sy te cie War -
szaw skim i ten świat mnie tro chę po chło nął – tak że ak tyw no ścią
stu denc ką na po lu kul tu ry, bo wte dy wła śnie za kła da li śmy z Elż -
bie tą Ar tysz, Stasz kiem Lesz czyń skim / dzi siaj Dy rek tor Fe sti wa -
lu „Cho pin i je go Eu ro pa” / i wie lu in ny mi pol ską sek cję Jeu nes -
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ses Mu si ca les. Więc pew nie, mi ja jąc się w La skach, na do bre spo -
tka ły śmy się w la tach 70-tych, kie dy ja już pra co wa łam w De par -
ta men cie Mu zy ki Mi ni ster stwa Kul tu ry. 

I od ra zu Blan ka sta ła się oso bą waż ną i ko cha ną przez ca łą
mo ją ro dzi nę – jej człon kiem – to wa rzy szą cym nam swo ją mo -
dli twą, ra dą i obec no ścią, kie dy tyl ko Mat ka Prze ło żo na Jej po -
zwo li ła. Sta ła się tak że naj lep szym przy ja cie lem na szych przy ja -
ciół, że wspo mnę tyl ko o mu zy kach: Je rzym i Elż bie cie Ar ty szach
i nie ży ją cej już dr Ire nie Gło wa czew skiej nio są cej po moc in ter -
no wa nym w Ko mi te cie Pry ma sow skim na Piw nej. I tu mu szę opi -
sać nie zwy kłe spo tka nie w na szym do mu w La skach. Go ści li śmy
wte dy na sze go przy ja cie la pia ni stę Mi cha ła We so łow skie go od po -
cząt ku lat 70-ych prze by wa ją ce go w Szwe cji, od wie dza ją ce go Pol -
skę w cza sie I So li dar no ści, bo wte dy mógł przy je chać. Cze ka li -
śmy tak że na Blan kę. I kie dy ona we szła, za wsze po wścią gli wy Mi -
chał ze rwał się i z ra do ścią krzyk nął: „Han ka … Wą sa lan ka”. Otóż
Mi chał był daw nym uczniem sio stry Blan ki i pa mię tał jej wspa -
nia le za po wia da ją cą się ka rie rę mu zycz ną – sam to zresz tą opi -
sał. A Pro gram 2 Pol skie go Ra dia przy go to wu je pro gram o Niej.
By ła Ona bo wiem wspa nia łym „ra diow cem”.

Po łą czy ła nas tak że mi łość do mu zy ki i chęć, aby po przez mu -
zy kę słu żyć czło wie ko wi, po ka zu jąc mu pięk no i głę bię Bo żej 
MI ŁO ŚCI. Tak się bo wiem sta ło, że Bóg dał mi w mo im ży ciu za -
wo do wym zaj mo wać się mu zy ką – two rze niem pro gra mów, or ga -
ni za cją kon cer tów, opie ką nad mło dy mi mu zy ka mi. W Mi ni ster -
stwie Kul tu ry zaj mo wa łam się fe sti wa la mi i kon kur sa mi mu zycz -
ny mi, a więc tak że i Mię dzy na ro do wym Kon kur sem im. Fry de ry ka
Cho pi na. W 1975 ro ku obie z Blan ką słu cha ły śmy w Fil har mo nii
po szcze gól nych eta pów prze słu chań kon kur so wych. To był kon -
kurs Kry stia na Zi mer ma na. Obie wie dzia ły śmy jak wiel ki dar zo -
stał da ny te mu pia ni ście od Bo ga. I obie czu ły śmy – ja zna jąc na -
sze go sie dem na sto lat ka, a Blan ka ze swo im cu dow nym da rem ro -
ze zna wa nia – że Zi mer man te ta len ty po mno ży dzie się cio krot nie,
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a mo że stu krot nie. I obie po my śla ły śmy: mo że mógł by za grać w La -
skach? Tak się sta ło, z chę cią się zgo dził, po kon kur sie, w prze rwie
kon cer tów w świe cie, przy je chał z Maj ką, skrzy pacz ką, na rze czo -
ną, wkrót ce żo ną, któ ra zre zy gno wa ła ze swo jej ka rie ry so li stycz -
nej dla Kry stia na i ich dzie ci. O tym kon cer cie w La skach ma pi -
sać Elż bie ta Ar tysz – przy ja ciół ka Zi mer ma nów. Ja chcę tyl ko po -
wie dzieć, jak bar dzo po trzeb ny był ten kon cert mło de mu
lau re ato wi i je go obec nej żo nie – spo tka nie z La ska mi, z sio strą
Blan ką i jej nie wi do my mi wy cho wan ka mi. Nie by ło mo je go spo -
tka nia z Kry stia nem i z Maj ką, czy li stu od Maj ki, w któ rym nie
za py ta li by o Blan kę, o La ski z chę cią przy jaz du – tyl ko jak?, ...kie -
dy? A jak ten kon cert w La skach był po trzeb ny du cho wo Kry stia -
no wi, to sa ma prze ko na łam się to wa rzy sząc mu z ra mie nia Mi ni -
ster stwa Kul tu ry w kon cer tach po kon kur so wych w Hel sin kach,
gdzie nie opusz cza łam go na przy sło wio wy „krok”, bo świat, ten
przez ma łe „ś” chciał go na tych miast za gar nąć. My ślę, że sio stra
Blan ka i dzie ci z La sek zo sta ną w ser cu Kry stia na, jak świe tli sty
punkt, któ ry obie cu je nam Bóg, ja ko do wód, że je go Mi łość do nas
uczy ni nas szczę śli wy mi, je śli tyl ko zgo dzi my się ją przy jąć.

Wie le jesz cze mo gła bym pi sać o na szych wspól nych dzia ła -
niach – sio stry Blan ki i Dzia łu Oświa to we go Zam ku, ale o nie któ -
rych na pi sa ły mo je ko le żan ki, Tak że Pro fe sor An drzej Rot ter -
mund w swo im „ad re sie” do te go nu me ru „La sek”. I On i nie ży -
ją cy już Pro fe sor Alek san der Gieysz tor wie dzie li, ja kim skar bem
jest ta współ pra ca otwie ra ją ca nas na wraż li wość lu dzi nie peł no -
spraw nych, co owo cu je bar dzo roz bu do wa nym pro gra mem edu -
ka cyj nym Zam ku, w któ rym mu zy ka peł ni waż ną ro lę.

Co do mu zy ki, usta li łam z re dak to rem na czel nym La sek, że
w na stęp nych nu me rach na pi szę o wy bit nych mu zy kach, wy cho wan -
kach La sek i sio stry Blan ki, któ rzy wie lo krot nie wy stę po wa li na Zam -
ku: Jo li Kauf man, Edwi nie Ko wa li ku, in stru men ta li stach i ze spo łach.

Te raz chcę tyl ko po wie dzieć jak wiel kim wspar ciem by ła dla
nas sio stra Blan ka w sta nie wo jen nym i przez ca łe la ta 80-te. Za -
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wsze mi mó wi ła, my śląc tak że o so bie: nie kręć my się wo kół wła -
snych emo cji, „nie kręć my się wo kół wła sne go ogo na”, rób my to,
do cze go nas Bóg po wo łał, On to po pro wa dzi. I z tych rze czy, któ -
re Bóg pro wa dził, do sko na le pa mię tam wspól ny pro jekt te atral -
no – mu zycz ny z udzia łem dzie ci z La sek i in nych szkół.

Te wszyst kie wy da rze nia i wie le, wie le in nych spo tkań z sio strą
Blan ką sta nę ło mi przed oczy ma, kie dy za wia do mio na przez sio -
strę Ani tę, zna la złam się przy Niej pa rę mi nut po Jej odej ściu, w oko -
li cach Go dzi ny Mi ło sier dzia w pią tek 7 lu te go. Mo dląc się pa trzy -
łam na Nią, jak ła god na i uśmiech nię ta, zna la zła wresz cie uko je -
nie u Pa na Wiel kiej Mi ło ści! I mia łam w uszach to, co mi
po wie dzia ła pa rę mie się cy te mu już u św. Ra fa ła peł na praw dzi wej
po ko ry: “wi dzisz Bóg mnie tu jesz cze trzy ma na tej zie mi, da jąc mi
ten ostat ni czas na na wró ce nie, bło go sła wię Go za to”. Za czę łam się
mo dlić wte dy tak że o to, aby Bóg dał i mnie czas na na wró ce nie.

Dzię ku ję Ci Blan ko!!! 

15 czerwca 1991  roku – „Taka jest narodu wola” – przedstawienie na
Zamku Królewskim w Warszawie (fot. Maciej Bronarski)



Wan da z Ko cięc kich Barsz czew ska 

Zawsze miała czas, aby wysłuchać innych

Sio stra Blan ka – to za kon ne imię prze wi ja ło się na obrze żach
mo je go do ro słe go ży cia. By ła za przy jaź nio na z mo ją sio strą

An ną z ra cji mu zycz nych pa sji ich obu. Obie – Ania i ja – wy ra -
sta ły śmy w cie niu Za kła du dla Nie wi do mych, gdzie do ka pli cy
pro wa dzi ła nas w nie dzie lę nie tyl ko na sza mat ka. Do mek w La -
skach ku pił nasz oj ciec w 1939 ro ku i przez kil ka lat dom był trak -
to wa ny ja ko let ni. W Po wsta niu War szaw skim zo sta ła zbu rzo na
na sza ka mie ni ca, za miesz ka li śmy więc w La skach na sta łe. W ka -
pli cy za kła do wej przyj mo wa łam w cza sie oku pa cji pierw szą ko -
mu nię, bę dąc dziec kiem za le d wie sze ścio let nim. 

W póź niej szych la tach wszyst kie waż niej sze uro czy sto ści mo -
je go ży cia od by wa ły się w La skow skiej ka pli cy. Ślub, któ re go udzie -
lał ksiądz Ta de usz Fe do ro wicz, chrzty dzie ci i wnu ków, ślu by cór -
ki i sy na. Dłu go nie umia łam się mo dlić w du żym ko ście le, gdyż
bli skość Bo ga ko ja rzy ła mi się z tą drew nia ną ka pli cą. Nasz dom
la skow ski był bar dzo go ścin ny. Mie li śmy, za rów no ro dzi ce jak i my
obie, wie lu przy ja ciół, a że miej sca by ło du żo, w do mu i w ogro -
dzie od by wa ły się spo tka nia to wa rzy skie. 

W tych spo tka niach za przy jaź nio nych osób czę sto uczest ni -
czy ła sio stra Blan ka. Przy cho dzi ła z Za kła du pie cho tą, a w mia -
rę upły wu lat ktoś zmo to ry zo wa ny je chał po nią. Dłu go za ab sor -
bo wa na swo imi pro ble ma mi ży cio wy mi, wy cho wy wa niem dzie -
ci, pra cą za wo do wą nie zbyt du żo wie dzia łam o tej za wsze
po god nej, uśmiech nię tej, wszyst kim życz li wej sio strze fran cisz -
kan ce. Ona też nie mó wi ła wie le o so bie. Do tar ło do mnie, że jest
mu zy kiem, pro wa dzi chór dzie ci nie wi do mych, jest ich wy cho -
waw czy nią i przy ja ciół ką. Po wo li sta wa ła się i mo ją na ile tyl ko
po zwa la ły nam obo wiąz ki, ja kie na ło ży ło na nas ży cie. Jak skoń -
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czy ła 80 lat i o tym po wie dzia ła, nie chcia łam jej wie rzyć. By ła
prze cież oso bą ener gicz ną, zaj mu ją cą się ty lo ma spra wa mi jed -
no cze śnie, prze mie rza ją cą ze swo im chó rem Eu ro pę i nie tyl ko. 

Za wsze mia ła czas, aby wy słu chać in nych. Je stem jej ogrom -
nie wdzięcz na za mo dli twę i sło wa otu chy w okre sie dłu giej i cięż -
kiej cho ro by mo jej cór ki. Ni gdy nie za po mnę, jak sta ły śmy przy
go rą cym pie cu w do mu ro dzi ców w La skach, a ona spo koj nym
gło sem tłu ma czy ła mi, aby to, co by ło wte dy naj waż niej sze, od -
dać Bo gu do roz strzy gnię cia. Nie ubła ga ny czas spo wo do wał, że
sio stra Blan ka opusz cza ła La ski, by wa ła w in nych do mach fran -
cisz kań skich, a zdro wie nie po zwa la ło jej na in ten syw ną pra cę. Ja
zo sta łam eme ryt ką, mo je dzie ci zna la zły so bie dru gie po ło wy, po -
ja wi ły się wnu ki. Ro dzi ce i te ścio we – oraz te ma lu chy – wy ma -
ga li opie ki. Wte dy to do Sio stry Blan ki, do jej po ko iku na prze ciw -
ko ka pli cy przy cho dzi łam z moją sio strą An ną oraz Anią i Fran -
kiem – naj star szy mi wnu ka mi. Jej zdro wie nie po zwa la ło czę sto
na uczest ni cze nie w spo tka niach przy ja ciół. Pa mię tam jed nak, jak
przez wie le lat, ile kroć w ka pli cy od by wa ły się uro czy sto ści zwią -
za ne z rocz ni ca mi na szej ro dzi ny, sio strę Blan kę moż na by ło spo -
tkać w pierw szej lub dru giej ław ce od oł ta rza, uści snąć i ewen tu -
al nie przed sta wić no we ma lu chy. Po ja kimś cza sie do wie dzia łam
się, że jest cięż ko cho ra i prze by wa w szpi ta li ku. Od wie dza ły śmy
Ją z mo ją sio strą, ale te raz zda ję so bie spra wę, że nie za czę sto. Pew -
ne go dnia za brał Ją do bry Bóg do sie bie, a uro czy sto ści po grze -
bo we dłu go po zo sta ną w mo jej pa mię ci. Chó rzy ści śpie wa li jak
chó ry aniel skie, ksiądz bi skup Bro ni sław Dem bow ski nie spie szył
się z ce le brą. Trum na w rzad ko spo ty ka nym ko lo rze i te kwia ty,
w więk szo ści bia łe lub kre mo we, świad czy ły o tym, że od cho dzi
od nas nie tu zin ko wa oso ba. Cześć Jej pa mię ci!
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Bar ba ra Gros feld

Słu ży ła ro dze niu się mi ło ści do kul tu ry

Wy bór pa pie ża Ja na Paw ła II wszyst ko zmie nił, przy wró cił
też daw ne ma rze nia o ro li kul tu ry w pol skim ży ciu. Moż -

na by ło uwie rzyć, że zno wu ma sens, że jest moż li we od waż ne re -
ali zo wa nie pod sta wo we go ele men tu eto su pol skiej in te li gen cji –
ja kim jest edu ka cja.

Za czę łam szu kać pra cy w szko le, lecz ja ko dok to rant ka In sty -
tu tu Hi sto rii PAN, nie bu dzi łam za ufa nia w war szaw skich li ce ach.
Tym cza sem w In sty tu cie po ja wi ła się wia do mość, ze Za kład dla Nie -
wi do mych Dzie ci w La skach po szu ku je na uczy cie la hi sto rii. Mo -
ja no wa przy ja ciół ka ze stu diów dok to ranc kich, pra cow ni ca prof.
Em ma nu ela Ro stwo row skie go w Pol skim Słow ni ku Bio gra ficz nym,
Ma ry sia Cza pliń ska, za pro si ła mnie przed tem na re ko lek cje do La -
sek, więc po je cha łam tam w spra wie pra cy jak do do mu. Tak, La -
ski są miej scem, do któ re go na wet po jed nym spo tka niu, na le ży się
na za wsze. Choć pra cę na uczy ciel ki pod ję ła, zna ją ca jej spe cy fi kę,
sio stra za kon na, nie za po mnia no o mnie i do sta łam in for ma cje o za -
ję ciach, któ re dzie ci z La sek od by wa ły w Mu zeum w Wi la no wie.

Po je cha łam na tych miast i zo ba czy łam w sie ni pa ła cu grup kę
ma łych dwo rzan Ja na III So bie skie go wi ta ją cych kró la okrzy kiem
„Vi vat Jo han nes Rex”. Uro czy stym przy wi ta niem kró la z wiel ką po -
wa gą kie ro wa ła sio stra Blan ka.

Tak za czę ła się mo ja przy go da z hi sto rią, ja ko na rzę dziem te -
ra pii, peł ną ta jem nic grą, te atrem wy obraź ni, spek ta klem moż li -
wo ści dla ak to rów i wi dzów jed no cze śnie, ja ki mi sta wa ły się dzieci.

Pod da łam się sio strze Blan ce i wraz z dzieć mi prze nio słam się
na se rio w prze szłość, któ ra po trze bo wa ła so lid nej eru dy cji, zna -
jo mo ści hi sto rycz nych re aliów, pol skich tra dy cji i eu ro pej skich
kon tek stów.
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Wszyst ko mu sia ło być praw dzi we i każ da rzecz mu sia ła mieć
sens. Nie by ło żad nej za ba wy w kró la, nie by ło re kwi zy tów, tyl -
ko za pach praw dzi wych sta rych me bli i ob ra zów, dźwię ki od bi -
ja ją ce się w za mknię tej pa ła co wej prze strze ni – sło wo, mu zy ka,
ta niec i uczu cie, że to dziś, „tyl ko co kol wiek da lej”. Gra to czy ła się
w praw dzi wym mu zeum z wy klu cze niem wszel kiej tan de ty,
wszyst kie go, co mo gło by być sto sow ne w do mu kul tu ry al bo
w szko le, ale nie mo gło mieć miej sca w in sty tu cji mu ze al nej. Sio -
stra Blan ka strze gła „świę to ści” dzie dzic twa kul tu ry i praw dy prze -
ka zy wa nej dzie ciom, po wa gi prze ka zu hi sto rycz ne go, sza cun ku
dla bez cen nych war to ści ukry tych w au ten tycz nych, mu ze al nych
obiek tach.

Kil ka dni póź niej, Ju rek Gut kow ski, ko le ga ze stu diów dok to -
ranc kich, wie dząc, że szu kam pra cy na uczy ciel ki za pro sił mnie do
za czy na ją ce go się kształ to wać ja ko mu zeum Zam ku Kró lew skie -
go, bę dą ce go jesz cze w trak cie bu do wy.

W roz mo wie z pro fe so rem Alek san drem Gieysz to rem, twór -
cą no we go mu zeum, mó wi łam o swo ich ma rze niach o edu ka cji
i przy ję łam pra cę w po wsta ją cym dzia le oświa to wym.

Spo tka nym tam ko le gom po wie dzia łam o sio strze Blan ce,
o me to dach na ucza nia kul tu ry w La skach. Po je cha li śmy wszy scy
do sio stry Blan ki. Dla ab sol wen tów pol skich uni wer sy te tów by -
ło to se mi na rium naj no wo cze śniej szych me tod na ucza nia kul tu -
ry – od ro dzo na daw na edu ka cja przez te atr jak w szko łach je zu -
ic kich i pi jar skich przed roz bio ra mi.

Wra ca li śmy po ru sze ni i peł ni za pa łu mi ja jąc bu dzą cą gro zę,
oto czo ną przez mi li cję Wyż szą Szko łę Po żar ni czą na Żo li bo rzu.
Za czy nał się stan wo jen ny. Te raz jed nak kon takt z La ska mi ode -
brał nam wszel kie oba wy i wszel ką ma ło dusz ność.

Mi mo za ka zu zgro ma dzeń i za mknię cia mu ze ów za pra sza li -
śmy do Zam ku nie wi do me dzie ci pod opie ką sio stry Blan ki.

Gdy w sie ni pu ste go zam ku ze bra ły się gru py ZO MO, któ rym
po ka zy wa no w na gro dę no we mu zeum, umun du ro wa ni męż czyź -
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ni zo ba czy li nie wi do me dzie ci, śpie wa ją ce Bo gu ro dzi cę. Pieśń
przy wo ły wa ła pa mięć Kró le stwa Ko ro ny Pol skiej. Dzie ci nie wi -
dzia ły ZO MO. Śpiew prze niósł nas w cza sy wol no ści. Umun du -
ro wa ni męż czyź ni spo tka li w nie peł no spraw nych uczniach pod
wo dzą sio stry Blan ki, za po mnia ny i za ka za ny świat, za cho wa ny
w Ko ście le. 

Dzię ki umie jęt no ściom, któ re na by wa li śmy ob ser wu jąc pra -
cę sio stry Blan ki, mo gli śmy otwo rzyć w Zam ku pro gram edu ka -
cji dzie ci nie wi do mych, po tem głu cho nie mych, do ro słych nie peł -
no spraw nych i cho rych. Mi mo trwa nia sta nu wo jen ne go Za mek
go dził się przyj mo wać go ści, któ rych nie ośmie lo no się wy pro sić
z mu zeum zbu do wa ne go wg slo ga nów pro pa gan dy tam tych lat
„dla spo łe czeń stwa”, gdy dla pu blicz no ści z po wo du bez praw nych
prze pi sów sta nu wo jen ne go in sty tu cje kul tu ry by ły za mknię te.

Sio stra Blan ka to wa rzy szy ła nam w na szych zma ga niach
o stwo rze nie w Zam ku Kró lew skim miej sca rze tel nej edu ka cji,
god nej je go hi sto rii i zbio rów. Wspie ra ła nas do da jąc od wa gi i mo -
dląc się w róż nych trud nych oko licz no ściach.

3 ma ja 1982 ro ku przy by ła do Zam ku na otwar cie wy sta wy
w rocz ni cę kon sty tu cji 3 ma ja z 1791 r. urzą dzo nej przez Dział
Oświa to wy wraz z Dzia łem Sta rych Dru ków Bi blio te ki Na ro dowej.

Za pro sze ni go ście – pro fe so ro wie hi sto rii z War sza wy i Kra -
ko wa oraz go ście z La sek by li świad ka mi ata ku ZO MO na ze bra -
nych na pla cu Zam ko wym miesz kań ców War sza wy z fla ga mi So -
li dar no ści. Sta li śmy w oknach zam ku, by li śmy zroz pa cze ni. Wte -
dy sio stra Blan ka po pro wa dzi ła mo dli twę ró żań co wą. Bru tal na
ak cja prze bra nych w cy wil ne ubra nia mi li cjan tów za czę ła wy gasać. 

Po la tach sta nu wo jen ne go za czę li śmy na bie rać na dziei, że Za -
mek sta nie się cen trum na ro do wej kul tu ry, że kul tu ra sta nie się
na rzę dziem od ro dze nia i roz wo ju spo łecz ne go. Swo je na dzie je
opie ra li śmy na fak cie, że Za mek Kró lew ski w War sza wie stwa rzał
moż li wość nar ra cji o hi sto rii Pol ski w dłu gim trwa niu, że je go
zbio ry, bry ła, fakt od bu do wy po la tach nie ist nie nia, czy ni ły go
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miej scem opo wie ści o hi sto rii od śre dnio wie cza do dziś. Chcie -
li śmy bu do wać opo wieść o hi sto rii Pol ski w sze ro kim eu ro pej skim
kon tek ście, uni ka jąc ujęć przy czyn kar skich, nie istot nych dla po -
trzeb no wo cze snej edu ka cji.

Ku na sze mu za sko cze niu pro fe sor Gieysz tor ostrzegł nas, że
je ste śmy na iw ni. Nie ro zu mie li śmy, dla cze go nie jest moż li wy pro -
jekt edu ka cji o dzie dzic twie bu du ją cy toż sa mość i wy do by wa ją -
cy na jaw waż ne dzi siaj tre ści, dla cze go do cho dzi do ko mer cja -
li za cji dzie dzi ny, któ rą po strze ga li śmy ja ko obar czo ną mi sją, wy -
ma ga ją cą szcze gól nej ochro ny. 

W tym trud nym cza sie prze mian po umo wach okrą głe go sto -
łu, kon takt z Sio strą i cią głe od no sze nie do dzie dzic twa my śli zwią -
za ne go z La ska mi pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go po zwa la ło nam
kon ty nu ować ma rze nia z na dzie ją, że war to ścio we są wła śnie rze -
czy trud ne.

Sio stra Blan ka sta ła się na szym mi strzem, przy ja cie lem, po -
wier ni kiem i wraz z dzieć mi na uczy cie lem od wa gi i ra do ści ży -
cia kul tu rą. 

Dzie ci od kry ły przed na mi ta jem ni ce ma te rii, któ re mo gły po -
zna wać do ty kiem, pięk no roz po zna wa nej przez sie bie prze strze -
ni, ra dość prze by wa nia w potężnych mu rach jesz cze nie wy po sa -
żo ne go w sprzę ty la bi ryn tu zam ko wych po miesz czeń.

Zo ba czy li śmy świat emo cji po ru szo nych w dzie ciach, któ re zo -
sta ły już wpro wa dzo ne w świat kul tu ry dzię ki ta len to wi sio stry
Blan ki i jej mi ło ści do sztu ki i do dzie ci.

En tu zjazm, któ ry w uczniach z La sek wzbu dził kon takt ze
sztu ką uświa do mił nam jej wiel ką war tość te ra peu tycz ną, któ ra
jed nak re ali zu je się dzię ki po śred nic twu prze wod ni ka, któ ry sam
jest ar ty stą.

Blan ka by ła wiel ką ar tyst ką łą czą cą ser ca ma łych i więk szych
przy ja ciół za po śred nic twem sztu ki. Sa ma wy co fa na w cień słu -
ży ła jak aku szer ka ro dze niu się mi ło ści do kul tu ry, ja ko na rzę dzia
głę bo kiej re la cji mię dzy na mi.
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Ró ża Waw rzy no wicz-Bil lip

Ma łe wspo min ki

Był to rok 1982 – Za mek Kró lew ski w War sza wie otwie rał swo -
je po dwo je i jed ny mi z pierw szych go ści by ły dzie ci z La sek.

Nie wi do me, a jak wi dzą ce. Cho dząc po sa lach zam ko wych cie szy -
ły się: ...„ja wi dzę tę rzeź bę, ja wi dzę tę sa lę”. Tak nas pra cow ni -
ków Dzia łu Oświa to we go uczy ła „czy tać te dzie ci” wspa nia ła sio -
stra Blan ka. Try ska ła ener gią, wy ro zu mia ła, po god na, acz sta now -
cza. Uczy ła nas po ka zy wać dzie ciom sztu kę tak jak one ją
po zna wa ły – przez opis i do tyk. Sze reg obiek tów mu ze al nych
w Zam ku wy ty po wa ny był do oglą da nia przez dzie ci z La sek.

„Ty le kro ków li czy naj więk sza Sa la – Ba lo wa,..., a ty le dzie ci
mo że ob jąć słup w Piw ni cy Go tyc kiej – jak wiel kie drze wo w le -
sie”...

Pa mię tam jed ną z pierw szych wy cie czek dzie ci z La sek na Za -
mek, gdy chło piec sto ją cy ra zem z na mi w tej że Piw ni cy Go tyc -
kiej ...na gle zna lazł się pod jej skle pie niem. Wdra pał się, a wła ści -
wie wsko czył trzy ma jąc się wy stę pów ce gieł. On już ta ki jest –
stwier dzi ła sio stra Blan ka. W La skach sio stra Blan ka po ka zy wa -
ła nam pra cow nie, po ko iki, sy pial nie lśnią ce czy sto ścią i rów niut -
ko po sła ne łóż ka przy kry te ręcz nej ro bo ty (dziew cząt nie wi do -
mych) ka pa mi i po dusz ka mi. A na dwo rze krąg dzie ci gra ją cych
w pił kę... „to tu są i dzie ci wi dzą ce”...? py ta my. Nie, to są dzie ci nie -
wi do me,... a du szą ich by ła – sio stra Blan ka. W pięk nej sa li wi do -
wi sko wej uczy ła dzie ci te atru i mu zy ki, szcze gól nie śpie wu. Przy -
jeż dża ła do nas z dzieć mi na Za mek na kon cer ty. I jed ne go ra zu
przy je cha ła z Jo lą Kauf man, swo ją wy cho wan ką, któ rej pierw szy
po waż ny kon cert od był się u nas na Zam ku.... ogrom ny suk ces!
Ogrom ny suk ces Jo li, o czy stym, krysz ta ło wym gło sie, jak i Na -
uczy ciel ki, któ ra nie ustan nie czu wa ła nad kształ ce niem jej gło su.
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Gdy w cza sie pa mięt ne go po by tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II
w Tar no wie (1979 r.) je cha ły tam dzie ci z La sek, po je cha łam i ja
z mo im zam ko wym ko le gą Da nie lem Ar ty mow skim. A z dzieć -
mi – nie stru dzo na sio stra Blan ka, jak za wsze po god na i zor ga ni -
zo wa na. Ca ło noc na jaz da au to bu sem, a po tem, bla dym świ tem
pa ro go dzin ny marsz z par kin gu na pod tar now skie bło nia.
I w śpie wach oczy wi ście sły chać Ją by ło. Mia ła pięk ny, moc ny głos.

Sztu kę zna ła; lu bi ła czy tać „Hi sto rię ma lar stwa” sio stry Wen -
dy. Bę dąc pa ro krot nie w Jej prze stron nym po ko ju w La skach,
(gdzie wo kół pia ni na li to gra fie z krę gu Cho pi na) prze ga da ły śmy
o sztu ce i o ży ciu wie le go dzin. Opo wia da ła o swo ich świec kich
po cząt kach w Ło dzi i tym „ma gne sie La sek” ja ki po sta no wił o Jej
przy szłym ży ciu.

Za pa mię ta łam Ją wła śnie ta ką – sil ną Bo giem, wol ną, ko cha -
ją cą lu dzi.
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Jó zef Korn

Po ma gaj nam trwać w Bo gu
Epitafium dla sio stry Blan ki 

Uśmiech nię ta 
jak dzie cię ca bu zia – 
sło necz nie
mię dzy ciemnym we lo nem
a bia łym kołnierzem – 
jak przy sta ło 
na Rzecz po spo li tej har ce rza
ze schlud nym ha bi tem 
i brą zo wym szka ple rzem

A wo kół ty le pro ble mów 
bar dzo zło żo nych
w któ rych z prze ję ciem chcia łaś mieć 
swój czyn ny udział
w spra wach: ro dzin nych 
za kła do wych czy za kon nych – 
do roz mo wy z To bą 
każ dy chęt nie by usiadł

Cza sem na skrzy pią cym krze śle
lub ta bo re cie – 
wszak wciąż tli ła się w To bie
fran cisz kań ska du sza – 
nie raz moż na by ło po czuć się 
jak w ope rze
zwłasz cza pod czas mu zycz nych pró bek
i prze słu chań
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Ze ga rek był w Two im ży ciu
waż nym na rzę dziem
po rząd ko wał wie le za dań
i obo wiąz ków – 
jed nak nie za kłó cał 
ukrad ko wym spoj rze niem
roz licz nych spo tkań z To bą 
daw nych ab sol wen tów

Szcze gól ną przy jaź nią 
da rzy łaś nie wi do mych
trosz cząc się o ich peł ny roz wój
i kul tu rę – 
by łaś kimś waż nym 
w spra wach szkol nych i do mo wych –
dys kret ną sio strą i mat ką
w tym co po uf ne

Wciąż wier na Oj czyź nie
i Opatrz no ści Bo żej 
wszyst kie nie wi do me dzie ci
Jej po le ci łaś – 
a przez au tor ski te atr 
i mu zycz ny kon cert
lo ko wa łaś w ich ser cach 
ochron ny ka pi tał 

Ja ko „duch po ru sza ją cy” 
szko ły mu zycz nej
by łaś jej współ twór czy nią 
i ani ma tor ką – 
udzie la łaś rad 
i swej wie dzy kom pe tent nej
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dzie ląc się do świad cze niem swo im 
z wiel ką tro ską

W dwu set ną rocz ni cę 
Ko mi sji Edu ka cji – 
na ro do we go świę ta 
dla pol skiej oświa ty
stwo rzy łaś w La skach – 
ku po wszech nej sa tys fak cji – 
Ma łą Ko mi sję 
dla uświet nie nia tej da ty

Two je trzy Mikrokon gre sy 
Kul tu ry 
w La skach by ły szcze pion ką
prze ciw cho ro bie ba na łu – 
a wie le Two ich sce na riu szy 
do za gra nia 
bo daj jed ną z lep szych
dla nie wi do mych na uk

W dzień rocz ni cy 
pol skiej Kon sty tu cji Ma jo wej – 
tej jed nej z naj więk szych
kart praw oby wa tel skich – 
w La skach oraz na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie
od żył jej duch w ak tor stwie
do ro słych i dzie ci

Czy to w Oj czyź nie 
czy w prze róż nych kra jach świa ta
z „Can tus Gau di” 
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oraz „Ucel li Fo re sta li”
ki lo me try mu zycz nej tra sy
prze mie rza łaś – 
choć w tro sce o Two je zdro wie
Cię prze strze ga li

Po wo li w koń cu – jak wszy scy
tra ci łaś si ły – 
trud niej by ło jak daw niej 
po dej mo wać pra cę
ale przy po mo cy – 
zwłasz cza pa ni Ju sty ny – 
w Fil har mo nii by łaś naj wier niej szym 
słu cha czem

Wy ci szo na wśród sióstr i bra ci – 
w po ko iku ma łym 
by łaś już go to wa 
na ży cia akt ostat ni – 
wpraw dzie nie na bacz ność 
jak har cer ka na war cie – 
lecz z na dzie ją na do bry zbiór 
plo nów Bo żych żniw

I ode szłaś do Pa na 
siód me go lu te go 
za si liw szy sze re gi
naj wcze śniej szych La sek 
naj bliż szych Chry stu sa 
z Mat ką Za ło ży ciel ką – 
z wia rą że stam tąd 
moż na po ma gać naj bar dziej
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Czy moż na więc po wie dzieć:
skoń czo na hi sto ria ?

Msza ża łob na – ktoś spóź nio ny
gu bi pie nią dze – 

Ty pew nie 
już z in nej per spek ty wy
na to spo glą dasz – 
i po ma gasz nam 
trwać w Bo gu
jak Je zus trwa 
w To bie 
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27 kwiet nia br. na Pla cu Świę te go Pio tra w Rzy mie od bę dzie
się uro czy sta ka no ni za cja dwóch pa pie ży: Ja na XXIII  i Ja na Paw -
ła II. Z tej oka zji raz jesz cze przy po mnij my so bie naj waż niej sze
ry sy bio gra fii na sze go Oj ca Świę te go, wy ko rzy stu jąc tekst na pi -
sa ny spe cjal nie na tę oko licz ność au tor stwa księ dza Zyg mun ta
Pod lej skie go. Dzię ku je my Wy daw nic twu Księ ży Ser ca nów za
zgo dę na pu bli ka cję te go ar ty ku łu na ła mach na sze go cza so -
pisma.

Redakcja

ks. Zyg munt Pod lej ski

Zjed no czo ny z Chry stu sem*

Ka rol – póź niej szy Jan Pa weł II – uro dził się w Wa do wi cach 18
ma ja 1920 ro ku. Je go oj cem był Ka rol Woj ty ła, a mat ką by ła

Emi lia z Ka czo row skich. Chło pak zo stał ochrzczo ny 20 czerw ca
1920 ro ku w ko ście le pa ra fial nym i otrzy mał na chrzcie świę tym
imio na Ka rol Jó zef. Zwy cza jem au striac kim je den z sy nów odzie -
dzi czył imię oj ca, któ ry do 1918 ro ku był za wo do wym ofi ce rem ar -
mii au striac kiej, po tem ar mii pol skiej. Naj star szym sy nem Woj -
ty łów był uro dzo ny w 1906 ro ku Ed mund, któ ry zo stał póź niej le -
ka rzem. Po nim jesz cze w 1916 ro ku pa ni Emi lia uro dzi ła có recz kę
Ol gę, któ ra jed nak zmar ła po kil ku na stu go dzi nach ży cia. 

Róż ni ca wie ku mię dzy Ed mun dem i Ka ro lem by ła sto sun ko -
wo du ża, co na po cząt ku nie uła twia ło im kon tak tu, ale bra cia od -
na leź li się tro chę póź niej i zo sta li przy ja ciół mi. Młod szy brat po -
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* Za: Jan Paweł II – święty, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków
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dzi wiał star sze go, star szy po dzi wiał młod sze go. Ich przy jaźń nie
trwa ła nie ste ty dłu go, bo Ed mund zmarł na gle, ma jąc za le d wie
dwa dzie ścia sześć lat. Za ra ził się w biel skim szpi ta lu szkar la ty ną
od cho rej pa cjent ki i wszel kie pró by ra to wa nia je go ży cia oka za -
ły się bez sku tecz ne. 

Ka rol był dziec kiem ży wym, uta len to wa nym, po boż nym i wy -
spor to wa nym, bo od naj wcze śniej szych lat ga niał za pił ką i szu -
so wał na nar tach. Z pił ki noż nej z cza sem zre zy gno wał, ale na nar -
tach do ka zy wał na wet ja ko pa pież. Pó ki co uczył się pil nie w miej -
sco wej szko le, słu żył w ko ście le ja ko mi ni strant i w wol nym cza sie
zwie dzał oko li ce Wa do wic. Ko chał swo je mia sto, ko chał swo ich
ko le gów, wśród któ rych nie po śled nie miej sce zaj mo wał syn prze -
wod ni czą ce go gmi ny ży dow skiej w Wa do wi cach, Je rzy Klu ger.
Przy jaźń ta prze trwa ła do koń ca ży cia. Dla Je rze go Ka rol do koń -
ca ży cia po zo stał Lol kiem. 

Pa ni Emi lia zmar ła l3 kwiet nia 1929 ro ku z po wo du nie wy -
dol no ści ne rek i wro dzo nej cho ro by ser ca. Ed mund koń czył stu -
dia me dycz ne, Ka rol – trze cią kla sę szko ły pod sta wo wej. Oj ciec
trzy mał mło de go sy na za rę kę i wal czył ze łza mi. W miesz ka niu
zro bi ło się pu sto. 

We wrze śniu 1930 ro ku Ka rol Woj ty ła roz po czął na ukę w Pań -
stwo wym Gim na zjum Mę skim im. Mar ci na Wa do wi ty w Wa do -
wi cach. Ka te che tą był tam ks. Ka zi mierz Fi gle wicz, któ ry zwró -
cił uwa gę na pu co ło wa te go Ka ro la i za chę cił go do przy stą pie nia
do gro na mi ni stran tów. Chło pak spra wo wał się przy oł ta rzu tak
po boż nie, a w za kry stii tak nie na gan nie, że wkrót ce zo stał prze -
wod ni czą cym wa do wic kich mi ni stran tów. Tak za czę ła się je go du -
chow na ka rie ra, choć wte dy jesz cze nie brał jej pod uwa gę. Miał
za sad ni czo in ne za in te re so wa nia. Był za pa lo nym bram ka rzem
i czę sto bro nił bram ki dru ży ny ży dow skiej. 

Po śmier ci żo ny Woj ty ła se nior po świę cał wie le cza su swe mu
sy no wi. Oj ciec Lol ka był czło wie kiem od po wie dzial nym, spra wie -
dli wym i po boż nym. Wła dał bie gle ję zy kiem nie miec kim i pol -
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skim. Nie miec kie go uczył Ka ro la w do mu. W przy szło ści bę dzie
on się po słu gi wał tym ję zy kiem z wy raź nym ak cen tem au striac -
kim. Oj ciec Ka ro la znał do sko na le hi sto rię Pol ski i in te re so wał się
ży wo ro dzi mą li te ra tu rą. On pierw szy zwró cił uwa gę Ka ro la na
dzie ła Cy pria na Ka mi la Nor wi da. Ka pi tan Woj ty ła czy tał ra zem
z sy nem Bi blię i klę kał z nim do mo dli twy. Po tra fił mó wić o Ko -
ście le z ogrom ną mi ło ścią, pod kre śla jąc cią gle, że Ko ściół nie jest
tyl ko ani przede wszyst kim in sty tu cją. Syn na pi sze wie le lat póź -
niej o swo im oj cu: „Ni gdy nie mó wi li śmy z so bą o po wo ła niu ka -
płań skim, ale ten przy kład mo je go oj ca był ja kimś pierw szym do -
mo wym se mi na rium”. 

Ksiądz Ka zi mierz Fi gle wicz stał się ido lem Ka ro la. Zo stał nie -
ste ty prze nie sio ny do Kra ko wa, gdzie mło dy Woj ty ła kil ka ra zy
go od wie dził. Przy oka zji zwie dzał za byt ki mia sta, któ rym był
ocza ro wa ny. W gim na zjum na le żał za wsze do czo łów ki. Po ko chał
hi sto rię, ła ci nę, zwłasz cza li te ra tu rę. No wym ka te che tą zo stał ks.
Edward Za cher. Pod je go wpły wem Ka rol wstą pił do So da li cji Ma -
riań skiej, a w ostat nich dwóch la tach gim na zjal nych był na wet jej
prze wod ni czą cym. Do bierz mo wa nia przy stą pił 3 ma ja 1938 ro -
ku. Wkrót ce po tem wa do wic kie gim na zjum od wie dził ar cy bi skup
kra kow ski Adam Ste fan Sa pie ha. Ja ko przed sta wi ciel uczniów wi -
tał go Ka rol Woj ty ła. Spodo bał się on ar cy bi sku po wi do te go stop -
nia, że za su ge ro wał ks. Za che ro wi, że by po kie ro wał chłop ca na
księ dza. Ka te che ta po wie dział jed nak, że Ka rol wy bie ra się na po -
lo ni sty kę do Kra ko wa. Ar cy bi skup wes tchnął: „Szko da!”. 

Ka rol miał we dług wła snych słów „na de wszyst ko za mi ło wa -
nie do li te ra tu ry, a w szcze gól no ści do li te ra tu ry dra ma tycz nej i do
te atru”. Był za fa scy no wa ny twór czo ścią Sien kie wi cza, Mic kie wi -
cza, Sło wac kie go, a na de wszyst ko Nor wi da. Wy stę po wał w te atrze
gim na zjal nym, gdzie wy sta wio no An ty go nę So fo kle sa oraz Bal -
la dy nę Sło wac kie go. Mło dy Woj ty ła grał na wet głów ną ro lę w Nie -
-bo skiej ko me dii Kra siń skie go. W tym cza sie ze tknął się z Mie czy -
sła wem Ko tlar czy kiem, któ ry miał wła sną, ory gi nal ną wi zję te -
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atru i po tra fił wznie cić w mło dych lu dziach do niej en tu zjazm.
W 1937 ro ku Ko tlar czyk wziął Ka ro la pod swo ją szcze gól ną opie -
kę, wy czu wa jąc w nim wy raź ny ta lent ak tor ski. Przy szła dro ga ży -
cio wa Ka ro la Woj ty ły za czę ła się wi docz nie za ry so wy wać, ale –
jak się mia ło oka zać – nie by ła to jed nak jesz cze ta dro ga. 

27 ma ja 1938 ro ku Ka rol ce lu ją co zdał ma tu rę. W imie niu kla -
sy wy gło sił mo wę po że gnal ną. By ło to rów no cze śnie po że gna nie
z Wa do wi ca mi. Oj ciec i syn za miesz ka li w Kra ko wie na Dęb ni -
kach, w su te re nie do mu przy ul. Ty niec kiej 10. Ko le dzy twier dzi -



li, że Ka rol miesz ka w ka ta kum bach. Był to po czą tek je go stu diów
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej.
W tym ro ku wy stą pił tak że na de skach te atru eks pe ry men tal ne -
go Stu dio 39, z peł nym po wo dze niem. Je go bli skim przy ja cie lem
stał się Ju liusz Ky dryń ski, z któ rym uczęsz czał na pry wat ne lek -
cje ję zy ka fran cu skie go do pa ni Ja dwi gi Le waj. W tam tym cza sie
oj ciec i syn Woj ty ło wie utrzy my wa li się ze skrom nej woj sko wej
eme ry tu ry, pro wa dzi li więc ży cie pra wie asce tycz ne, co im nie
prze szka dza ło ko chać Bo ga, oj czy znę i bliź nich. 

Od kil ku mie się cy mó wi ło się o woj nie. 6 wrze śnia 1939 ro -
ku nie miec ki We hr macht wkro czył try um fal nie do Kra ko wa. Na -
ród kom po zy to rów i po etów dał się po znać z naj gor szej stro ny.
Na Wa we lu za siadł gu ber na tor Hans Frank, ka to lik, któ ry za mknął
ka te drę i po zwo lił ks. Fi gle wi czo wi od pra wiać dwie msze świę te
w ty go dniu, pod nad zo rem po li cji. 

Ka rol Woj ty ła w pod ziem nych struk tu rach wy stę po wał w te -
atrze Ko tlar czy ka i brał udział w kon spi ra cyj nych wy kła dach uni -
wer sy tec kich. Sta rał się jed nak o ofi cjal ne za trud nie nie, że by móc
się zaj mo wać cho rym oj cem. Pra co wał więc naj pierw ja ko za opa -
trze nio wiec w re stau ra cji, a po tem ja ko ro bot nik fi zycz ny w fa bry -
ce che micz nej So lvay. Za ku wał ję zyk fran cu ski i z oj cem stu dio wał
Bi blię, zwłasz cza No wy Te sta ment. Był te raz je dy nym ży wi cie lem
ro dzi ny, bo wła dze nie miec kie ode bra ły oj cu skrom ną eme ry tu rę.
W fa bry ce spo tkał wspa nia łych lu dzi. Je den z je go maj strów, strza -
ło wy Fran ci szek La buś, na ma wiał go, że by zo stał księ dzem. 

Ka rol na le żał do pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki na Dęb ni kach
pro wa dzo nej przez księ ży sa le zja nów. Tam po znał Ja na Ty ra now -
skie go, au ten tycz ne go mi sty ka, któ ry ode grał w je go ży ciu waż -
ną ro lę. Ty ra now ski był z za wo du kraw cem, ale je go pa sją by ła mo -
dli twa kon tem pla cyj na i pra ca z mło dzie żą. Gdy Niem cy wy wieź -
li pra wie wszyst kich księ ży z Dęb nik do obo zu w Oświę ci miu,
Ty ra now ski zor ga ni zo wał re gu lar ną pra cę dusz pa ster ską z mło -
dzie żą, do któ rej wcią gnął Ka ro la. Po wstał m.in. Ży wy Ró ża niec,
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a Ka rol Woj ty ła zo stał jed nym z ani ma to rów. Ty ra now ski wpro -
wa dził go w dzie ła św. Ja na od Krzy ża i św. Te re sy z Avi li. Du cho -
wość kar me li tań ska sta ła mu się od tąd bli ska. 

18 lu te go 1941 ro ku zmarł ka pi tan Woj ty ła. Ka rol prze by wał
w tym cza sie u Ky dryń skich. Po czuł się sa mot ny jak ni gdy przed -
tem. Ksiądz Fi gle wicz od pro wa dzał zmar łe go na cmen tarz Ra ko -
wic ki. Ka rol po padł po śmier ci oj ca w głę bo ką za du mę nad sen -
sem ży cia i czę sto się mo dlił, le żąc krzy żem na pod ło dze. Ma jąc
dwa dzie ścia je den lat, my ślał o ka płań stwie. Znie wo lo na oj czy -
zna po trze bo wa ła i ka pła nów, i ak to rów. Ka pła nów jed nak po trze -
bo wa ła bar dziej. 

Na ra zie spo ty kał się Ka rol ze swy mi stu denc ki mi przy ja ciół -
mi, prze waż nie w do mu pań stwa Ky dryń skich, gdzie spę dza no
czas na re cy to wa niu tek stów pol skich kla sy ków li te ra tu ry i oma -
wia no ak tu al ną sy tu ację na fron tach. W lip cu 1941 ro ku w Kra -
ko wie zja wił się Mie czy sław Ko tlar czyk. Wpro wa dził się do miesz -
ka nia Woj ty łów i zna lazł pra cę ja ko mo tor ni czy tram wa ju, ale je -
go ma rze niem by ło za ło że nie te atru sło wa. 22 sierp nia 1941 ro ku
w miesz ka niu pań stwa Dę bow skich od by ło się ze bra nie or ga ni -
za cyj ne, w któ rym brał udział Ka rol Woj ty ła. Tam te go dnia na -
ro dził się Te atr Rap so dycz ny. Jed na z uczest ni czek ze bra nia po -
wie dzia ła, że Sa vo na ro la w po rów na niu z Ko tlar czy kiem to pest -
ka. Z gru py jed nak od szedł Ju liusz Ky dryń ski. Je go wi zja te atru
zbyt moc no róż ni ła się od wi zji Ko tlar czy ka. Pod ziem ny Te atr
Rap so dycz ny za czął pra co wać na rzecz Sło wa, któ re po ru sza świat.
Ka rol za an ga żo wał się w pra cę te atral ną, ale czę sto by wał my śla -
mi gdzie in dziej. 

Je sie nią 1942 ro ku prze kro czył fur tę re zy den cji bi sku pów kra -
kow skich przy ul. Fran cisz kań skiej 3 i po pro sił o przy ję cie do se -
mi na rium du chow ne go. Ksiądz rek tor Pi wo war czyk przy jął kan -
dy da ta i po in for mo wał go o ko niecz no ści kon spi ra cji. Trze ba by -
ło pro wa dzić po dwój ne ży cie, co nie jest ani pro ste, ani ła twe, ani
bez piecz ne. 
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Ka rol mu siał w koń cu po wie dzieć Ko tlar czy ko wi o swo jej no -
wej sy tu acji, co go moc no zi ry to wa ło. Uwa żał on bo wiem, że mło -
dy Woj ty ła ma po wo ła nie ak tor skie, któ re jest być mo że waż niej -
sze od ka płań stwa. Ka rol jed nak wie dział swo je i stop nio wo wy -
co fy wał się z te atru, bo za ję cia w kon spi ra cyj nym se mi na rium
wy ma ga ły wie le cza su i wy sił ku. 29 lu te go 1944 ro ku po trą ci ła
go nie miec ka cię ża rów ka. Ży cie ura to wa li mu pa ni Jó ze fa Flo rek
i nie miec ki ofi cer, któ ry ka zał go, nie przy tom ne go, za wieźć do
szpi ta la. 

6 sierp nia 1944 ro ku ge sta po urzą dzi ło po lo wa nie na mło dych
męż czyzn, że by za po biec po wsta niu. Niem cy czu li się już nie pew -
nie i oba wia li się, że Kra ków pój dzie w śla dy War sza wy. Ar cy bi -
skup Sa pie ha zwo łał swo ich se mi na rzy stów i ukrył ich w re zy dencji. 

18 stycz nia 1945 ro ku Niem cy opu ści li Kra ków pod na po rem
wojsk Ar mii Czer wo nej. Ka rol Woj ty ła roz po czął ostat ni rok stu -
dium teo lo gii na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim i przy go to wy wał się
do przy ję cia świę ceń, któ re otrzy mał l li sto pa da 1946 ro ku w pry -
wat nej ka pli cy kard. Ada ma Sa pie hy. Po trój ne pry mi cje od pra wił
w dniu swo ich świę ceń w ro mań skiej kryp cie św. Le onar da na Wa -
we lu. To wa rzy szy ło mu gro no naj bliż szych przy ja ciół, wśród któ -
rych za bra kło Ja na Ty ra now skie go, prze by wa ją ce go w szpi ta lu
z po wo du roz le głe go no wo two ru. 

Dwa ty go dnie póź niej ks. Woj ty ła i ks. Sta ro wiey ski opu ści -
li Kra ków, że by udać się przez Pa ryż do Rzy mu. Pol scy księ ża
stu den ci za miesz ka li naj pierw w Ko le gium Bel gij skim, skąd pie -
szo do cho dzi li na wy kła dy do An ge li cum. W cza sie wa ka cji ks.
Woj ty ła zwie dzał Wło chy, w 1947 ro ku do tarł do San Gio van -
ni Ro ton do, gdzie wy spo wia dał się u sław ne go ka pu cy na Oj ca
Pio. Po tem po dró żo wał po Eu ro pie Za chod niej i zwie dził m.in.
dom św. Ja na Ma rii Vian neya w Ars. Wró cił do Rzy mu pe łen
wra żeń i prze my śleń, że by sfi na li zo wać pra cę dok tor ską u do -
mi ni ka ni na Régi nal da Gar ri gou -La gran ge’a. Miał nie co in ny po -
gląd na ży cie wia ry św. Ja na od Krzy ża niż je go pro mo tor, ale 14
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czerw ca 1948 ro ku zdał eg za min dok tor ski z bar dzo wy so ką oce -
ną. Nie otrzy mał jed nak ty tu łu dok to ra, bo nie opu bli ko wał swej
pra cy – pu bli ka cja by ła bo wiem wa run kiem uzy ska nia ty tu łu –
a nie zro bił te go z po wo du bra ku pie nię dzy. Gdy wró cił do Kra -
ko wa, Uni wer sy tet Ja giel loń ski przy znał mu sto pień dok to ra teo -
lo gii. 

Ksiądz dok tor Woj ty ła tra fił je sie nią 1948 ro ku ja ko wi ka riusz
do pa ra fii Wnie bo wzię cia Mat ki Bo skiej w Nie go wi ci. Gdy do tarł
do gra nic pa ra fii, uca ło wał zie mię, cze go na uczył się od Świę te -
go Pro bosz cza z Ars. Był bied ny jak mysz ko ściel na. Po za kil ko -
ma książ ka mi i przy bo ra mi do go le nia nie po sia dał nic. Sy piał na
go łym łóż ku, od da wał się bez resz ty pra cy dusz pa ster skiej i roz -
po czął bu do wę no we go ko ścio ła pa ra fial ne go. Je go po byt w Nie -
go wi ci trwał za le d wie osiem mie się cy, ale lu dzie zdą ży li za uwa -
żyć, że jest on czło wie kiem mo dli twy i ma ser ce dla bied nych. 

W mar cu 1949 ro ku ks. Woj ty ła zo stał prze nie sio ny do pa ra -
fii św. Flo ria na w Kra ko wie, gdzie był jed nym z wi ka rych, oprócz
ks. Ob tu ło wi cza, Roz wa dow skie go i Ja wor skie go. Je go czwart ko -
we wie czor ne kon fe ren cje sku pia ły in te li gen cję i stu den tów. Rów -
no cze śnie z wo li kard. Sa pie hy ob jął funk cję dusz pa ste rza aka de -
mic kie go przy ko le gia cie św. An ny. Wów czas też ks. Woj ty ła od -
no wił swo je kon tak ty z Te atrem Rap so dycz nym. Brał udział
w przed sta wie niach, dys ku sjach, a tak że bło go sła wił mał żeń stwa
swo ich ko le ża nek i ko le gów. 

Ksiądz Woj ty ła zdo łał sku pić wo kół sie bie oko ło dwu stu męż -
czyzn i ko biet, któ rzy utwo rzy li tzw. Śro do wi sko, na zy wa ne tak -
że Ro dzin ką czy Pacz ką. Mło dzież na zy wa ła go Wuj kiem, co by -
ło pew nym pseu do ni mem w la tach sta li now skich. Dzia łal ność
Śro do wi ska by ła pod ziem na, pil nie śle dzo na przez Służ bę Bez pie -
czeń stwa. Ksiądz Woj ty ła spo ty kał się z mło dzie żą aka de mic ką na
ka ja kach, gór skich wy ciecz kach, nar tach i oczy wi ście w ko ście le
i swo jej man sar dzie. Dys ku to wa no na wszyst kie moż li we te ma -
ty, zwłasz cza na te mat praw dy, wol no ści, god no ści, mi ło ści i od -
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po wie dzial no ści. Woj ty ła umiał uważ nie słu chać. Po tra fił być dla
mło dzie ży przy ja cie lem, ale nie kum plem. 

Ksiądz Woj ty ła za czął pi sać i pu bli ko wać w „Ty go dni ku Po -
wszech nym”. By ły to ar ty ku ły, po tem po ezja i dra ma ty. Po słu gi -
wał się pseu do ni ma mi An drzej Ja wień i Sta ni sław An drzej Gru -
da. Na pi sał w tym cza sie dra ma ty Brat na sze go Bo ga i Przed skle -
pem ju bi le ra. Po wsta wa ły po ema ty wy so kie go lo tu, bo au tor był
prze ko na ny, że za po mo cą po ezji moż na prze ka zać tre ści, któ re
nie miesz czą się w żar go nie fi lo zo ficz nym czy teo lo gicz nym. Był
przy tym bied nym asce tą, któ ry – jak po wia da ks. Mie czy sław Ma -
liń ski – „nie lek ce wa żył swo jej nie zwy kło ści, on jej w ogó le nie za -
uwa żał”. 

W lip cu 1951 ro ku zmarł kard. Adam Ste fan Sa pie ha. Je go na -
stęp cą zo stał abp Eu ge niusz Ba ziak, czło wiek do bry i za har to wa -
ny w wal ce z re żi mem ko mu ni stycz nym. No wy ar cy bi skup uwa -
żał, że wi ka ry od św. Flo ria na po wi nien się prze nieść do do mu
przy ul. Ka no ni czej 19 i na pi sać pra cę ha bi li ta cyj ną, że by po tem
zo stać pro fe so rem aka de mic kim. Woj ty ła za jął się więc dzie łem
nie miec kie go fi lo zo fa, fe no me no lo ga Ma xa Sche le ra i na pi sał pra -
cę ha bi li ta cyj ną pt. Oce na moż li wo ści zbu do wa nia ety ki chrze ści -
jań skiej przy za ło że niach sys te mu Ma xa Sche le ra. Uzy skał sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go w 1954 ro ku, ale nie zo stał do cen tem, bo ko -
mu ni ści zli kwi do wa li wy dział. Za an ga żo wa no go więc na KUL -
-u ja ko spe cja li stę od ety ki. W 1956 ro ku ob jął Ka te drę Ety ki na
Wy dzia le Fi lo zo ficz nym lu bel skiej uczel ni. Je go wy kła dy cie szy -
ły się ogrom nym po wo dze niem, choć ope ro wał ję zy kiem skom -
pli ko wa nym i nie ła twym. 

W 1957 ro ku ks. prof. Woj ty ła po sta no wił na pi sać książ kę pod
ty tu łem Mi łość i od po wie dzial ność, któ ra trzy la ta póź niej zro bi -
ła fu ro rę i wkrót ce zo sta ła prze tłu ma czo na na kil ka ję zy ków ob -
cych. Książ ka by ła pró bą upo rząd ko wa nia ety ki mał żeń skiej i sek -
su al nej, roz ko ja rzo nej przez tzw. re wo lu cję sek su al ną. 
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Na po cząt ku sierp nia Wu jek do wie dział się od kard. Wy szyń -
skie go, że 4 lip ca 1958 ro ku pa pież Pius XII mia no wał go ty tu lar -
nym bi sku pem Ombi i bi sku pem po moc ni czym abp. Ba zia ka. Za -
szył się w ka pli cy sióstr ur szu la nek w War sza wie, gdzie le żał krzy -
żem na pod ło dze przez pół no cy. 28 wrze śnia 1958 ro ku otrzy mał
sa krę bi sku pią w ka te drze wa wel skiej. Je den z ro bot ni ków z fa bry -
ki So lvay wy krzyk nął pod ko niec ce re mo nii: „Lo lek, nie daj się!”.
Mot to je go bi sku piej po słu gi brzmia ło To tus Tu us, a po cho dzi ło
z mo dli twy po świę ce nia się Mat ce Je zu sa au tor stwa św. Lu dwi ka
Ma rii Gri gnion de Mont for ta, któ re go Trak tat o praw dzi wym na -
bo żeń stwie do Naj święt szej Ma ryi Pan ny pod su nął mu przy ja ciel
Jan Ty ra now ski. 

Po tem wszyst ko po to czy ło się dość szyb ko. Ar cy bi skup Ba ziak
zmarł 15 czerw ca 1962 ro ku. 16 lip ca ka pi tu ła me tro po li tal na mia -
no wa ła bp. Woj ty łę wi ka riu szem ka pi tul nym, co zna czy ło, że prze -
jął tym cza so wy za rząd die ce zji kra kow skiej. W Rzy mie roz po czę -
ły się wkrót ce burz li we ob ra dy II So bo ru Wa ty kań skie go, w któ -
rych bp Woj ty ła miał brać ży wy udział. Trze ba do dać, że nie
zre zy gno wał z ka te dry aka de mic kiej na KUL -u. 30 grud nia 1963
ro ku pa pież Pa weł VI po wo łał bp. Woj ty łę na pa ste rza ar chi die -
ce zji kra kow skiej. Czter dzie sto let ni ar cy bi skup zo stał sie dem dzie -
sią tym szó stym bi sku pem kra kow skim, do cze go przy czy nił się
mi mo wo li Ze non Klisz ko, głów ny ide olog par tii ko mu ni stycz nej.
Klisz ko uwa żał, że mło dy, nie do świad czo ny in te lek tu ali sta, trzy -
ma ją cy się z da la od po li ty ki, bę dzie czło wie kiem, któ rym par tia
bę dzie mo gła do wo li ma ni pu lo wać. Nie znał się na lu dziach,
a o moż li wo ściach Du cha Świę te go nie miał żad ne go po ję cia. 

W 1966 ro ku abp Woj ty ła współ re da go wał orę dzie do bi sku -
pów nie miec kich, w któ rym zna la zły się sło wa: „Prze ba cza my
i pro si my o prze ba cze nie!”. Orę dzie do pro wa dzi ło ko mu ni stycz -
ne wła dze PRL -u do sza łu. Klisz ko i ca ła resz ta ko mu ni stycz nych
de cy den tów zro zu mie li, że nie do ce ni li ar cy bi sku pa Kra ko wa.
Woj ty ła kon se kwent nie i zde cy do wa nie wal czył o wol ność re li -
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gij ną w Pol sce, bu do wę no wych ko ścio łów, moż li wość prak ty ko -
wa nia w ży ciu pu blicz nym ka to lic kich prak tyk re li gij nych i trak -
to wa nie lu dzi wie rzą cych jak peł no praw nych oby wa te li Rze czy -
po spo li tej. Wal ka o bu do wę ko ścio ła w No wej Hu cie by ła twar -
da, ale osta tecz nie za koń czy ła się zwy cię stwem ar cy bi sku pa
i no wo huc kich wier nych. Ko mu ni ści ro bi li do bre mi ny do złej gry. 

W 1967 ro ku abp Woj ty ła zo stał mia no wa ny kar dy na łem przez
pa pie ża Paw ła VI. W dal szym cią gu pra co wał na wie lu od cin kach
pra cy dusz pa ster skiej; zaj mo wał się mło dzie żą, przy go to wa niem
mło dych lu dzi do mał żeń stwa, gro ma dził wo kół sie bie in te lek tu -
ali stów i ar ty stów, na wią zał ży wy kon takt z Ko mi te tem Obro ny
Ro bot ni ków (KOR) i or ga ni zo wał ak cje cha ry ta tyw ne na du żą
ska lę. Kon se kwent nie wpro wa dzał w ży cie die ce zji po sta no wie -
nia so bo ru i 8 ma ja 1972 ro ku in au gu ro wał uro czy ście sy nod die -
ce zjal ny, któ ry miał trwać przez na stęp ne sie dem lat. 

25 lip ca 1968 ro ku pa pież Pa weł VI ogło sił en cy kli kę Hu ma -
nae vi tae, któ rej współ re dak to rem był kard. Woj ty ła. Kar dy nał
z Kra ko wa za sad ni czo zga dzał się z tre ścią en cy kli ki, któ ra na ro -
bi ła wie le nie po trzeb ne go szu mu, ale miał w kil ku punk tach
odmien ne zda nie, o czym uczci wie po in for mo wał pa pie ża. Kar -
dy nał Woj ty ła wy ło żył swój punkt wi dze nia ety ki mał żeń skiej
i sek su al nej w książ ce Mi łość i od po wie dzial ność, któ rą pa pież i oj -
co wie so bo ro wi mo gli prze stu dio wać, co Pa weł VI na pew no uczy -
nił. 

Pa weł VI zmarł w Ca stel Gan dol fo 6 sierp nia 1978 ro ku. Je -
go na stęp cą zo stał kard. Al bi no Lu cia ni, któ ry przy brał imię Jan
Pa weł I, i od mó wił wło że nia tia ry pa pie skiej pod czas mszy in au -
gu ra cyj nej. Był czło wie kiem skrom nym, do brym i zdzi wio nym,
że zo stał pa pie żem. Świat za pa mię ta je go cie pły, znie wa la ją cy
uśmiech. Jan Pa weł I zmarł na gle w no cy z 28 na 29 wrze śnia 1978
ro ku. Po dwóch ty go dniach roz po czę ło się ko lej ne kon kla we, na
któ rym ku za sko cze niu ca łe go świa ta wy bra no kard. Woj ty łę na
pa pie ża. Przy brał imię Jan Pa weł II. Już gdy pierw szy raz po ja wił
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się na bal ko nie ba zy li ki św. Pio tra, moż na by ło za uwa żyć, że no -
wy pa pież jest sil ną, zde cy do wa ną, otwar tą oso bo wo ścią. Jest czło -
wie kiem, któ ry wie, cze go chce. Je go pierw sze sło wa przyj mo wa -
no z en tu zja zmem. 

W grud niu 1978 ro ku Jan Pa weł II za ape lo wał o wol ność re -
li gij ną dla wszyst kich lu dów i na ro dów świa ta. Pre tek stem do
apelu by ła trzy dzie sta rocz ni ca pro kla mo wa nia Po wszech nej De -
kla ra cji Praw Czło wie ka. Wła dze ko mu ni stycz ne w Mo skwie
i War sza wie wpa dły w pa ni kę. Wy czu wa ły gro żą ce im nie bez pie -
czeń stwo. Nie da le ka przy szłość mia ła po ka zać, że ich strach był
uza sad nio ny. 

Jan Pa weł II włą czył się ca łym so bą we wzbu rzo ny nurt bie -
żą cych wy da rzeń na uko wych, kul tu ral nych, spo łecz nych i na ra -
sta ją cych kon flik tów po li tycz nych. Na wią zy wał kon tak ty z ludź -
mi, któ rzy by li od po wie dzial ni za lo sy świa ta, przyj mo wał czo ło -
wych po li ty ków, od wie dzał re gu lar nie na ro dy i pań stwa, gło sił
w wie lu ję zy kach prze sła nie Ewan ge lii, na wo ły wał do po ko ju,
spra wie dli wo ści, wol no ści i to le ran cji. Był czę sto kry ty ko wa ny, bo
dla jed nych był zbyt kon ser wa tyw ny, dla in nych zaś zbyt po stę -
po wy. Pa pież jed nak znał sta re arab skie przy sło wie: „Psy szcze -
ka ją, ka ra wa na idzie da lej”. 

Od 2 do 10 czerw ca 1979 ro ku Jan Pa weł II po raz pierw szy
prze by wał w Pol sce. By ły to dni, któ re zmie ni ły świat. Po la cy się
wy pro sto wa li. Uwie rzy li, że dyk ta to rzy ma ją nad ludź mi tyl ko ty -
le wła dzy, ile im się da je. Gdy na ród prze sta je się bać, za czy na ją
się bać dyk ta to rzy. A ba li się pa nicz nie, sko ro 13 ma ja 1981 ro -
ku zbrod ni cza rę ka Meh me ta Alie go Ag cy, wy na ję te go mor der -
cy, skie ro wa ła pół au to ma tycz ny pi sto let ty pu brow ning i od da ła
se rię strza łów w kie run ku czło wie ka, któ ry wła śnie bło go sła wił
dziec ko. 

Jan Pa weł II prze żył. Był głę bo ko prze ko na ny, że ra tu nek za -
wdzię czał Mat ce Je zu sa, któ rą ko chał i czcił przez ca łe ży cie. Po -
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wie dział póź niej: „Czy jaś rę ka strze la ła, ale In na Rę ka pro wa dzi -
ła ku lę”, lecz do cał ko wi te go zdro wia ni gdy już nie po wró cił. Prze -
ba czył jed nak Alie mu Ag cy, któ re go je dy nym zmar twie niem by -
ło py ta nie, dla cze go pa pież ży je, sko ro on bez błęd nie ce lo wał.

Jan Pa weł II po re kon wa le scen cji pod jął po tęż ny cię żar wszech -
stron nych obo wiąz ków, któ re trud no na wet w ogrom nym skró cie
przed sta wić. Fak tem jest, że miał ogrom ny, czę sto de cy du ją cy
wpływ na dzie je świa ta w na stęp nych pra wie dwu dzie stu pię ciu la -



tach. Po zo sta wił po so bie po tęż ne dzie ło teo lo gicz ne, fi lo zo ficz ne
i li te rac kie. Je go rę ko pi sy wy no szą prze szło osiem dzie siąt ty się cy
stron. Swo je książ ki, trak ta ty, dra ma ty, po ezje, en cy kli ki, ad hor -
ta cje, li sty i kon sty tu cje apo stol skie pi sał, czę sto klę cząc w ka pli -
cy przed swo im Mi strzem. Je go naj waż niej sze pra ce to: Mi łość i od -
po wie dzial ność, Oso ba i czyn, Prze kro czyć próg na dziei, Dar i Tajem -
ni ca, Tryp tyk rzym ski, Wstań cie, chodź my oraz Pa mięć i toż sa mość.
Od był sto czte ry piel grzym ki do wie lu kra jów świa ta na wszyst -
kich kon ty nen tach. Osiem ra zy od wie dził swój kraj oj czy sty i dzię -
ki nie mu Duch Świę ty od no wił „ob li cze tej zie mi”. 

Jan Pa weł II po dej mo wał wie le ini cja tyw po ko jo wych, eku me -
nicz nych, mi syj nych i spo łecz nych. Na uczał, ra dził, ana li zo wał,
ostrze gał i pro pa go wał wol ność, któ rej gra ni ce sta no wią praw da
i mi łość. Bez praw dy i mi ło ści nie moż na upo rząd ko wać spraw te -
go świa ta. Był nie stru dzo nym pro bosz czem Zie mi, pro wa dzą cym
nie ustan ny dia log ze wszyst ki mi ludź mi do brej wo li. Żył, mo dlił
się, pra co wał i cier piał na oczach świa ta. Miał do koń ca swo ich dni
bar dzo ser decz ny, od wza jem nio ny kon takt z mło dzie żą, któ rej ufał,
ale wy ma gał od niej też wie le wy sił ku, wia ry w od wiecz ną Praw -
dę i Mi łość, re zy gna cji z du cho wej tan de ty. Po tra fił żyć w zgo dzie
z pra cow ni ka mi mass me diów, do ce nia jąc ich nie ła twą pra cę i za -
chę ca jąc ich do od po wie dzial no ści wo bec prawdy. 

Jan Pa weł II wzra stał na oczach świa ta w ła sce u Bo ga i u lu -
dzi. Z bie giem lat za mil kli je go su ro wi kry ty cy i za cza je ni wro go -
wie. Lu dzie do strze ga li Bo ga w czło wie ku. Pa pież spa lał się pu -
blicz nie z mi ło ści do Bo ga, Ko ścio ła i świa ta. Bu dził po dziw, sza -
cu nek i mi łość. Był wiel kim da rem Bo żym dla Ko ścio ła, Pol ski
i ca łej Zie mi. 

Na po cząt ku kwiet nia 2005 ro ku świat się za trzy mał. Na pla -
cu św. Pio tra mo dli ło się ty sią ce lu dzi. Po ja wi ły się trans pa ren ty
z na pi sem San to sub i to. By ła to od dol na, spon ta nicz na be aty fi ka -
cja umie ra ją ce go pa pie ża. 
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2 kwiet nia te goż ro ku abp Le onar do San dri, za stęp ca se kre -
ta rza sta nu, pod szedł do mi kro fo nu i wzru szo nym gło sem oświad -
czył: „Naj droż si bra cia i sio stry, o 21.37 nasz uko cha ny Oj ciec
Świę ty po wró cił do do mu Oj ca. Mó dl my się za nie go”. Po krót -
kiej chwi li na pla cu Św. Pio tra ze rwa ła się bu rza okla sków. Tak ze -
bra ni na pla cu wier ni za re ago wa li na wieść o wstą pie niu Ja na Paw -
ła II do nie ba. Coś nie po wta rzal ne go i fan ta stycz ne go. Piotr Kraś -
ko, świa dek tam tych wy da rzeń, wspo mi na o mło dej, mo że
dwu dzie sto let niej dziew czy nie, któ ra sta ła na pla cu św. Pio tra, gdy
tłum się już roz cho dził. Po pa trzy ła w stro nę pa pie skie go okna,
pod nio sła dłoń do ust i prze sła ła zmar łe mu pa pie żo wi po ca łu nek.
Był to gest pro sty, szcze ry i au ten tycz ny; gest wy ra ża ją cy mi łość
wie lu ty się cy mło dych lu dzi do uko cha ne go Oj ca. 

Pod czas po grze bu Ja na Paw ła II Duch Świę ty po tęż nym zry -
wem wi chru za mknął lek cjo narz na je go pro stej trum nie, co wszy -
scy obec ni od czy ta li ja ko znak, że już jest w do mu Oj ca. Był to mo -
ment wstrzą sa ją cy. 

13 ma ja 2005 ro ku pa pież Be ne dykt XVI ze zwo lił na na tych -
mia sto we roz po czę cie pro ce su be aty fi ka cyj ne go Ja na Paw ła II.
l ma ja 2011 ro ku oko ło go dzi ny 10.40 na stą pi ła be aty fi ka cja Ja -
na Paw ła II pod czas uro czy stej mszy świę tej na pla cu św. Pio tra
w Rzy mie, któ rej prze wod ni czył pa pież Be ne dykt XVI. 

30 wrze śnia 2013 ro ku pa pież Fran ci szek – pod czas kon sy sto -
rza kar dy na łów – ogło sił, że ka no ni za cja Ja na Paw ła II od bę dzie
się 27 kwiet nia 2014 ro ku. Jest to Nie dzie la Mi ło sier dzia Bo że go,
świę to wpi sa ne w 1985 ro ku do ka len da rza li tur gicz ne go przez
kard. Fran cisz ka Ma char skie go, a po tem przez nie któ rych bi sku -
pów pol skich w ich die ce zjach. Na proś bę Epi sko pa tu Pol ski oj -
ciec świę ty Jan Pa weł II w 1995 ro ku wpro wa dził to świę to dla
wszyst kich die ce zji w Pol sce. W dniu ka no ni za cji s. Fau sty ny,
30 kwiet nia 2000 ro ku pa pież ogło sił to świę to dla ca łe go Ko ścio -
ła. Jest ono ob cho dzo ne w nie dzie lę po Wiel ka no cy. 
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kard. Jo seph Rat zin ger

LI TA NIA*
Do pry wat ne go od ma wia nia

Ky rie, elej son – Chry ste elej son, Ky rie, elej son.
Chry ste, usłysz nas – Chry ste, wy słu chaj nas.
Oj cze z nie ba, Bo że – zmi łuj się nad na mi.
Sy nu Od ku pi cie lu świa ta, Bo że,
Du chu Świę ty, Bo że,
Świę ta Trój co, je dy ny Bo że.

Bo ga ro dzi co Dzie wi co – módl się za na mi.
[Oj cze świę ty] Ja nie Paw le II,
Piel grzy mie Do brej No wi ny,
Piel grzy mie nio są cy Praw dę,
Piel grzy mie dia lo gu,
Pa ste rzu in te lek tu ali stów,
Pa ste rzu dzien ni ka rzy,
Pa ste rzu po dróż ni ków,
Pa ste rzu ar ty stów,
Pa ste rzu spor tow ców,
Pa ste rzu pra cu ją cych i bez ro bot nych,
Pa ste rzu Po la ków,
Pa ste rzu ca łe go świa ta,
Przy ja cie lu dzie ci,
Wiel ki przy ja cie lu mło dzie ży,
Wzo rze od da nia się Nie po ka la nej,
Wzo rze pra co wi to ści,
Wzo rze po ko ry,
Po cie cho Cier pią cych i nie ule czal nie cho rych,
Po cie cho nie peł no spraw nych,
Po cie cho po rzu co nych i osie ro co nych,
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Po cie cho umie ra ją cych,
Ka pła nie otwar ty na czło wie ka,
Ka pła nie ser decz ny, szcze ry i ra do sny,
Orę dow ni ku Mi ło sier dzia Bo że go,
Orę dow ni ku po ko ju,
Orę dow ni ku cy wi li za cji mi ło ści,
Orę dow ni ku spra wie dli wo ści spo łecz nej,
Orę dow ni ku na dziei, któ ra prze kra cza śmierć,
Na uczy cie lu mo dli twy,
Na uczy cie lu pa trio ty zmu,
Na uczy cie lu eku me ni zmu,
Obroń co ży cia od chwi li po czę cia po na tu ral ną śmierć,
Obroń co god no ści każ de go czło wie ka,
Moc ny wia rą, na dzie ją i mi ło ścią.

Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta
– prze puść nam, Pa nie.
Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta
– wy słu chaj nas, Pa nie.
Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta
– zmi łuj się nad na mi.

Módl się za na mi oj cze świę ty Ja nie Paw le II.
– Aby śmy ży ciem i sło wem gło si li świa tu Chry stu sa, 
Od ku pi cie la czło wie ka.

Mó dl my się: Mi ło sier ny Bo że, przyj mij na sze dzięk czy nie nie za
dar apo stol skie go ży cia i po słan nic twa [Oj ca świę te go] Ja na Paw -
ła II i za je go wsta wien nic twem po móż nam wzra stać w mi ło ści
do Cie bie i od waż nie gło sić mi łość Chry stu sa wszyst kim lu dziom.
Przez Chry stu sa, Pa na na sze go. Amen.

16 kwiet nia 2005 ro ku
Uzu peł nio na po be aty fi ka cji Ja na Paw ła II
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Po ni żej pu bli ku je my wspo mnie nie ks. bp. Ka zi mie rza Ro ma -
niu ka pt. „Lu dzie mo ich La sek”.

Przy po mnij my, że ks. bp Ka zi mierz Ro ma niuk jest wier nym
przy ja cie lem Dzie ła La sek. Jak wy ni ka z Je go wspo mnień, z La -
ska mi za przy jaź nił się już w la tach kle ryc kich. Tu odprawił swoją
mszę prymicyjną. Tu od by wał swo je re ko lek cje przed przy ję ciem
świę ceń bi sku pich, tu szu kał wy ja śnie nia w spra wach trud nych
i tu szczo drze wspie ra to Dzie ło, któ re jest bli skie Je go ser cu.
W 1954 r. zo stał człon kiem zwy czaj nym To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi. W 2012 otrzy mał naj wyż sze la skow skie wy róż -
nie nie: me dal „Pax et gau dium in Cru ce”, czy li „Po kój i ra dość
w Krzy żu”. Od lat swo je ho no ra ria au tor skie prze ka zu je na re -
ali za cję pro jek tów To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi na
rzecz swych pod opiecz nych, a za tem bu du je trwa ły fun da ment
du cho wy i ma te rial ny Dzie ła.

Bi skup Ka zi mierz Ro ma niuk uro dził się 21 sierp nia 1927 r.
we wsi Ho ło wien ki w po wie cie so ko łow skim. Świę ce nia ka płań -
skie przy jął z rąk ks. Pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go w dniu
16 grud nia 1951 r. i z ini cja ty wy Księ dza Pry ma sa w 1956 r. wy -
je chał na stu dia bi blij ne do Rzy mu, a na stęp nie po dwóch la tach
do Je ro zo li my. W 1961 r. otrzy mał ty tuł dok to ra na uk bi blij nych,
w 1966 ha bi li ta cję, w 1969 ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go,
a w 1971 – pro fe so ra zwy czaj ne go.

Od 1970 ro ku, przez dwa na ście lat peł nił funk cję Rek to ra
Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w War sza wie. Rów no cze -
śnie wy kła dał na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim, Aka de -
mii Teo lo gii Ka to lic kiej w War sza wie oraz w in nych uczel niach.
Ja ko wy bit ny spe cja li sta z za kre su na uk bi blij nych na le ży do wie -
lu mię dzy na ro do wych sto wa rzy szeń bi blij nych.

WSPOMNIENIA



W lu tym 1982 r. zo stał bi sku pem po moc ni czym Ar chi die ce -
zji War szaw skiej, a w mar cu 1992 r. ob jął funk cję bi sku pa die -
ce zjal ne go no wo po wo ła nej Die ce zji War szaw sko -Pra skiej. Sta -
no wi sko to zwol nił w 2004 r. po osią gnię ciu 77. ro ku ży cia.

Ak tyw ność ks. bp. Ro ma niu ka jest zdu mie wa ją ca. Wy kła dy
na róż nych uczel niach i w se mi na rium, cią głe po głę bia nie stu -
diów bi blij nych, kie ro wa nie ży ciem dy dak tycz no -for ma cyj nym
w se mi na rium war szaw skim, pro wa dze nie prac bu dow la nych
no we go obiek tu – se mi na rium na Bie la nach i wszech stron na
twór czość pi sar ska. Bi skup Ro ma niuk jest au to rem oko ło sie dem -
dzie się ciu pu bli ka cji książ ko wych, bli sko trzy stu ar ty ku łów pra -
so wych – za rów no w ję zy ku pol skim, jak i w ję zy kach ob cych.
I wresz cie fun da men tal ne Je go dzie ło to prze tłu ma cze nie na
współ cze sny ję zyk pol ski ca łej Bi blii, czy li Sta re go i No we go Te -
sta men tu. Jest to po Bi blii Ja ku ba Wuj ka pierw sze tłu ma cze nie
do ko na ne przez jed ne go czło wie ka. Bi blia ta zo sta ła na gra na na
pły ty kom pak to we przez wy bit nych ak to rów. War to w tym miej -
scu do dać, że je den ta ki kom plet Ksiądz Bi skup prze ka zał La -
skom i obec nie ko rzy sta z nie go na sza mło dzież.

Ko cha ny i dro gi Księ że Bi sku pie! W imie niu kie row nic twa
Dzie ła La sek skła dam Eks ce len cji go rą ce po dzię ko wa nie za tak
wie lo stron ne za an ga żo wa nie w na sze spra wy. Dzię ki Księ dzu Bi -
sku po wi La ski mo gą się cią gle roz wi jać i re ali zo wać pięk ną ideę
na szej Za ło ży ciel ki – Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej.

Wła dy sław Go łąb
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bp Ka zi mierz Ro ma niuk

Lu dzie mo ich La sek

Opu bli ko wa ne do tych czas krót kie wspo mnie nia, a tak że wie -
lo stro ni co we książ ki, no szą ta kie wła śnie ty tu ły: „Mo je La -

ski” lub „Lu dzie La sek”. Za po zna nie się z tek sta mi na su nę ło tak -
że mnie po mysł po dzie le nia się mo imi wra że nia mi ze spo tkań
z in sty tu cją La sek, a zwłasz cza z ludź mi, któ rzy tę in sty tu cję sta -
no wią.

Stwier dzam co raz czę ściej, że La ski przez la ta ca łe wy wie ra -
ły pe wien wpływ tak że i na mo je ży cie. Od dłuż sze go cza su od -
czu wam po trze bę na wie dze nia La sek, a zwłasz cza tam tej sze go
cmen ta rza, na któ rym oso bi ście po cho wa łem nie któ rych mo ich
przy ja ciół, a obec nie spo czy wa tam jak że wie lu zna nych mi lu dzi,
czę sto bar dzo za słu żo nych dla na szej Oj czy zny i Ko ścio ła.

Cmen tarz w La skach to zna ko mi ty, god ny szcze gól nej za du -
my frag ment na szych dzie jów.

W mo jej opo wie ści o La skach i lu dziach La sek naj bar dziej bę -
dzie sen sow ne trzy ma nie się chro no lo gii mo ich spo tkań z in sty -
tu cją i z ludź mi La sek. Jest to za pis bar dzo su biek tyw ny, nie ma -
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ją cy am bi cji, by wspo mnieć choć po krót ce wszyst kich naj waż niej -
szych lu dzi La sek. Na pi sa łem o tych, któ rych ja spo tka łem. To lu -
dzie nie La sek w ogó le, tyl ko lu dzie mo ich La sek.

Sio stra Mar ta

Wszyst ko za czę ło się pod ko niec pierw szej po ło wy ubie głe -
go stu le cia od spo tkań ze zmar łą nie daw no Sio strą Mar tą, fran -
cisz kan ką z La sek. Ona to dość czę sto na wie dza ła opie ku ją cą się
mną wte dy ciot kę mo ją, Pe la gię. Te spo tka nia by ły po dyk to wa -
ne ra cja mi czy sto prak tycz ny mi. Ciot ka miesz ka ła wte dy w War -
sza wie przy ul. No wo grodz kiej 49, czy li tuż przy koń co wej sta cji
jak że po pu lar nej wów czas ko lej ki EKD, łą czą cej War sza wę z miej -
sco wo ścia mi po ło żo ny mi na tra sie War sza wa–Gro dzisk. Z do bro -
dziejstw tej ko lej ki ko rzy sta ła wła śnie s. Mar ta, peł nią ca w tym
cza sie ro lę tak zwa nej sio stry ko ło wej, do któ rej obo wiąz ków na -
le ża ły chy ba co dzien ne po dró że do War sza wy, zwią za ne z ja ki miś
pacz ka mi, ba ga ża mi.

Wła śnie to, czę sto nie ma łe ob cią że nie, Sio stra zo sta wia ła so -
bie na prze cho wa nie u ciot ki. Stąd jej wi zy ty u nas i mo je spo -
tkania z nią, gdyż wów czas, ja ko kle ryk Me tro po li tal ne go Se mi -
na rium War szaw skie go, od wie dza łem mo ją nie zwy kłą cio cię. To
wła śnie Sio stra Mar ta ja ko pierw sza opo wia da ła nam – lub przy -
naj mniej mnie – o Mat ce Czac kiej, o Zgro ma dze niu Sióstr Fran -
cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża, o ich pra cy wśród nie wi do mych. Już
wte dy po sta no wi łem przy naj bliż szej oka zji od wie dzić La ski.

Sio stra Mar ta stwier dziw szy, że chęt nie słu cha my jej opo wie -
ści o La skach, do star cza ła nam róż ne ist nie ją ce już wte dy tek sty
o La skach. Od wie dzi łem Sio strę Mar tę przed kil ku la ty. Nie ste ty
by ła cięż ko cho ra i już mnie nie po zna ła.

Wspo mi nam ją cza sem w mo ich co dzien nych Mszach świę -
tych. To ona spra wi ła, że już ja ko kle ryk po sta no wi łem po je chać
do La sek.
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Pan An to ni Ma ryl ski i je go ro dzi na

I już wkrót ce ja koś się to sta ło. Nie pa mię tam, kto osta tecz -
nie do pro wa dził do te go, że po na wie dze niu ko ściół ka – ka pli cy,
ro bią cej wra że nie ścia na mi z okrą głych, nie oko ro wa nych so sen,
spo tka łem Pa na An to nie go Ma ryl skie go, któ ry – jak wia do mo –
miesz kał przy sa mej ka pli cy. Po czu łem się praw dzi wie za szczy -
co ny i uho no ro wa ny, gdy Pan Ma ryl ski po pro sił mnie, jesz cze
prze cież skrom ne go kle ry ka, do sie bie, po sa dził w głę bo kim fo -
te lu i ura czył dłu gą, jak że in te re su ją cą roz mo wą. Co chwi la spo -
glą da łem ukrad kiem na ścia ny po ko ju, ca łe wy peł nio ne książ ka -
mi. Przy po mi nam so bie, że do strzegł to mój zna ko mi ty Go spo -
darz i za czął mó wić o książ kach. Głów nie o fi lo zo fii – by łem wte dy
stu den tem fi lo zo fii – a głów nie o J. Ma ri ta inie, E. Gil so nie i J.P
Sar trze. Re la cje by ły tym bar dziej cie ka we, że Pan Ma ryl ski oso -
bi ście spo ty kał tych lu dzi. By łem tym spo tka niem wręcz urze czo -
ny. Otrzy ma łem do prze czy ta nia, już nie pa mię tam ja kie, pu bli -
ka cje o Mat ce Czac kiej, o ks. Kor ni ło wi czu i o po wsta wa niu La -
sek. Do pie ro po tem do wie dzia łem się skąd inąd, ja ką w tym ro lę
ode grał Pan Ma ryl ski.

By łem uszczę śli wio ny, bo Pan Ma ryl ski po wie dział, że za wsze
bę dę mógł go od wie dzić, szcze gól nie wte dy, gdy otrzy ma ja kieś
no we za gra nicz ne książ ki, zwłasz cza fran cu skie, o czym po sta ra
się mnie po wia do mić. Z za pro sze nia aż na zbyt ocho czo ko rzy sta -
łem, od wie dza jąc La ski pra wie co mie siąc przez czas se mi na ryj -
nych stu diów.

Nie zdzi wi łem się te dy spe cjal nie, kie dy chy ba sa ma Mat ka
Czac ka za pro si ła mnie do La sek z mo ją pry mi cją, czy li pierw szą
Mszą świę tą, co też mia ło miej sce pod ko niec grud nia 1951 ro -
ku, o czym do kład niej w na stęp nym aka pi cie.

Na ko niec mia ło miej sce coś co spra wi ło, że po czu łem się tro -
chę za że no wa ny w na szych re la cjach z An to nim Ma ryl skim.



By łem już pre fek tem stu diów w Me tro po li tal nym Se mi na rium
War szaw skim i wy kła da łem pa tro lo gię. Otóż pew ne go dnia zja -
wił się w na szym se mi na rium zna ny mi do brze i po dzi wia ny prze -
ze mnie Pan An to ni. Po pro sił o spo tka nie ze mną i oświad czył, że
ks. Pry mas Wy szyń ski przy sy ła go do mnie, że bym przy jął je go eg -
za min z pa tro lo gii. Zbli ża ła się bo wiem da ta je go świę ceń ka płań -
skich. Po mysł ten Pry mas Ty siąc le cia utrzy my wał dość dłu go w ta -
jem ni cy, czu wa jąc jed nak oso bi ście nad tym, że by kan dy dat do
świę ceń pry wat nie, ale so lid nie przy go to wał się do ka płań stwa. Nie
pa mię tam, jak prze bie gał sam eg za min, ale pa mię tam, że był bar -
dziej kło po tli wy dla eg za mi na to ra niż dla eg za mi no wa ne go.

W ty tu le ni niej sze go roz dzia łu jest mo wa nie tyl ko o An to nim
Ma ryl skim, lecz tak że o je go ro dzi nie. Cho dzi o ro dzo ne go bra -
ta Pa na An to nie go, Ja na, je go bra to wą i ich je dy ną cór kę. Mo je
spo tka nie z bra ter stwem An to nie go roz po czę ło się od ich cór ki,
w któ rej spra wie zwró cił się do mnie ja ko wi ka riu sza na Sa skiej
Kę pie oj ciec już pra wie dwu dzie sto let niej cór ki. Cho dzi ło o to, że -
bym ją od wie dził, bo by ła cięż ko cho ra i wy bie ra ła się na waż ną
ku ra cję aż do Egip tu. Oczy wi ście uda łem się wkrót ce z po słu gą
sa kra men tal ną do Pań stwa Ma ryl skich. Wte dy po zna łem bli żej
Pa na Ja na, dość zna ne go już wte dy w Pol sce ma la rza, oraz je go żo -
nę. Miesz ka li od ja kie goś cza su wła śnie na Sa skiej Kę pie.

Kry sty na po kil ku mie sięcz nej ku ra cji w Egip cie nie ste ty zmar -
ła. Od pra wia łem Mszę św. po grze bo wą i po cho wa łem ją w La -
skach. Do słow nie pa rę lat po jej śmier ci zmarł tak że jej oj ciec.
Znów za ży czo no so bie, bym go po cho wał w La skach, co też, rzecz
ja sna, uczy ni łem.

Nie daw no, po rząd ku jąc, już ja ko eme ryt, daw ne pa pie ry, zna -
la złem szkic ho mi lii, któ rą wy gło si łem na po grze bie Ja na Ma ryl -
skie go. Nie bez pew ne go wzru sze nia od czy ta łem so bie po żół kłe
kar tecz ki. Po cho wa li śmy ma la rza wśród nie wi do mych. Nie ste ty
pen sjo na riu sze La sek nie bę dą mo gli oglą dać ob ra zów Ma ryl skie -
go. Ale mo że ktoś im opo wie cza sem, jak wy glą da ją?
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Mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka

Jak już wspo mnia łem, praw do po dob nie sa ma Mat ka Czac ka
– pew nie za spra wą Sio stry Mar ty – za pro si ła mnie do La sek
gdzieś oko ło 20 grud nia 1951 ro ku z tak zwa ną pry mi cją, czy li
pierw szą po świę ce niach Mszą św. Wła śnie wte dy, chy ba po raz
pierw szy spo tka łem oso bi ście i zo ba czy łem z bli ska Mat kę Czac -
ką. By ła już cho ra. Prze by wa ła w po ko iku, któ ry po sia dał okien -
ko z wi do kiem na wnę trze ka pli cy. Le żąc w tym po ko ju, Mat ka
Czac ka uczest ni czy ła w mo jej Mszy św. pry mi cyj nej. Po Mszy św.
uda łem się do niej, udzie li łem jej pry mi cyj ne go bło go sła wień stwa,
a Ona zro bi ła mi wiel ki krzyż na czo le. Bar dzo so bie to bło go sła -
wień stwo za wsze ce ni łem i na dal ce nię. Od tej chwi li po czu łem
się szcze gól niej po wią za ny z La ska mi. Sta ra łem się wzbo ga cać mo -
ją wie dzę o ży ciu Za ło ży cie li La sek, o ich pra cy wśród nie wi do -
mych. Co ja kiś czas na dal od wie dza łem La ski, przy tym za wsze,
rzecz ja sna, Pa na Ma ryl skie go.

Wy bie ga jąc tro chę na przód i od stę pu jąc od chro no lo gii, my -
ślę w tej chwi li o przy go to wa niach do mo ich świę ceń bi sku pich,
któ re mia ły miej sce w dniu 4 mar ca 1982 ro ku. To wspo mnie nie
pierw szej Mszy św. od pra wio nej w La skach spo wo do wa ło ni niej -
sze sko ja rze nie z pra wie jak by „pry mi cją bi sku pią”, też w La skach.
Tam rów nież od pra wi łem mo je „przed bi sku pie” re ko lek cje
w dniach 28 II–3 III 1982 ro ku. 

Wła śnie w La skach pla no wa łem so bie mo je przy szłe bi sku pie
po czy na nia. Pa mię tam, że mo dli łem się o to – nie wsty dzę się te -
go dziś po wie dzieć – że by da na mi by ła ła ska łą cze nia bi sku piej
po słu gi z pra cą na uko wą, a do kład niej z upra wia niem apo sto la -
tu bi blij ne go, bo ze ści śle na uko wych ba dań i pra cy na wyż szej
uczel ni już „wspa nia ło myśl nie” zre zy gno wa łem. Oka zu je się dziś,
że Pan dał mi wię cej niż to, o co ośmie la łem się pro sić. 
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Sio stra Ka ta rzy na

W ro ku 1952 zo sta łem wi ka riu szem w pa ra fii Mat ki Bo żej Nie -
usta ją cej Po mo cy w War sza wie na Sa skiej Kę pie. O tej tro chę nie -
zwy kłej pa ra fii i o związ kach z nią – a po śred nio wów czas i ze mną
– Sio stry Ka ta rzy ny, w świe cie zna nej le kar ki Zo fii Ste in berg, tak
na pi sa łem w mo jej au to bio gra fii: „Dzia ła tu dość pręż na, choć nie -
zbyt roz bu do wa na, Ca ri tas pa ra fial na. W świad cze niu chrze ści -
jań skie go mi ło sier dzia za słu ży ły się wy jąt ko wo pa nie: Hil che no -
wa i Scza niec ka. Ca łe dnie krą ży ły one po pa ra fii, wy szu ki wa ły
szcze gól nie po trze bu ją cych i, jak tyl ko mo gły, po ma ga ły im. I ja
mia łem przy tym nie ma ło za jęć. Obie Pa nie wspie ra ła sio stra Ka -
ta rzy na, fran cisz kan ka z La sek, któ ra mia ła na Sa skiej Kę pie wie -
lu zna jo mych, głów nie w śro do wi skach ary sto kra tycz nych. Ona
co ja kiś czas sy gna li zo wa ła, do ko go trze ba się udać i w czym po -
móc”. (K. Ro ma niuk, Au to bio gra fia, Kra ków 2013, Wy daw nic -
two M).

Spo ty ka łem się za wsze przy tym z s. Ka ta rzy ną. Roz ma wia ło
się wte dy tak że o La skach, a ja oso bi ście uczy łem się od Sio stry
wraż li wo ści na ludz kie, zwłasz cza du cho we, po trze by. Bo Sio stra
przy po mi na ła, że La ski ma ją się opie ko wać nie wi do my mi du cho -
wo jesz cze bar dziej niż nie wi dzą cy mi fi zycz nie.

W cza sach nie co póź niej szych wie le oka zji do roz mów z s. Ka -
ta rzy ną, tak że na te mat La sek, mia łem wte dy, gdy wła śnie ona po -
śred ni czy ła mię dzy uwię zio nym wów czas Księ dzem Pry ma sem
Wy szyń skim a mo ją skrom ną oso bą, o czym wspo mi nam
w „Au to bio gra fii” (por. stro ny: 37, 38, 42, 43, 46).

Sio stra Ka ta rzy na od na la zła mnie tak że w Rzy mie, gdzie prze -
by wa łem w la tach 1956–1961. Pro si ła o od wie dze nie w jed nej
z kli nik rzym skich jed ne go ze zna jo mych pol skich mę żów sta nu.
Nie wy klu czo ne, że ta wi zy ta przy nio sła po żą da ny, upra gnio ny
przez Sio strę owoc.
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Nie zwy kła oso ba ta Sio stra Ka ta rzy na, tak jej bar dzo za le ża -
ło na tym, że by wszyst kim do brze czy nić.

Uli ca Piw na; Sio stra Ma ria Fran cisz ka Tysz kie wicz

Na czas mo je go pro fe so ro wa nia (1961–1970), a po tem tak że
rek to ro wa nia w Se mi na rium Me tro po li tal nym War szaw skim
(1970–1992) przy pa da ją mo je kon tak ty z bi blio te ką sióstr fran -
cisz ka nek na Piw nej. Uli ca Piw na to dla wie lu war sza wia ków jak -
by część La sek. Wła dzę pra wie nie ogra ni czo ną – zwłasz cza w bi -
blio te ce na Piw nej – spra wo wa ła Sio stra Ma ria Fran cisz ka z d.
Tysz kie wicz. Ona to po wia da mia ła nas o waż niej szych no wo ściach
wy daw ni czych, zwłasz cza za gra nicz nych, do któ rych mia ła do stęp
dzię ki jesz cze przed wo jen nym po wią za niom z wie lu waż ny mi
oso bi sto ścia mi, nie tyl ko eu ro pej ski mi, ze świa ta bi blio te kar sko -
-wy daw ni cze go.

Z Sio strą Ma rią Fran cisz ką roz ma wia ło się nie tyl ko o książ -
kach, lecz tak że o pro ble mach ży cia co dzien ne go w La skach.
Ośmie lę się tu przy po mnieć jed ną oso bi stą proś bę Sio stry Fran -
cisz ki: pro si ła mnie pew ne go ra zu, że bym się szcze rze po mo dlił
w in ten cji jej krew nej, do kład nie pan ny Be aty Tysz kie wicz, bo oto
zde cy do wa ła się pójść do szko ły te atral nej, by zo stać ak tor ką, a to
prze cież ta ki nie bez piecz ny za wód. Po mo dli łem się. Niech Pa ni
Be ata wy ba czy mi tę nie dy skre cję. Ale to tak do brze świad czy o ro -
dzin nej tro sce Sio stry Fran cisz ki.

La skom by ła s. Fran cisz ka od da na cał ko wi cie. Za ra ża ła au ten -
tycz ną życz li wo ścią do La sek wszyst kich, któ rych spo ty ka ła. Ja
w bi blio te ce na Piw nej cie szy łem się szcze gól ny mi wzglę da mi.
Ubo le wam, że nie mo głem jej od wie dzić – choć o to pro si ła – gdy
już umie ra ła w szpi ta lu.



Księ ża Fe do ro wi cze

Dwaj ka pła ni daw nej ar chi die ce zji lwow skiej, Ta de usz i Alek -
san der Fe do ro wi cze, zaj mu ją miej sce już dość zna czą ce w dzie -
jach wo jen nych i po wo jen nych Ko ścio ła w Pol sce. Ich ka płań skie
ży cie i dzia łal ność są ści śle po wią za ne z La ska mi. Dłu go let nie mu
ka pe la no wi La sek, Ta de uszo wi Fe do ro wi czo wi, nie tyl ko sam Za -
kład Nie wi do mych, lecz tak że znacz na część in te li gen cji war szaw -
skiej za wdzię cza swo je du cho we opar cie. Co ty go dnio we sku pie -
nia, czę ste re ko lek cje gro ma dzi ły w La skach wie le zna nych i nie -
zna nych oso bi sto ści. Nie któ re sio stry – zwłasz cza te z wyż szym
wy kształ ce niem fi lo zo ficz no -li te rac kim – wspie ra ły Oj ca Ta de -
usza. Mnie zaś da ne by ło spo ty kać się czę ściej z młod szym Fe do -
ro wi czem, czy li z ks. Alek san drem. Uczęsz cza li śmy ra zem – ja
jesz cze ja ko kle ryk, on ja ko już ka płan – na se mi na ria na uko we
dwu ów cze snych pro fe so rów: ks. Win cen te go Kwiat kow skie go
i ks. An to nie go Paw łow skie go. Pierw szy wy kła dał teo lo gię fun -
da men tal ną, któ rą on na zy wał „apo lo ge ty ką to tal ną”, dru gi zaś teo -
lo gię do gma tycz ną, zwłasz cza ma rio lo gię i trak tat o wie rze. Se -
mi na rium War szaw skie na le ża ło wte dy do wy dzia łu teo lo gicz ne -
go Uni wer sy te tu War szaw skie go. Na na sze ów cze sne spo tka nia
przy cho dzi ły ta kie póź niej sze au to ry te ty, jak ks. bp Wła dy sław Mi -
zio łek, ks. bp Wła dy sław Ję dru szuk, ks. bp Wa cław Sko mo ru cha,
ks. prof. Wi told Piet kun, ks. prof. Mar cin Mol ski, ks. prof. Ry szard
Pa cior kow ski, ks. prof. Woj ciech Ta ba czyń ski, ks. Wła dy sław Hła -
dow ski i wie lu in nych. Uczest ni cy se mi na riów ko lej no czy ta li frag -
men ty swo ich prac ma gi ster skich, cza sem tak że roz praw dok tor -
skich. 

Prze pra szam, ale znów ma ła nie dy skre cja. Do ty czy ks. Ale go
– tak się mó wi ło na Alek san dra Fe do ro wi cza – co do brze o nim
świad czy. Otóż czy tał on je den z roz dzia łów swo jej pra cy ma gi -
ster skiej pi sa nej jesz cze we Lwo wie. Te ma tem pra cy by ło, o ile do -
brze pa mię tam, „Ży cie we wnętrz ne Trzech Osób Bo skich we dług
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św. To ma sza z Akwi nu”. Wszyst ko po ła ci nie. Dzień był cięż ki. Se -
mi na ria od by wa ły się po po łu dniu, od godz. 14. do 16. Więk szość
uczest ni ków prze waż nie no cą je cha ła do War sza wy. Ra no mie li
już kil ka go dzin wy kła dów. Trud no by ło zdo być się na wła ści we
sku pie nie pod czas słu cha nia te go, co czy tał ks. Ali. Ten i ów drze -
mał. Wi dać by ło, że ks. prof. Paw łow ski też zma gał się ze so bą.
W koń cu prze rwał czy ta nie i po wie dział: „ Księ że ma gi strze! Tak
ja koś cięż ko dziś. Mo że ksiądz ma gi ster stre ści nam po pol sku ten
frag ment przy go to wa ny na dziś do prze czy ta nia. Niech ksiądz po -
wie po krót ce, o czym bę dzie mo wa, jak to na le ży ro zu mieć?”.
A ksiądz Ali od po wie dział: „Księ że Pro fe so rze, ja na praw dę nie
wiem, o co tu cho dzi. Tak daw no to pi sa łem”.

Krą ży jesz cze in na, po cho dzą ca po dob no od sa me go ks. Ale -
go i rów nież do brze o nim świad czą ca, opo wieść. Miał on po dob -
no wy znać, że kie dyś za snął w cza sie wła sne go ka za nia. Trud no
by ło w to uwie rzyć. Zda rzy ło się pew nie nie jed ne mu ka zno dziei,
że uśpił al bo przy naj mniej przy pra wił o chwi lo wą drzem kę swo -
ich słu cha czy, ale że by sa me mu za snąć ... To chy ba nie moż li we.
Ksiądz Ali jed nak twier dził, że je mu to się uda ło. 

A by ło tak: gło sił re ko lek cje wła śnie sio strom w La skach. Jed -
na z kon fe ren cji wy pa dła za raz po obie dzie. Ksiądz Ali już tro chę
cho ro wał, więc prze ma wiał w po zy cji pół sie dzą cej, po zo sta jąc przy
klęcz ni ku. Kon fe ren cja mia ła cha rak ter jak by me dy ta cji, co ozna -
cza ło, że po szcze gól ne zda nia by ły prze pla ta ne chwi la mi ci szy.
Otóż jed na z ta kich chwil trwa ła tak dłu go, że sio stry zo rien to -
wa ły się, o co cho dzi. Jed na z nich przy bli ży ła się do księ dza, do -
tknę ła go de li kat nie i po wie dzia ła: „Księ że ka pe la nie, to już skoń -
czy my”. Wte dy się obu dzi łem! – mó wi ksiądz Ali wca le nie skon -
fun do wa ny. 



Bi skup Bro ni sław Dem bow ski i in ni Ka pła ni z La sek

Pew ne oko licz no ści spra wi ły, że moż na też mó wić o nie ja kich
związ kach z La ska mi – przy naj mniej w nie któ rych la tach – Se -
mi na rium War szaw skie go. Do szło do te go przede wszyst kim za
spra wą obec ne go już bi sku pa eme ry ta, a wte dy stu den ta fi lo zo -
fii, Bro ni sła wa Dem bow skie go. Zgło sił się do se mi na rium ja ko
pra cow nik – do kład nie ja ko wy cho waw ca z La sek. To zro zu mia -
łe, że swo im ko le gom – by łem jed nym z nich – czę sto o La skach
opo wia dał, wzbu dza jąc kle ryc kie współ czu cie dla nie wi do -
mych. 

Trwa ją ce po dzień dzi siej szy związ ki bi sku pa z La ska mi by ły
cią gle ży we, rów nież dla te go, że je go ro dzo na sio stra by ła tak że
fran cisz kan ką, a on sam przez wie le lat ka pe la no wał sio strom na
Piw nej, do zna jąc nie jed ne go uci sku po ogło sze niu sta nu wo jen -
ne go, kie dy to wła śnie na Piw nej zna lazł swo ją sie dzi bę Pry ma -
sow ski Ko mi tet Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol no ści i ich
Ro dzi nom – po ma ga ją cy oso bom in ter no wa nym po wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go. 

Niech mi wol no bę dzie jesz cze raz ulec po ku sie pew nej nie -
dy skre cji. Kie dy ksiądz Bro nek zo stał bi sku pem, wszy scy je go,
zwłasz cza świec cy, przy ja cie le, ży czy li mu usil nie, że by nie „zbi -
sku piał’, że by po zo stał jak do tych czas po pro stu Bron kiem, choć
zda wa li so bie spra wę, że to nie za wsze bę dzie ła twe. 

W pierw szą rocz ni cę otrzy ma nia świę ceń bi sku pich po now -
nie za py ta no go: Bro nek, jak to jest być tym bi sku pem? Moż na wy -
trzy mać, moż na być so bą, da się ja koś żyć? Bro nek od po wie dział:
Tak, moż na wy trzy mać, da się ja koś żyć. Po wiem wię cej: Dla cze -
go to da ją tak póź no? Sam nie wiem, oso bi ście nie by łem przy tym.

Za cza sów mo je go rek to ro wa nia wie lu kle ry ków, któ rzy sa mi
de cy do wa li się opu ścić se mi na rium, wła śnie w La skach znaj do -
wa ło na ca łe la ta spo sób na ży cie i jak by wła sne po wo ła nie. To tak -
że świad czy o związ kach se mi na rium z La ska mi.
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Prócz Księ ży Fe do ro wi czów w La skach miesz ka li i pra co wa -
li, a cza sem prze by wa li na le cze niu, in ni ka pła ni. Obec nie jest ta -
kich w La skach aż sze ściu. Z daw nych cza sów wspo mnę tu przy -
nam niej trzech: An drze ja San tor skie go, Je rze go Wolf fa i Ka zi mie -
rza Ol szew skie go.

Ksiądz Je rzy Wolff, star szy ode mnie wie kiem, ale o rok młod -
szy świę ce nia mi ka płań ski mi, to tak zwa ne po wo ła nie spóź nio -
ne. W świe cie przez wie le lat był dość zna nym ma la rzem. Przed
woj ną i chy ba ja kiś czas po woj nie stu dio wał we Fran cji. W Pol -
sce miał już tak że kil ka wy staw swo je go ma lar stwa, ale gdy wstę -
po wał do se mi na rium, po sta no wił wię cej już nie ma lo wać. Po pra -
cy na kil ku wi ka ria tach osiadł w La skach i – po dob no na wy raź -
ne ży cze nie ks. Pry ma sa Wy szyń skie go – znów za czął ma lo wać.
Pi sy wał tak że. Sam lu bi łem czy tać je go, przy stęp ne tak że dla zwy -
kłych śmier tel ni ków, stu dia na te mat ma lar stwa, zwłasz cza fran -
cu skie go. Do tąd pa mię tam kil ka ana liz – me dy ta cji na te mat wi -
tra ży ka te dry w Char tres. 

Wspa nia łe, ory gi nal ne, cie ka we by wa ły tak że je go roz wa ża -
nia nie któ rych tek stów bi blij nych. Pa mię tam na przy kład je go spe -
cy ficz ne do cie ka nia, dla cze go Pan Je zus ni gdy się nie śmiał. Ksiądz
Je rzy uwa żał, że Je zus jak nie raz pła kał, tak też – sko ro był w peł -
ni czło wie kiem – pew nie i nie raz śmiał się al bo przy naj mniej się
uśmie chał. Ale dla cze go ża den z Ewan ge li stów te go nie za no to -
wał? Lu bi łem od wie dzać Księ dza Je rze go w La skach, słu chać je -
go, bar dzo mnie do kształ ca ją cych, wy po wie dzi. Bar dzo pięk nie
i chęt nie opo wia dał ks. Je rzy o San do mie rzu, któ ry dość czę sto od -
wie dzał. Zda je się, że miał tam ja kąś dal szą ro dzi nę.

W po sta ci Księ dza Je rze go bu do wał mnie je go sto su nek do
dzie ci, a zwłasz cza do nie wi do mej mło dzie ży la skow skiej. Wie le
ra zy, przy by wa jąc do La sek, mu sia łem tro chę po cze kać na spo -
tka nie z ks. Je rzym, bo on był za ję ty czy ta niem dzie ciom i mło -
dzie ży róż nych tek stów nie za pi sa nych jesz cze pi smem wy pu kłym



Bra il le’a. Bar dzo so bie ce nił te za ję cia i po waż nie je trak to wał. Bu -
do wa ło mnie to.

Py ta łem kie dyś ks. Je rze go, czy mo że on ja koś wy tłu ma czyć
nie wi do mym, zwłasz cza dzie ciom, jak wy glą da ją, ja kie są je go ob -
ra zy. Od po wie dział, że nie ma żad ne go pro ble mu, gdy cho dzi
o tych, któ rzy kie dyś nor mal nie wi dzie li, a do pie ro z cza sem stra -
ci li moż ność wi dze nia. Na to miast nie wi do mym od uro dze nia bar -
dzo trud no wy tłu ma czyć, co to są ko lo ry i ja kie są mię dzy ni mi
róż ni ce. Dru gi, po Pa nu Ja nie Ma ryl skim, ma larz wśród nie wi -
do mych.

Ko le gą kur so wym ks. Je rze go był o wie le, wie le lat młod szy od
nie go, naj młod szy zresz tą na tym kur sie, ks. An drzej San tor ski.
An drzej praw do po dob nie nie tra fił by na dłu żej do La sek, gdy by
nie bar dzo po waż ny wy pa dek sa mo cho do wy, któ ry na ja kiś czas
pra wie cał ko wi cie go unie ru cho mił, a po tem ska zał na in wa lidz -
ki wó zek, co ozna cza ło, że by ła ko niecz na co dzien na i szcze gól -
niej sza opie ka nad ka pła nem in wa li dą, choć trze ba przy znać, że
An drzej był bar dzo czyn ny i po ży tecz ny, zwłasz cza w Se mi na rium
War szaw skim, gdzie przez wie le lat wy kła dał teo lo gię do gma tycz -
ną. Dok to rat z tej dys cy pli ny zdo był na KUL -u, a je go pro fe sor,
o. Kru pa, bar dzo za bie gał o to, by zo stał je go asy sten tem, a z cza -
sem za stęp cą na ka te drze ma rio lo gii. Nie wiem, cze mu do te go nie
do szło.

Ja ko kle ryk ks. An drzej od zna czał się nie prze cięt ny mi zdol -
no ścia mi. Był też bar dzo pra co wi ty i nie zwy kle do kład ny. Wi dy -
wa ło się go naj czę ściej, gdy coś za pi sy wał w nie od łącz nym no te -
si ku, któ ry za wsze miał ze so bą. Bar dzo mi ła po wierz chow ność,
ko le żeń ski, ła twy we współ ży ciu. Kil ka ra zy od wie dza łem go, już
le żą ce go w szpi ta li ku la skow skim. Szko da, że tak ma ło pu bli ko -
wał. Przy po mnia łem mu kie dyś, że by wy dał dru kiem te swo je no -
tat ki, któ rych na zbie ra ło się chy ba kil ka dzie siąt. Mo że to jesz cze
by ło by do zro bie nia? 
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Ksiądz Ka zi mierz Ol szew ski

Jest jed nym z tych ka pła nów, któ rzy za li cza ją swój naj dłuż szy
staż w La skach. Miesz ka tam już od 46 lat. Wiem, że jest bar dzo
ce nio ny za rów no przez miesz kań ców, wy cho wan ków, wła dze La -
sek i sio stry fran cisz kan ki. Po wie dział mi ktoś z owej wła dzy, że
ks. Ol szew ski to jed na z naj po waż niej szych po sta ci w La skach.

Uczy łem go i wy cho wy wa łem przez ja kiś czas w se mi na rium.
Za wsze ci chy, spo koj ny, pra co wi ty. Był pla no wa ny na dal sze stu -
dia; pa mię tam, że my śla ło się o fi lo lo gii kla sycz nej. Nie ste ty, za -
wsze tro chę nie do pi sy wa ło mu zdro wie. My ślę, że La ski to tak -
że dla nie go do bre śro do wi sko. Czu łem, że La ski ce nią go so bie
bar dzo. On je zresz tą też.

Wła dy sław Go łąb i Zo fia Mo raw ska

Na zwi sko Pa na Pre ze sa Wła dy sła wa Go łą ba ko ja rzy mi się
z La ska mi od za wsze. Ze tknę li śmy się chy ba w la tach osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia, kie dy jesz cze pra co wa łem w ku rii war -
szaw skiej, zaj mu jąc się spra wa mi go spo dar czo -bu dow la ny mi Ar -
chi die ce zji. By ły to cza sy nie ła twe dla Ko ścio ła w Pol sce. Tym bar -
dziej po dzi wia łem nie tyl ko ludz ką za rad ność, ale tak że wiel kie
zdol no ści me na dżer skie Pa na Pre ze sa. To wa rzy stwo Opie ki nad
Ociem nia ły mi to praw dzi wy kom bi nat. Do pie ro nie daw no do wie -
dzia łem się, że na co mie sięcz nej li ście płac To wa rzy stwa fi gu ru -
je po nad 600 na zwisk. To wa rzy stwo, mi mo zro zu mia łych pro ble -
mów nie tyl ko pra wi dło wo funk cjo nu je, lecz tak że wy raź nie się
roz wi ja. Za słu ga to nie wąt pli wie w znacz nym stop niu ca łe go Za -
rzą du, ale głów nie Pa na Pre ze sa.

Jed no z waż niej szych za dań w za rzą dza niu La ska mi sta no wi
kon takt ze świa tem ze wnętrz nym, nie tyl ko zresz tą w gra ni cach
Pol ski. Cho dzi o kul tu ro wą łącz ność z ludź mi na uki, wła ści cie -
la mi za kła dów pra cy, z po li ty ka mi. Ma ją w tym swo ją cząst kę
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z pew no ścią tak że sio stry fran cisz kan ki, któ re ce nią so bie ta kie
kon tak ty, na wią zu jąc do tra dy cji tak bar dzo ży wej kie dyś za spra -
wą dziś już Słu żeb ni cy Bo żej Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej.

Śle dząc hi sto rię nie ty le mo że po wsta nia, co umac nia nia i cią -
głe go roz wi ja nia się To wa rzy stwa, wy pa da uczci wie stwier dzić, że
to w znacz nej mie rze za słu ga też dłu go let nie go Pre ze sa, me ce na -
sa Wła dy sła wa Go łą ba.

Ale wi dzę co raz wy raź niej, że rów nież je go Mał żon ki, któ ra
tak wy dat nie, i to już przez pra wie 60 lat, wspie ra swe go Mę ża. Oby
tak da lej!

Z Pa nią Zo fią Mo raw ską, dłu go let nim skarb ni kiem, głów ną
księ go wą La sek spo tka łem się prze lot nie ja ko bi skup po moc ni -
czy Kar dy na ła Jó ze fa Glem pa, ale mia łem szczę ście po zo sta wać
z nią pra wie przez go dzi nę na mi łej roz mo wie, chy ba z ra cji jej set -
nych uro dzin. Miesz ka ła już wte dy w po ko ju po śp. Ks. An to nim
Ma ryl skim. Gdy się tam zna la złem, usa do wio no mnie w fo te lu,
któ ry zaj mo wa łem wte dy, gdy w la tach czter dzie stych ubie głe go
stu le cia od wie dza łem Pa na An to nie go.

O Pa ni Mo raw skiej już przed tem wie le sły sza łem, ale przy tym
oso bi stym spo tka niu by łem pod szcze gól nym wra że niem jej jak -
że roz le głej, po jem nej, ży wej pa mię ci i wiel kiej im po nu ją cej eru -
dy cji.

My śla łem so bie wte dy: jak to do brze, że wła śnie ta cy lu dzie ca -
łe swo je ży cie po świę ci li La skom.

Ha li na Der na ło wicz i Kry sty na Po piel

Nie bar dzo wiem, co te dwie Pa nie łą czy ło z in sty tu cją La sek,
ale wspo mi nam o nich dla te go, że miesz ka ły w La skach. Dom Ha -
li ny Der na ło wicz do tych czas, zda je mi się, stoi w La skach.

A cóż wspól ne go ja mia łem z ni mi? Otóż to:
Spra wa do ty czy jesz cze cza su mo je go wi ka ria tu na Sa skiej Kę -

pie. Po dej rze wam, że to bu szu ją ca po Sa skiej Kę pie s. Ka ta rzy na
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na sła ła te za cne Pa nie na mnie. By ły rze czy wi ście za cne. Bar dzo
im le ża ła na ser cu spra wa ja ko ści czy li mo ral ne go zdro wia mło -
dzie ży pol skiej, zwłasz cza mę skiej, głów nie ta kiej przed ma tu ral -
nej, czy li szu ka ją cej po wo li swo jej dro gi ży cia. Wła śnie ta ką mło -
dzież obie Pa nie w nie zna ny mi spo sób wy szu ki wa ły, chy ba naj -
czę ściej jed nak po przez ro dzi ców, i – sam nie wiem, ja ki mi
spo so ba mi – spro wa dza ły na róż ne spo tka nia, go dzi ny mo dli twy
i roz wa żań. Uwa ża ły przy tym, że do te go ko niecz ny jest ksiądz.
Oka za łem się jed nym z nich. Spo tka nia od by wa ły się głów nie
w La skach, prze waż nie w ka pli cy, choć nie tyl ko. Jed no z ta kich
spo tkań utkwi ło mi szcze gól nie w pa mię ci. By ło wy jąt ko we mię -
dzy in ny mi dla te go, że skła da ło się tyl ko z dwóch uczest ni ków.
Oka żą się oni w przy szło ści nie prze cięt ny mi ludź mi. Oczy wi ście
nie po dam ich na zwisk. By ło to spo tka nie nie zwy kłe tak że dla -
te go, że ci dwaj mło dzień cy da li mi wte dy, chy ba za le d wie trzy -
let nie mu wi ka re mu, po rząd nie w kość. Prze ko na łem się już wte -
dy – do brze, że już wte dy – jak bar dzo po waż nie trze ba trak to -
wać te go ro dza ju spo tka nia, zwłasz cza z do ra sta ją cą mło dzie żą.

Wspo mi nam też mi le zor ga ni zo wa ne przez te obie Pa nie spo -
tka nie kil ku dnio we z mło dzie żą ma tu ral ną w Pew li. Z mło dzie -
żą by ło kil ku księ ży z in nych die ce zji. Wiem, że przy naj mniej je -
den ży je do tych czas. To ksiądz pra łat Ta de usz Rut kow ski, póź niej -
szy rek tor se mi na rium płoc kie go.

Nie zmor do wa ne by ły te Pa nie. Bo gu za nie dzię ki. Ro bi ły wie -
le do bre go. Je stem prze ko na ny, że La ski je w tym wspie ra ły. Dla -
te go za li czy łem je do „lu dzi La sek”. 

Ksiądz Wła dy sław Kor ni ło wicz

Kie dy zja wi łem się w La skach na kil ka dni – co praw da nie -
czę sto się to zda rza ło, bo do War sza wy bli sko – za wsze przy dzie -
la no mi po kój, w któ rym za trzy my wał się by wa ją cy w La skach
Pry mas Ty siąc le cia, a przed tem miesz kał tam przez kil ka lat, tak -
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że już Słu ga Bo ży, ks. Wła dy sław Kor ni ło wicz, po stać zna na już
nie tyl ko w Pol sce. Przed mio tem mo je go za in te re so wa nia by ła
w tym miej scu przede wszyst kim bi blio te ka. Tro chę już po sta rza -
ła, co praw da i nie ste ty nie bi blij na, choć są tam rów nież pu bli ka -
cje bi blij ne.

Ale przy biur ku zaj mo wa nym kie dyś przez ks. Kor ni ło wi cza
my śla ło się przede wszyst kim o nim i o je go jak że nie zwy kłym ży -
ciu. Do dziś, gdy mo wa o tym czło wie ku, po ja wia się py ta nie: czy
La ski w ogó le by ły by, gdy by nie by ło ks. Kor ni ło wi cza? Chy ba by -
ły by, bo to spra wa Mat ki Czac kiej, ale w peł ni uza sad nio ne zda -
je się być py ta nie na stęp ne: czy by ły by tym, czym się z cza sem sta -
ły? To chy ba głów nie dzię ki księ dzu Kor ni ło wi czo wi La ski tak bar -
dzo wy eks po no wa ły po trze bę ota cza nia na le ży tą opie ką
nie do wi dzą cych lub wręcz nie wi dzą cych du cho wo. La skom od
po cząt ku nie tyl ko nie by ło to ob ce, ale owo spoj rze nie na po trze -
by ludz kie go du cha ks. Kor ni ło wicz wy jąt ko wo wy raź nie do strze -
gał.

My ślę, że Mat ka Czac ka też za da wa ła so bie cza sem py ta nie:
ja kie by ły by La ski bez Oj ca Kor ni ło wi cza? 

War sza wa 2014
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Na za pro sze nie pa ni dyr. Aga ty Ku nic kiej -Gold fin ger kon -
fe ren cja zo sta ła wy gło szo na 28. stycznia br. w cza sie ob cho dów
świę ta Pa tro na szko ły – św. To ma sza z Akwi nu. Obec ni by li
ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych oraz przed sta wi cie le To -
wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi i Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go w La skach.

Re dak cja

ks. Sła wo mir Szcze pa niak

Świę ty To masz – Mąż Od wa gi

Dok tor Aniel ski, ta kim mia nem ob da rzo no św. To ma sza
z Akwi nu, zu peł nie tak, jak by ca łe je go ży cie by ło po szu ki -

wa niem in te li gen cji czy stej i wpa try wa niem się w to, co do sko -
na łe. Tak, to praw da, uka zał on, w ja ki spo sób mo że my ra cjo nal -
nie ro zu mieć obec ność Anio łów, zgłę biać ta jem ni ce Bo ga, ist nie -
nia, by tu, sub stan cji, isto ty itd., ale ca łe to nie zwy kłe dzie ło je go
my śli nie mo gło by po wstać bez tej „drob nej” (w sto sun ku do wiel -
ko ści dzie ła) ce chy je go cha rak te ru, ja ką by ła od wa ga. Te mat ten
rzad ko po ja wia się w li te ra tu rze, ale dla mnie sta no wi pod sta wę
je go ży cia i dzie ła. Nie o anio łach bę dę więc mó wił, ale o od wa -
dze – tej ży cio wej i in te lek tu al nej.

Za cznij my od ży cia oso bi ste go. Świę ty To masz po cho dził
z bar dzo do bre go ro du. Był spo krew nio ny z Fry de ry kiem II, ów -
cze snym Ce sa rzem, z licz ny mi ksią żę ta mi, oraz z sa mym pa pie -
żem. Uro dził się nie da le ko Ne apo lu w 1225 ro ku. Ja ko czło wiek
do brze uro dzo ny, był prze zna czo ny do służ by po li tycz nej,
a przy naj mniej do te go, by za jął ja kieś wiel kie sta no wi sko w hie -
rar chii ko ściel nej np. opa ta li czą ce go się za ko nu be ne dyk tyń skie -
go, je śli je go dro gą ży cia mia ła by być ka rie ra du chow na.

ŚWIĘTY TOMASZ W JABŁONKACH



ks. Sła wo mir Szcze pa niak – Świę ty To masz – Mąż Od wa gi 123

Zo stał po sła ny na na uki do wiel kie go klasz to ru świę te go Be -
ne dyk ta na Mon te Ca si no. Opu ścił jed nak szko łę za kon ną i na -
ukę kon ty nu ował w Ne apo lu. Ku roz pa czy ro dzi ny od rzu cił ka -
rie rę du chow ną i wy brał nie cie szą cą się do brą opi nią wspól no tę
za ko nu że bra cze go św. Do mi ni ka. 

Wia do mość ta dla ro dzi ny by ła nie do za ak cep to wa nia; to tak,
jak by szla chet ny ksią żę chciał po peł nić me za lians, bio rąc so bie
bied ną chłop kę za żo nę. Jak czło wiek, któ ry ma wszyst ko, mo że
na gle wy brać za kon że bra czy? Jak mo że cho dzić od wio ski do wio -
ski, od mia sta do mia sta i za ra biać na ży cie, że brząc? 

Dla cze go To masz wy bie ra ży cie w za ko nie że bra czym?
Przede wszyst kim dla te go, że ogrom nie ce ni so bie wol ność. A po
dru gie, nie chce być za mknię ty w sche ma tach, któ re przy go to wa -
ła mu ro dzi na i bli scy. Szu ka wła snej dro gi ży cia, któ ra by ła by
opar ta na mą dro ści i praw dzie. 

W tam tym cza sie ist nia ły dwa za ko ny że bra cze: Za kon świę -
te go Fran cisz ka, któ ry pra gnął żyć praw dzi wą wol no ścią, opie wa -
jąc chwa łę ca łe go stwo rze nia. By li to po tro chę ar ty ści, mi sty cy,
któ rzy w pięk nie stwo rze nia od naj dy wa li i gło si li chwa łę Bo ga. Był
też za kon świę te go Do mi ni ka, któ re mu za ło ży ciel wy zna czył in -
ny cel: w ubó stwie i pro sto cie po dej mo wać de ba tę z ru cha mi, któ -
re zro dzo ne pod ha słem re for my ży cia chrze ści jań skie go wsku -
tek bra ku od po wied niej dok try ny zry wa ły więź z Ko ścio łem, gło -
sząc he re zje. Gdy To masz wstę po wał do za ko nu, Do mi ni ka nie
obec ni by li wśród al bi gen sów, a szcze gól nie na po łu dniu Fran cji,
gdzie roz wi ja ły się ru chy ka tar skie. Ru chy te sta no wi ły tak wiel -
kie wy zwa nie dla Ko ścio ła, że pa pież Honoriusz III wy słał list do
wszyst kich stu den tów Sor bo ny, aby pod ję li mi sję u al bi gen sów
i ka ta rów. Mie li gło sić praw dzi wą dok try nę, by za wró cić ich z dro -
gi he re zji. To masz wy brał wła śnie ta ką for mę ży cia: po pierw sze
wol ność, bo ubó stwo da je mu moż li wość by cia wol nym, a po dru -
gie po świę ce nie się przede wszyst kim pra cy in te lek tu al nej.

Po dob no To masz na mo dli twie za wsze pro sił o jed ną tyl ko
rzecz. Mia no wi cie co dzien nie pro sił o mą drość. Za py ta no go kie -



dyś, za co dzię ku je Bo gu? Od po wie dział: „za to, że każ dą stro nę,
któ rą prze czy ta łem, zro zu mia łem”. By ło by wspa nia le, aby śmy mo -
gli tak po wie dzieć każ de go wie czo ru: „Pa nie Bo że, dzię ku ję Ci,
że zro zu mia łem każ dą stro nę książ ki, któ rą dzi siaj prze czy ta łem”.

Ale gdzie w tym wszyst kim jest je go od wa ga? Przede wszyst -
kim w tym, że prze ciw sta wił się ro dzin nym kno wa niom. Po szedł
do ge ne ra ła za ko nu, któ ry wi dząc je go za pał i trud no ści ro dzin -
ne, wy słał go na stu dia do Pa ry ża. Jed nak po dro dze je go ro dze -
ni bra cia od bi li go, i po rwa li. Ro dzi na nie da wa ła za wy gra ną, nie
chcia ła się po go dzić z je go de cy zją, prze trzy my wa ła go w twier -
dzy, w wie ży zam ko wej. Aże by głu pie my śli o ży ciu za kon nym
w pro sto cie i ubó stwie nie przy cho dzi ły To ma szo wi do gło wy,
przy pro wa dzi li do ce li nie wia stę o nie zbyt do brej re pu ta cji.

Zrób my tu ma łą dy gre sję do ty czą cą cha rak te ru To ma sza.
Wszy scy na zy wa li go „nie mym wo łem”. Ta ki wiel ki, po tęż ny, tro -
chę fleg ma tycz ny, po wol ny czło wiek, któ ry nie ustan nie był po grą -
żo ny w swo ich my ślach. Ko le dzy śmie li się z nie go. Uwa ża li, że
nic nie ro zu mie, co się do nie go mó wi. Na wy kła dach nie któ rzy
li to wa li się nad nim, tłu ma czy li mu po raz en ty tek sty. Ci, któ rzy
wy ku li wszyst kie for muł ki ła ciń skie przy cho dzi li do nie go i mó -
wi li: słu chaj, ty nie ro zu miesz, ale ja ci to wszyst ko wy tłu ma czę….
Tak tłu ma czy li, tłu ma czy li aż do mo men tu, kie dy sa mi się za cie -
li, a wte dy to To masz koń czył ich wy kład ku za dzi wie niu wszyst -
kich. Ale wróć my do na szej nie świa do mej ni cze go nie wia sty, któ -
ra zna la zła się sam na sam z To ma szem.

A wte dy, ów nie my, fleg ma tycz ny i ocię ża ły wół wy jął drze -
wiec z ognia i z tym drzew cem rzu cił się na bied ną nie wia stę, któ -
ra z krzy kiem ucie kła. A To masz na kre ślił na drzwiach ce li znak
krzy ża. Chy ba je go sio stry, któ re bar dzo ko cha ły bra ta, uli to wa -
ły się nad nim i po mo gły mu w uciecz ce. 

Gdzie jest je go od wa ga? Przede wszyst kim w umie jęt no ści wy -
bo ru swo je go po wo ła nia. Wbrew te mu, co wszy scy dla nie go i za
nie go usta li li, co „za pi sa no mu w gwiaz dach”, po tra fił zna leźć wła -
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sną dro gę ży cia. Po tra fił też po mi mo trud no ści i prze ciw no ści
kon se kwent nie re ali zo wać dro gę, któ rą wy brał. 

Tym ra zem zo stał wy sła ny przez prze ło żo nych do Ko lo nii.
Tam za po znał się z wiel kim mi strzem – świę tym Al ber tem z Ko -
lo nii. Moż na się śmiać z te go czło wie ka, że twier dził, iż ża by po -
wsta ją z ka łu ży. Nie znał ca łe go pro ce su roz rod cze go żab, ale był
czło wie kiem, któ ry miał od wa gę za pro po no wać świa tu no wy spo -
sób my śle nia. 

W ja ki spo sób do tej po ry my śla no? By ły dwie po tęż ne dok -
try ny in te lek tu al ne: Świę te go Au gu sty na i świę te go An zel ma
z Can ter bu ry. Ten ostat ni, za nim zo stał bi sku pem Can ter bu ry, był
opa tem be ne dyk tyń skie go klasz to ru Le Bec w Nor man dii. Wiel -
kie opac twa pro wa dzi ły szko ły. By ły szko ły ka te dral ne i szko ły
klasz tor ne. An zelm był opa tem i na uczy cie lem. Jest XI wiek. Pew -
ne go dnia przy szedł do nie go je den z mni chów i mó wi: „Oj cze,
gdy by śmy nie mie li Pi sma Świę te go i wy pi sów z Oj ców Ko ścio -
ła, gdy by śmy nie mie li zbio rów sen ten cji, (na nich opar ta by ła na -
uka teo lo gii, bra no zda nie z Pi sma Świę te go i do te go ko men ta rze
Oj ców Ko ścio ła i wszyst ko trze ba by ło wy kuć na pa mięć – pod pa -
zno kieć. Me to da pa znok cio wa: od tąd – do tąd na uczyć się na pa -
mięć. Tak prze bie ga ła lek cja, czy li czy ta nie od lec tio, któ rej stu den -
ci mu sie li się na uczyć na pa mięć), gdy by śmy więc nie mie li tych
wszyst kich sen ten cji, to co mo gli by śmy po wie dzieć o Pa nu Bo -
gu? Czy w ogó le mo gli by śmy coś po wie dzieć o Pa nu Bo gu? 

Zo bacz my: mniej wię cej do XIV–XV w. nikt, kto był przy zdro -
wych zmy słach, nie wąt pił w ist nie nie Bo ga. Nie ma cze goś ta kie -
go jak ne ga cja ist nie nia Bo ga. Mni si tyl ko py ta ją, czy mo gli by śmy
coś po wie dzieć, opie ra jąc się wy łącz nie na ro zu mie. I wte dy An -
zelm wy ło żył do wód na ist nie nie Pa na Bo ga, któ ry dzi siaj na zy -
wa my do wo dem on to lo gicz nym; na wet czło wiek głu pi i nie ro -
zum ny ma w swo im umy śle po ję cie Bo ga. Ist nie je ta kie po ję cie
nie za leż nie od te go, czy ktoś wie rzy, czy nie wie rzy. Co ono ozna -
cza? Ozna cza isto tę, nad któ rą nic do sko nal sze go po my śleć nie
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moż na. Bo je że li moż na po my śleć coś do sko nal sze go po nad Bo -
ga, to zna czy, że ten Bóg, o któ rym my śli my, nie był by Bo giem.
Czy li w sa mym po ję ciu Bo ga za wie ra się ca ła do sko na łość. A co
jest do sko nal sze: ta lerz na le śni ków przed na mi, czy naj lep szy prze -
pis w książ ce ku char skiej do ty czą cy sma że nia na le śni ków?
Oczy wi ście ta lerz na le śni ków przed na mi, jest lep szy niż naj do -
sko nal szy prze pis w książ ce. Czy li, je że li mó wi my: Bóg jest do -
sko na ło ścią, to nie mo że On być tyl ko prze pi sem w książ ce, nie
mo że być ja kąś ideą, któ rą po sia da my, ale mu si ist nieć, bo w tym
się mie ści ca ła do sko na łość. Bez te go ist nie nia nie był by do sko -
na ły. A za tem oczy wi ste jest, że sko ro Bóg jest isto tą, na któ rą nic
do sko nal sze go po my śleć nie mo że my, to zna czy, że mu si on też
ist nieć. Jest to do wód świę te go An zel ma z Can ter bu ry. Świę ty To -
masz nie był jed nak za do wo lo ny z te go do wo du. Czym in nym jest
lo gicz ne wy ja śnia nie po jęć, a czym in nym kon kret ne ist nie nie.

Ma my jesz cze my śle nie św. Au gu sty na, któ ry py tał: w ja ki spo -
sób mo że my po znać co kol wiek? Czy je że li bę dę pró bo wał wam
tu opi sać wie lo ry ba lub sło nia, to wy star czy wam do te go, sam
opis? Nie wy star czy. Opi su jąc sło nia, mo gę co naj wy żej za chę cić
was do otwar cia wa sze go in te lek tu na świa tło po zna nia, któ re bę -
dzie przy cho dzi ło bez po śred nio od Bo ga. Dla cze go? Bo Bóg stwo -
rzył ca ły świat, to w Bo gu jest idea, za wie ra ją ca su mę wła sno ści
i do sko na ło ści sło nia. Ma my we wnętrz ne go na uczy cie la, we -
wnętrz ny głos, któ ry nas bu dzi ze snu, aby śmy mo gli otwo rzyć się
i wte dy Bóg uka zu je nam isto ty, do sko na ło ści te go wszyst kie go,
co przez nie go sa me go zo sta ło stwo rzo ne. Wa run kiem po zna nia
świa ta jest więc po zna nie Bo ga. Im wię cej na wró ce nia, tym wię -
cej po zna nia. Po znać, to uczest ni czyć w praw dzie Bo ga. Mo że my
więc po wie dzieć, że dla Au gu sty na po zna nie świa ta by ło uwa run -
ko wa ne po zna niem Bo ga. Je śli nie zna my Bo ga, nie zna my świa -
ta. Je śli co kol wiek mo że my po wie dzieć o świe cie, to tyl ko dla te -
go, że Bóg nam to ob ja wił. Po rzą dek po zna nia i po rzą dek wia ry
mie sza ją się wza jem nie i nie ustan nie się prze ni ka ją. 
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To masz to od wra ca i mó wi: to nie tak, to Bo ga po zna je my po -
przez to, co zo sta ło stwo rzo ne. Po zna jąc stwo rze nia, wy cho dzi -
my od te go, co zo sta ło stwo rzo ne, i do pie ro do cho dzi my do Stwór -
cy, a nie od wrot nie. To nie jest tak, że naj pierw po trze bu je my wia -
ry, że by po znać świat. Naj pierw po zna je my i do cho dzi my do
praw dy, od sła nia my tę rze czy wi stość, któ ra jest przed na mi i do -
cho dzi my do wia ry. 

To masz idzie dro gą, któ rą wy ty czy li mi sty cy, mó wiąc: skosz -
tuj i zo bacz. Naj pierw trze ba skosz to wać rze czy wi sto ści, do tknąć,
prze nik nąć, od na leźć praw dę o niej i do pie ro wte dy mo że my uj -
rzeć isto tę Bo ga. Do pie ro wte dy do cho dzi my do po zna nia Bo ga.
Nie od wrot nie. 

Ale przej ście od rze czy stwo rzo nych do po zna nia Bo ga mo -
że łą czyć się z fał szy wym ob ra zem Bo ga. Dro ga wy ty czo na przez
św. Au gu sty na wy da wa ła się pew niej sza: pierw sza jest wia ra, do -
pie ro póź niej na uka i po zna nie. To masz nie miał za tem ła twe go
ży cia, był ostro kry ty ko wa ny na wet w ło nie Ko ścio ła. Lu dzie Ko -
ścio ła ba li się otwo rzyć na wol ność po szu ki wań na uko wych, by
nie wy mknę ły się one spod kon tro li wia ry. Naj bar dziej za cie kły
prze ciw nik To ma sza – Si ger z Bra ban cji – twier dził, że czło wiek
ma dwa umy sły: je den, któ ry mo że po zna wać rze czy wi stość i któ -
ry mo że być omyl ny, dru gi, któ ry jest zwią za ny z wia rą, a więc jest
nie omyl ny. Je że li wie rzy my, to mu si my być po słusz ni Ko ścio ło -
wi. Ozna cza to, że o świe cie mo że my mó wić wszyst ko, co wie my,
bo tak nam się wy da je, jed nak osta tecz nie to mu si my być po słusz -
ni po rząd ko wi wia ry. 

Oka zu je się więc, że czło wiek jest roz dwo jo ny, nie wia do mo,
za czym ma po dą żać: za praw dą po zna nej rze czy wi sto ści, czy za
praw dą wia ry. Ży je my na roz sta jach dróg. I zno wu ten „nie my wół
z Sy cy lii” wsta je i za czy na bro nić jed no ści in te lek tu. Nie ma my
dwóch od dziel nych in te lek tów, nie je ste śmy po dzie le ni, ale ma -
my je den in te lekt. To zna czy, że po zna jąc świat, do ty ka jąc rze czy -
wi sto ści te go świa ta, mo że my od na leźć nie tyl ko praw dę o tym



świe cie, ale i praw dę o Bo gu. To masz wpro wa dza ge nial ny po dział:
są rze czy ob ja wio ne i są rze czy ob ja wial ne. To zna czy są rze czy,
któ re są tyl ko na kar tach Pi sma Świę te go i ich nie znaj dzie my na
lek cjach bio lo gii, fi zy ki czy ma te ma ty ki, bo są to praw dy, któ re Bóg
da je i prze ka zu je je bez po śred nio. Ale zna ko mi ta więk szość prawd,
któ re mo że my po znać są ob ja wial ne. Co to zna czy? Że mo gą być
ob ja wio ne przez Bo ga bez po śred nio, ale nie mu szą, po nie waż są
za war te w stwo rze niu. 

Po zna jąc do głęb nie stwo rze nie i świat wo kół nas, tak na praw -
dę nie od da la my się od Bo ga, ale zbli ża my się do Nie go. Od da -
la my się tyl ko wte dy, kie dy wie my nie wie le o świe cie. My ślę, że
wszy scy na ukow cy to po twier dzą. Na uka mo że od da lić od Bo ga
tyl ko tych, któ rzy ma ło wie dzą. Ci, któ rzy do głęb nie stu diu ją swo -
ja dzie dzi nę, któ rzy po zna ją rze czy wi stość, od kry wa ją pięk no
i wspa nia łość, pro sto tę rze czy wi sto ści, któ ra jest wo kół nas i ta
pro sto ta wska zu je na Te go, któ ry Stwór cą, nie do wo dzi, ale wska -
zu je na Te go, któ ry jest Stwór cą te go świa ta. 

Świę ty To masz po ka zał nam jesz cze jed ną wiel ką rzecz, że ist -
nie je jed ność po mię dzy stwo rze niem świa ta a na szym umy słem.
To zna czy, że nasz umysł mo że być zwier cia dłem dla świa ta. Mo -
że po ka zy wać pięk no te go świa ta, mo że go zro zu mieć, mo że go
ująć i mo że go ra cjo nal nie wy tłu ma czyć. Jest to chy ba naj więk -
sza za słu ga in te lek tu al na od wa ga świę te go To ma sza. Moż li wa sta -
ła się ona dzię ki od czy ta niu i przy ję ciu w ło nie my śli chrze ści jań -
skiej tek stów Ary sto te le sa. Tek sty te zo sta ły na ła ci nę tłu ma czo -
ne z ję zy ka arab skie go. A tek sty arab skie po ja wi ły się dzię ki
prze kła dom sy ryj skim. Nie mie li śmy po cząt ko wo tek stów grec -
kich. Otrzy ma li śmy je dzię ki kul tu rze arab skiej. Mu si my jed nak
pa mię tać, że ist nie je w tych cza sach kon flikt mię dzy chrze ści ja -
na mi a świa tem arab skim. Przy ję cie mą dro ści ze świa ta arab skie -
go, prze tłu ma cze nie ich na ła ci nę i wpro wa dze nie ich do my śli Ko -
ścio ła jest do wo dem ogrom nej od wa gi. Dzię ki niej my dziś mo -
że my po zna wać świat, uczyć się o tym świe cie w cał ko wi tej
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wol no ści i nie za prze cza jąc jed no cze śnie dro dze du cho wej. Każ -
de no we po zna nie rze czy wi sto ści, każ de od na le zie nie no wych per -
spek tyw i ho ry zon tów w po zna niu na uko wym co raz bar dziej uka -
zu je nam pięk no i wspa nia łość Bo ga.

To masz jest za tem czło wie kiem otwar tym. Nie za my ka się
w ja kiejś dok try nie. Za wsze bę dzie on po wta rzał: Pla ton jest mo -
im przy ja cie lem, Ary sto te les, Au gu styn, ale praw da jest naj więk -
szym z przy ja ciół. Ni gdy nie przyj mo wał ar gu men tu z au to ry te -
tu. My cza sa mi uzna je my ar gu men ty z au to ry te tu. Mó wi my: tak
by ło po wie dzia ne, tak mó wi li w te le wi zji, to czy ta łem w ga ze cie.
Je że li coś zo sta ło po wie dzia ne, to uzna je my to ja ko ab so lut ną
praw dę. Jed nej rze czy, któ rej nie lu bi łem u stu den tów zda ją cych
eg za mi ny, to kie dy na za da ne py ta nie od po wia da li: prze cież ksiądz
tak mó wił. Nie jest waż ne, jak ja mó wi łem, ale ja ka jest praw da. 

To masz ma od wa gę za prze czyć, po le mi zo wać, pod jąć dys ku -
sję. Ma od wa gę szu kać praw dy na wet w obo zie swe go prze ciw ni -
ka. Za wsze bu du je swo je ro zu mo wa nie na ar gu men tach, a nie na
dok try nach. 

Nie boi się też tłu ma czyć swo ich ar gu men tów na róż ne ję zy -
ki fi lo zo ficz ne. To masz umiał słu chać ar gu men tów in nych. Na
przy kład tych, któ rzy wy su wa li ar gu men ty Pla to na czy Ary sto te -
le sa, czy też po słu gi wa li się ar gu men ta mi Au gu sty na. Przyj mo -
wał te spo so by mó wie nia i pró bo wał na nie od po wie dzieć w ra -
mach te go sa me go ję zy ka fi lo zo ficz ne go. Nie bał się, że ktoś mó -
wi ina czej. Miał umie jęt ność słu cha nia in nych lu dzi. Aby przy jąć
ta ką po sta wę in te lek tu al ną, po trzeb na jest ogrom na od wa ga. Cza -
sem mó wi my: ale ja te go na uczy łem się ina czej i już nie wiem, jak
od po wie dzieć prze ciw ni ko wi.

To masz jest czło wie kiem ogrom nej od wa gi in te lek tu al nej. To
je mu za wdzię cza my, że nasz spo sób ucze nia się dzi siaj jest wol -
ny od przy mu su dok try nal ne go, a od kry wa nie pięk na świa ta jest
od kry wa niem wspa nia ło ści Bo ga.
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s. Sa ra Kieliszek FSK 

Po byt w pla ców kach mi syj nych FSK w Rwan dzie
i Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki

4–25.10.2013

4paź dzier ni ka, w świę to Pa tro na na sze go Zgro ma dze nia, po
uro czy stym obie dzie w Do mu św. Fran cisz ka, po że gna niu

z sio stra mi i do pa ko wa niu ostat nich ba ga ży, wy ru szy ły śmy na lot -
ni sko – s. Bo gu mi ła i s. Bo gu sła wa (któ re mia ły roz po cząć pra -
cę mi syj ną w Rwan dzie), słu żą ca za tłu ma cza s. Sa ra oraz Mat ka
Ra do sła wa. 

Kie ru nek: ser ce Afry ki – Rwan da. Po po łu dnio wym lo tem ka -
tar skich li nii lot ni czych do tar ły śmy do Do hy – sto li cy Ka ta ru,
a stam tąd ko lej nym, już noc nym, do Ki ga li, sto li cy Rwan dy. 

Na lot ni sku w Ki ga li ocze ki wa ła nas s. Ra fa ela. Po kil ku go dzin -
nej po dró ży je epem, po dzi wia jąc ma low ni czy i pe łen ży cia kra -
jo braz rwan dyj skiej zie mi do tar ły śmy do ce lu po dró ży – Ośrod -
ka dla Dzie ci Nie wi do mych w Ki be ho, na zy wa nym, za spra wą ob -
ja wień ma ryj nych, afry kań skim Lo ur des. 

Dzie ci wraz z s. Fa bia ną, wo lon ta riusz ka mi i pra cow ni ka mi
ośrod ka po wi ta ły nas śpie wem w ki niar wan da i po pol sku „Bądź
po zdro wio ny go ściu nasz” z akom pa nia men tem gry na bęb nie. 

Mat ka otrzy ma ła wiel ką kiść ba na nów z na sze go ogro du, a my
po bu kie ci ku kwia tów. 

Wie czo rem w do mo wej ka pli cy sióstr zo sta ła od pra wio na
Msza św., w któ rej wraz z na mi uczest ni czy ły wszyst kie dzie ci i wy -
cho waw cy. Od pra wiał ją w miej sco wym ję zy ku ksiądz z pa ra fii,
któ ry jest tak że ka te che tą w Ośrod ku. Mo ment prze isto cze nia
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Po wi ta nie w na szym Ośrod ku



pod kre ślo ny zo stał okla ska mi dla przy cho dzą ce go Je zu sa, co by -
ło dla nas nie ma łym za sko cze niem, a pie śni po ko mu nii świę tej
to wa rzy szył ta niec.

W Ki be ho spę dzi ły śmy 10 dni, prze zna cza jąc ten czas przede
wszyst kim na po zna nie hi sto rii Ośrod ka, zwie dza nie szko ły, in -
ter na tów oraz po wsta ją cych warsz ta tów za wo do wych, na roz mo -
wy z sio stra mi oraz spo tka nia z dzieć mi, któ rych obec nie prze -
by wa tu taj 120. Pierw sza grup ka dzie ci przy ję ta zo sta ła do Ośrod -
ka w 2008 ro ku, po trwa ją cej 2 la ta bu do wie, któ rą przy po mo cy
środ ków z pol skie go MSZ pod ję ła s. Ra fa ela. Rok póź niej ru szy -
ła dzia łal ność szko ły pod sta wo wej dla dzie ci nie wi do mych, któ -
ra jest pierw szą ta ką szko łą w kra ju. W Rwan dzie ży je 64 tys. osób
nie wi do mych, w tym 20 tys. dzie ci, naj czę ściej ze pchnię tych na
mar gi nes ży cia spo łecz ne go. Na sza szko ła to za le d wie ma ła kro -
pla w ogrom nym mo rzu po trzeb. 

Ośro dek znaj du je się w pięk nie po ło żo nym miej scu, na wy -
so ko ści 2000 m, skąd roz ta cza się wi dok na roz licz ne, za le sio ne
wzgó rza, po la i do mo stwa. Kom pleks bu dyn ków oto czo ny jest
mu rem. Dzie ci miesz ka ją w in ter na tach, gdzie uczą się czyn no -
ści ży cia co dzien ne go i czyn no ści sa mo ob słu go wych. Przy go to -
wa ne już w do mach ro dzin nych do trud nych wa run ków by to wych
są bar dzo sa mo dziel ne, świet nie po ru sza ją się po gó rzy stym te -
re nie ośrod ka, przy no szą co dzień wo dę do ką pie li z tan ków po -
ło żo nych ko ło in ter na tów, chęt nie spę dza ją czas na świe żym po -
wie trzu, uwiel bia ją śpie wać. W każ dej chwi li wol ne go cza su sły -
chać z in ter na tów ich pięk ne, me lo dyj ne gło sy. 

W szko le re ali zo wa ny jest nor mal ny pro gram na ucza nia oraz
na uka braj la. Przed mio ty wy kła da ne są w ję zy ku an giel skim, któ -
ry nie tyl ko uczniom, ale tak że na uczy cie lom spra wia jesz cze nie -
ma łe trud no ści. 

Zwie dza jąc szko łę, mia ły śmy oka zję zo ba czyć, jak wy glą da ją
za ję cia w kla sie wstęp nej, przyj rzeć się na uce ję zy ka an giel skie -
go, ma te ma ty ki, za ję ciom w pra cow ni kom pu te ro wej. Wi dzia ły -
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Tra dy cyj ne tań ce rwan dyj skie w wy ko na niu na szych uczniów



śmy rów nież na ukę orien ta cji prze strzen nej i po ru sza nia się z bia -
łą la ską, za ję cia uspraw nia nia wi dze nia oraz na ukę tra dy cyj ne go
tań ca afry kań skie go. Dzie ci tu tej sze są bar dzo otwar te i chęt ne do
za ba wy, a ta niec i śpiew ma ją we krwi. Prze pa da ją za sło dy cza -
mi i po tra fią wdzięcz nie prze ła mać pierw sze lo dy. 

W no wo po wsta ją cej czę ści Ośrod ka od stycz nia ma ją się roz -
po cząć za ję cia star szych klas szko ły pod sta wo wej oraz na uka
w warsz ta tach szko le nia za wo do we go – dzie wiar stwo i ce ra mi ka.
Znaj du je się tu tak że du ża wie lo funk cyj na sa la prze zna czo na na
uro czy sto ści, spo tka nia, kon cer ty itp. 

Z nie mniej szym za in te re so wa niem zwie dza ły śmy tak że po -
miesz cze nia go spo dar cze – kuch nię, pie kar nię, pral nię, szwal nię
oraz obo rę, w któ rej „miesz ka ją” po da ro wa ne kro wy. 

Każ de go ran ka z licz ną gru pą dzie ci uczest ni czy ły śmy we
Mszy św. w ko ście le pa ra fial nym. Ko ściół ten jest waż nym miej -
scem pa mię ci, gdyż pod czas lu do bój stwa w 1994 ro ku zgi nę ły tam
set ki ty się cy osób. Pięć mi nut dro gi od ko ścio ła znaj du je się Sank -
tu arium Mat ki Sło wa, któ re wznie sio no, by upa mięt nić ob ja wie -
nia, ja kie mia ły trzy rwan dyj skie dziew czę ta w po cząt kach lat
osiem dzie sią tych. Jed ną z nich, Na tha lie, miesz ka ją cą na te re nie
sank tu arium, mia ły śmy oka zję spo tkać i chwi lę z nią po roz ma -
wiać. 

Sank tu arium jest miej scem licz nych piel grzy mek. Lu dzie przy -
by wa ją tu, by się mo dlić, pro sić o ła skę na wró ce nia, wy na gra dzać
za po peł nio ne grze chy oraz na wo ły wać do po jed na nia. Pod czas
na sze go po by tu mia ło tu miej sce spo tka nie grup cha ry zma tycz -
nych z Ki be ho i oko lic, ca ło noc na ad o ra cja i bar dzo uro czy sta
Msza św. w któ rej wraz z dzieć mi wzię ły śmy udział. 

Na sze dni wy peł nio ne by ły róż ny mi spo tka nia mi. Od wie dzi -
ły śmy miesz ka ją ce po są siedz ku wło skie Sio stry Eu cha ryst ki, któ -
re pro wa dzą przed szko le dla dzie ci z oko li cy oraz kur sy szy cia i za -
jęć do mo wych, przy go to wu ją ce mło de dziew czę ta do zaj mo wa -
nia się do mem i ro dzi ną.
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Zwie dzi ły śmy ośro dek re ko lek cyj ny Księ ży Ma ria nów. Na gó -
rze Ny aru shi shi stoi sze ścio me tro wa sta tua Je zu sa Mi ło sier ne go,
do któ re go przy by wa ją piel grzy mi od wie dza ją cy Sank tu arium
Mat ki Sło wa. Brat Łu kasz po ka zał nam pro wa dzo ną przez księ -
ży pie kar nię bu łek oraz za kład wy ro bu ho stii, gdzie miej sco wa lud -
ność znaj du je za trud nie nie. 

Jed ne go po po łu dnia wraz z s. Fa bia ną oraz na szy mi wo lon -
ta riusz ka mi, Na ta lią i Zo sią, wy bra ły śmy się do są sied niej wio ski
za miesz ki wa nej przez lud ność pig mej ską. Są to pier wot ni miesz -
kań cy te go kra ju. Do tej po ry utrzy mu ją się, jak więk szość miesz -
kań ców Rwan dy, z pra cy na ro li. Ży ją bar dzo pro sto i ubo go, cięż -
ko pra cu jąc. Co dzien nym wi do kiem są tu dzie ci nio są ce wo dę
w du żych pla sti ko wych ka ni strach oraz ko bie ty z chu s ta mi na ple -
cach, w któ rych no szą nie mow lę ta. Star sze dzie ci, by wy rę czyć ro -
dzi ców, czę sto opie ku ją się młod szym ro dzeń stwem. Spo tka ne

Z Na tha lie Mu ka ma zim pa ka w Sank tu arium Mat ki Sło wa



przez nas dzie ci by ły bar dzo brud ne, za nie dba ne, wy gło dzo ne,
w po dar tych ubra niach, bo so. 

Pod czas wspól nych po sił ków s. Ra fa ela, któ ra jest od po wie -
dzial na za nasz Ośro dek, opo wia da ła nam po ru sza ją ce, czę sto bar -
dzo trud ne hi sto rie dzie ci, któ re tra fi ły do na sze go Ośrod ka. 

Gdy na sze od wie dzi ny w Rwan dzie do bie ga ły koń ca, dzie ci
wraz z wy cho waw ca mi przy go to wa ły pięk ny pro gram ar ty stycz -
ny – śpie wy i tań ce. Mi łym za sko cze niem dla nas by ło za pro sze -
nie do wspól ne go tań ca. Wo lon ta riusz ki – Zo sia i Na ta lia – wrę -
czy ły nam na pa miąt kę al bu mi ki, któ re wy ko na ły z po mo cą dzie -
ci. Za miesz czo ne w nich po dzię ko wa nia po an giel sku
i w miej sco wym ję zy ku bę dą nam przy po mi na ły pod sta wo we
słów ka w ki niar wan da, któ re uda ło nam się na uczyć i spra wiać ni -
mi ra dość za rów no dzie ciom, jak i pra cow ni kom.

Sio stry Bo gu mi ła i Bo gu sła wa ob ję ły swo je no we dzia ły pra -
cy. Sio stra Bo gu mi ła jest od po wie dzial na za in ter na ty dzie ci, s. Bo -
gu sła wa za szko łę, s. Fa bia na jest prze ło żo ną wspól no ty i od po -
wia da za ad mi ni stra cję. 

Do sto li cy Ki ga li to wa rzy szy ła nam s. Ra fa ela i kie row ca Al -
bert. Po dro dze mi ja li śmy gru py lu dzi, któ rzy wra ca li po spo tka -
niu mo dli tew nym w Sank tu arium Mat ki Sło wa do swo ich od da -
lo nych o kil ka dzie siąt ki lo me trów do mostw. Szli pie szo.

Noc spę dzi ły śmy w ubo gim ho te lu, w któ rym za trzy mu ją się
sio stry i księ ża, a wcze snym ra nem 14 paź dzier ni ka wy je cha ły śmy
na lot ni sko, by roz po cząć dru gi etap na szej afry kań skiej po dró -
ży. 

W RPA wy lą do wa ły śmy ze spo rym opóź nie niem. Na lot ni sku
w Jo han nes bur gu, sto li cy kra ju, cze ka ła na nas s. Fi des. Po kil ku -
go dzin nej po dró ży nie mal że pu stą au to stra dą, mi ja jąc wiel kie
prze strze nie z pięk ną, eg zo tycz ną przy ro dą oka la ją cą par ki dzi -
kich zwie rząt, do tar ły śmy do Si loe, gdzie wi ta ły nas s. An ge li ka
i s. Be ne dyk ta. 
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Ośro dek zaj mu je ol brzy mi te ren. Zie mia, na któ rej się znaj -
du je, zo sta ła za ku pio na w ro ku 1950 przez Ko ściół ka to lic ki i prze -
zna czo na na mi sję św. Ber nar da, któ rą za ło żył bel gij ski be ne dyk -
tyn, o. Au gu styn. Mi sja jest wła sno ścią miej sco we go bi sku pa.
W ro ku 1951, pod na zwą Si loe, otwar to tu szko łę dla nie wi do mych
dzie ci – pierw szą ta ką pla ców kę w RPA. W ro ku 1954 do pra cy
w Si loe przy by ły trzy sio stry Bel gij ki ze zgro ma dze nia Sióstr Mi -
ło sier dzia i pro wa dzi ły Ośro dek do ro ku 2007, kie dy to z La sek
przy by ły Sio stry Fran cisz kan ki Słu żeb ni ce Krzy ża. 

Obec nie na te re nie mi sji znaj du ją się dwie szko ły: Si loe – szko -
ła dla nie wi do mych, w któ rej uczy się 150 dzie ci oraz in te gra cyj -
na Aka de mia św. Fran cisz ka, w któ rej w młod szych kla sach uczy
się 420 dzie ci wi dzą cych z są sia du ją cej z mi sją wio ski, a w kla sach
VIII–XII jest 110 uczniów, w tym 28 nie wi do mych. 

Nie wi do ma mło dzież miesz ka w dwóch od dziel nych in ter na -
tach: dla dziew cząt i dla chłop ców, po dob nie młod sze dzie ci nie -
wi do me ze szko ły Si loe. Dzie ci wi dzą ce do cho dzą na za ję cia szkol -
ne ze swo ich do mów. Obie szko ły po sia da ją od ręb ny per so nel,
wła sny plan za jęć, osob ną kuch nię i ja dal nię. W in ter na tach dla
dzie ci nie wi do mych uczy się je czyn no ści sa mo ob słu go wych oraz
pro wa dzi się in dy wi du al ne za ję cia edu ka cyj ne i re ha bi li ta cyj ne dla
dzie ci z do dat ko wy mi nie peł no spraw no ścia mi, np. dys funk cją ru -
chu, słu chu itp. Dy rek to rem szko ły dla nie wi do mych jest pa ni Mo -
le po, któ ra z wiel ką wdzięcz no ścią wspo mi na swój po byt w La -
skach. Na to miast za in te gra cyj ną Aka de mię św. Fran cisz ka od po -
wia da s. Fi des. Sio stra An ge li ka oprócz te go, że jest prze ło żo ną
wspól no ty sióstr, zaj mu je się księ go wo ścią i ad mi ni stra cją, pro -
wa dzi tak że lek cje re li gii. Sio stra Be ne dyk ta, któ ra jest w Si loe od
ro ku, pra cu je w in ter na cie star szych nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych dziew cząt, a tak że pro wa dzi za ję cia uspraw nia ją ce dla naj -
słab szych dzie ci nie wi do mych. 

Sio stry opro wa dzi ły nas po ca łym ośrod ku, zo ba czy ły śmy sa -
le lek cyj ne, in ter na ty, po kój po mo cy dy dak tycz nych, w któ rym
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znaj du ją się mię dzy in ny mi wy pcha ne mo de le zwie rząt na tu ral -
nej wiel ko ści. Wi dzia ły śmy też róż ne za ję cia lek cyj ne. Nie ła two
jest na uczyć tu tej szą ka drę no wych me tod pra cy z dzieć mi nie -
wi do my mi. Na uka po le ga naj czę ściej je dy nie na prze ka zie słow -
nym. Sio stry sta ra ją się dzie lić z na uczy cie la mi i wy cho waw ca mi
swo im do świad cze niem ty flo pe da go gicz nym, po ka zu ją, jak ko -
rzy stać z po sia da nych po mo cy dy dak tycz nych. 

Po po łu dniu od wie dzi ły śmy dzie ci i mło dzież w in ter na tach
przy od ra bia niu lek cji, pra cach po rząd ko wych i pod czas po sił ku. 

Mia ły śmy oka zję zo ba czyć za ję cia z orien ta cji prze strzen nej
– dzie ci są bar dzo do brze zre ha bi li to wa ne, po ru sza ją się sa mo -
dziel nie po ca łym te re nie mi sji. Czas wol ny od za jęć ma lu chy spę -
dza ją w więk szo ści na świe żym po wie trzu, gra jąc w pił kę lub ba -
wiąc się wy ko na ny mi przez sie bie po jaz da mi ze sta rych opon sa -
mo cho do wych i pu stych pla sti ko wych ka ni strów po mle ku. Ba wią
się i gra ją na czym tyl ko się da; by ły śmy świad ka mi nie ty po wej
or kie stry zło żo nej z kil ku ma łych chłop ców, z któ rych je den grał
pa ty kiem na ryn nie, dru gi asy sto wał mu, ocie ra jąc o ścia nę pu -
stą pla sti ko wą bu tel ką, trze ci pusz ką wy stu ki wał rytm na ław ce
– wszyst ko to ra zem da wa ło nie sa mo wi ty efekt mu zycz ny. 

Pod czas na sze go po by tu w Si loe, 17 paź dzier ni ka, mia ła miej -
sce tak że wi zy ta p. Mał go rza ty Tusk. Dzię ki te mu, że dzie ci wy -
stą pi ły z przy go to wa nym dla niej pro gra mem ar ty stycz nym, mo -
gły śmy być świad ka mi ich ta len tów mu zycz nych, ta necz nych
i ak tor skich. Bar dzo mi łym za sko cze niem był dla nas od śpie wa -
ny po pol sku przez uczniów hymn na ro do wy. W po dzię ko wa -
niu Pa ni Pre mie ro wej za dar w po sta ci 10 Bra il le Pe nów, iPa dów
oraz dru kar ki braj low skiej nie wi do ma mło dzież ze szko ły in te -
gra cyj nej za śpie wa ła pio sen kę „Szła dzie wecz ka” z pięk ną pol -
ską wy mo wą.

W Ośrod ku zwie dzi ły śmy jesz cze bi blio te kę, gdzie oprócz ksią -
żek w al fa be cie Bra il le’a znaj du ją się książ ki z po więk szo nym dru -
kiem, au dio bo oki, fil my i kom pu te ro we pro gra my edu ka cyj ne.
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Efektywne
wykorzystanie czasu
wolnego
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Chór szko ły śred niej, ucznio wie szko ły mu zycz nej
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W to wa rzy stwie s. An ge li ki od wie dzi ły śmy warsz ta ty dzie wiar -
skie i ko szy kar skie, po dzi wia jąc wy ro by do ro słych nie wi do mych
– pięk ne ko sze z róż nych ro dza jów tra wy, me ble z trzci ny i tra -
wy mor skiej. 18 osób nie wi do mych znaj du je za trud nie nie
w warsz ta tach, dzię ki cze mu ma ją moż li wość utrzy ma nia swo ich
ro dzin. Na te re nie mi sji znaj du je się du ży ogród wa rzyw ny, gdzie
rów nież pra cu ją nie wi do mi. Jest tak że far ma kur cza ków oraz skle -
pik z ar ty ku ła mi spo żyw czy mi. 

Warsz ta ty
ko szy kar skie



Oprócz Sióstr i świec kiej ka dry miej sco wej, w ośrod ku pra -
cu ją wo lon ta riu sze. Po zna ły śmy mło de pol skie mał żeń stwo – Ade -
la i To biasz pra cu ją w szko le mu zycz nej, gdzie dzie ci i mło dzież
uczą się gry na pia ni nie, gi ta rze, key bo ar dzie, bęb nach, klar ne cie,
sak so fo nie, trąb ce, pu zo nie. Pań stwo ci po ma ga ją tak że w in ter -
na tach oraz w przy go to wa niu uczniów szko ły śred niej do eg za -
mi nów. 

W cza sie na sze go po by tu ucznio wie XII kla sy zda wa li aku rat
eg za mi ny pań stwo we. W wy zna czo ne dni s. Fi des jeź dzi ła do de -
par ta men tu szkol nic twa, by przy wieźć ze sta wy py tań eg za mi na -
cyj nych. 

Raz w ty go dniu nie wi do ma mło dzież ze szko ły in te gra cyj nej
przy cho dzi na ran ną Mszę św., od pra wia ną w ko ście le pa ra fial -
nym, któ ry znaj du je się na te re nie mi sji. Po słu gę dusz pa ster ską
peł ni ksiądz po cho dzą cy z Ke nii.

Oka zją do po dzi wia nia afry kań skiej przy ro dy by ła dwu dnio -
wa wy pra wa ca łej wspól no ty do wschod niej czę ści Gór Smo czych.
Po dro dze za trzy ma ły śmy się przy kil ku wo do spa dach, a tak że
w nie zwy kle pięk nym ka nio nie Bly de, trze cim co do wiel ko ści na
świe cie. 

Pod czas nie dziel nej Mszy św. w miej sco wo ści Sa bie s. An ge -
li ka opo wia da ła o na szym zgro ma dze niu i pra cy z nie wi do my mi.
Nie zwy kle cie ka wa by ła ta necz na pro ce sja z da ra mi, w któ rej wzię -
ła udział pa ra za wie ra ją ca te go dnia zwią zek mał żeń ski. Li tur gia
prze peł nio na by ła ra do ścią dzię ki roz śpie wa ne mu i roz tań czo ne -
mu chó ro wi, któ ry przy go to wał opra wę mu zycz ną Mszy. 

Po 20 dniach spę dzo nych w Afry ce nasz po byt do biegł koń -
ca. Po wró ci ły śmy do La sek ubo ga co ne spo tka nia mi z ludź mi, in -
ną kul tu rą i men tal no ścią, pięk nem przy ro dy, głęb szym zro zu mie -
niem nie ła twych mi syj nych wa run ków, a na de wszyst ko utwier -
dzo ne w po wszech no ści Ko ścio ła, któ ry mi ło ścią Chry stu sa
roz świe tla ży cie lu dzi w naj od le glej szych za kąt kach zie mi. 
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s. Elż bie ta Więc kow ska FSK

Ry su nek ja ko wpro wa dze nie nie wi do me go dziec ka
w prze strzeń oto cze nia, w prze strzeń geo gra ficz ną

i ko smicz ną*

* Artykuł po wstał w opar ciu o ma te ria ły z kon fe ren cji w Byd gosz czy 27.11.2011
„DO TY KAM ŚWIAT”.

Rys. 1. Rysunek ucznia, OSW w Laskach
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Rys. 2. David Filkin, Wszechświat Stephena Hawkinga, 
Poznań 1998, s. 152
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1. Po cząt ki roz wo ju wy obra żeń i po jęć prze strzen nych 
dziec ka

Pierw szą prze strze nią ży cia każ de go z nas by ło ciem na we, za -
okrą glo ne wnę trze pod ser cem mat ki. Roz wój dziec ka

z uszko dzo nym wzro kiem nie róż ni się w tym okre sie od roz wo -
ju dziec ka po sia da ją ce go zdro wy na rząd wzro ku. 

Rys. 3. Pierwsza przestrzeń naszego życia
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Za raz po uro dze niu prze strzeń ob ser wo wa na przez dziec ko wi -
dzą ce nie co się po więk sza. Po zy cja dziec ka i nie do sko na łe jesz cze
dzia ła nie zmy słu wzro ku – sil na krót ko wzrocz no ść1 – spra wia ją,
że dziec ko ze zdro wym na rzą dem wzro ku kon tro lu je wzro kiem tyl -
ko naj bli żej znaj du ją ce się obiek ty. Dziec ko stop nio wo uczy się ko -
re la cji dwu wy mia ro wych ob ra zów two rzo nych na po wierzch niach
siat kó wek je go oczu z ru cho wo -do ty ko wym ob ra zem naj bliż sze -
go trój wy mia ro we go oto cze nia, czy li uczy się wi dzieć. 

Rys. 4. Kończyny dziecka penetrują przestrzeń o kształcie zbliżonym
do walca

W tej sy tu acji dziec ko wi dzą ce po strze ga zmia ny w oto cze -
niu ja ko zmia ny za cho dzą ce w cza sie: nad dziec kiem po ja wia się
twarz mat ki, póź niej twarz oj ca, po tem grze chot ka, pa ja cyk, wła -
sna rę ka... 

Dziec ko nie wi do me po dob nie pe ne tru je do ty kiem oto cze nie
w za się gu koń czyn. Po dob nie re je stru je zmia ny za cho dzą ce w do -
stęp nym mu oto cze niu ja ko zmia ny prze bie ga ją ce w cza sie. 
1 Ross Va sta, Mar shall M. Ha ith, Scott A. Mil ler, Psy cho lo gia dziec ka, tłum. Mał -
go rza ta Ba biuch et al., Wy daw nic twa Szkol ne i Pe da go gicz ne, War sza wa 1995,
s. 236.
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W na stęp nym eta pie roz wo ju dziec ko wi dzą ce za czy na sia dać,
sta wać, cho dzić. Spraw niej szy wzrok dziec ka re je stru je już przed -
mio ty w róż nych od le gło ściach. Wte dy je go spo sób po strze ga nia
oto cze nia zmie nia się istot nie. Prze miesz cza jąc się i ba wiąc, dziec -
ko za uwa ża wie le obiek tów w róż nych od le gło ściach, ob ser wu je ich
ruch. Za czy na ro zu mieć, że przed mio ty nie prze sta ją ist nieć wte -
dy, gdy ono ich nie wi dzi. A zmia ny w oto cze niu za czy na po strze -
gać ja ko zmia ny za cho dzą ce w prze strze ni, nie tyl ko w cza sie. Prze -
strzen ny układ przed mio tów sta je się zro zu mia ły dzię ki wi dze niu
ste reo sko po we mu i do świad cze niu mo to rycz ne mu.

Dziec ko sły szy wy po wie dzi do ro słych, za czy na ko ja rzyć je
z kon kret ną sy tu acją. Stop nio wo uczy się do strze gać i na zy wać nie
ty ko przed mio ty, ale i re la cje mię dzy przed mio ta mi – ich wza -
jem ne po ło że nie: ta lerz na sto le, koł der ka na łóż ku, po dusz ka na
krze śle itd. Dziec ko wi dzą ce przy swa ja so bie wie le wy obra żeń i na -
wet po jęć prze strzen nych już w okre sie ucze nia się mo wy i w wie -
ku przed szkol nym.

Rys. 5. i 6. Dziecko niewidome poznaje dotykiem kolejne przedmioty
i osoby w najbliższym otoczeniu



Nie wi do me dziec ko uczy się – i po win no być uczo ne – po zna -
wa nia rze czy wi sto ści ma te rial nej ty mi zmy sła mi, któ re po sia da.
Istot ną ro lę w po zna wa niu od gry wa struk tu ra do ty ko wo -ki ne ste -
tycz na, po zwa la ją ca na roz po zna wa nie na po tka nych wcze śniej
i po zna wa nie no wych przed mio tów i ich po wierzch ni. Wy kształ -
ce nie umie jęt no ści po zna wa nia do ty ko we go po zwa la na zdo by -
cie re al nej wie dzy o oto cze niu.

W mia rę zdo by wa nia spraw no ści ru cho wej dziec ko nie wi do -
me i bar dzo sła bo wi dzą ce mo że na uczyć się prze miesz czać sa -
mo dziel nie w do brze zna nym ob sza rze dzię ki te mu, że pa mię ta
se kwen cje ru chów po trzeb nych do prze by cia okre ślo nej tra sy
i do ty ko we do zna nia na po szcze gól nych eta pach tra sy. Ale przed -
mio ty w oto cze niu spo strze ga ko lej no: „Jest wer sal ka, po tem jest
stół, po tem jest tap czan...”. Znaj du je się za tem na dal w sy tu acji bar -
dzo po dob nej do sy tu acji nie mow lę cia le żą ce go w łó żecz ku i ob -
ser wu ją ce go przed mio ty po ja wia ją ce się ko lej no. Opro wa dze nie
ma łe go dziec ka np. po po ko ju i opo wie dze nie mu, że „tap czan stoi
na prze ciw ko wer sal ki, a stół jest mię dzy ni mi, na środ ku po ko -
ju”, ni cze go dziec ku nie ob ja śnia, bo nie ro zu mie ono jesz cze słów
„na prze ciw ko”, „po mię dzy” ani „na środ ku”. To, że sły szy roz mo -
wy do ro słych i kie ro wa ne do nie go ob ja śnie nia, nie zmie nia je -
go spo so bu ro zu mie nia, a ra czej nie ro zu mie nia oto cze nia.
Trud ność w przy swo je niu ter mi nów okre śla ją cych re la cje prze -
strzen ne le ży w tym, że dziec ko naj czę ściej sły szy te ter mi ny wte -
dy, gdy nie mo że ob ser wo wać obiek tów wy mie nia nych w tych wy -
po wie dziach: „Sa mo chód stoi przed ga ra żem”, „Cio cia cze ka przed
skle pem”, „Sklep jest mię dzy sta cją a pocz tą”. Ta kie sło wa jak „bli -
sko”, „da le ko” mo gą ko ja rzyć się z cza sem prze miesz cza nia lub na -
wet z krót szym lub dłuż szym cza sem spę dzo nym w ja kimś środ -
ku lo ko mo cji.

Czę sto zda rza się, że nie wi do me dziec ko sto sun ko wo dłu go sło -
wa od no szą ce się do re la cji ro zu mie wy łącz nie w ka te go riach cza -
so wych, tak jak w zda niu: „Lek cje są mię dzy śnia da niem a obia -
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dem, przed śnia da niem trze ba się ubrać i umyć”. Tak że sło wo „kie -
ru nek” nic nie mó wi dziec ku, dla któ re go od le głe przed mio ty „by -
ły przed tem”, lub „bę dą po tem”. Dziec ko, któ re ni gdy nie wi dzia -
ło, zwłasz cza, je śli jest oto czo ne zbyt sta ran ną opie ką, mo że bar -
dzo dłu go, wie le lat, eg zy sto wać w ta kim nie mow lę cym ro zu mie niu
oto cze nia. Dziec ko to mo że na uczyć się na pa mięć tra sy w bu dyn -
ku lub na wet w prze strze ni otwar tej, za pa mię tu jąc ko lej ne ru chy
i spo strze ga ne zna ki in for mu ją ce. Pa mię ta, że po win no iść, aż po -
czu je, że po ręcz się koń czy, po tem trze ba wy ko nać sto sow ny ruch
mię śnia mi ob rę czy bio dro wej i zno wu iść, aż po czu je chod nik pod
sto pa mi, wte dy trze ba… Dziec ko po ko nu ją ce w ten spo sób tra sę
mo że psy chicz nie żyć w prze strze ni jed no wy mia ro wej, mo że nie
obej mo wać wy obraź nią kształ tu prze by wa nej tra sy. Świad czą
o tym, re la cjo no wa ne nie raz przez pe da go gów, za ska ku ją ce wy po -
wie dzi i za cho wa nia nie wi do mych uczniów. Istot ne jest, by dziec -
ku „otwo rzyć prze strzeń” jak naj wcze śniej, za nim, ja ko mło dy czło -
wiek, utrwa li na sta łe nie peł ny spo sób ro zu mie nia świa ta i już nie
bę dzie w sta nie go zmie nić. Sze rzej oma wiam te mat w książ ce Na -
ucza nie nie wi do mych dzie ci ry sun ku2.

Jak więc dziecku, które nie widzi przekazać informację
o tym, że świat jest wielokroć większy, 

niż zasięg jego rączek?
Jak rozbudzić je go świa do mość prze strzen ną?

Mo gą do te go po słu żyć trzy ję zy ki: ję zyk dźwię ków, ję zyk słów
i ję zyk gra fi ki. Ale na to, by od bie rać in for ma cję prze ka zy wa ną
ja kim kol wiek ję zy kiem, trze ba się naj pierw te go ję zy ka na uczyć.
A ję zy ka na uczy my dziec ko, tyl ko na zy wa jąc tym ję zy kiem to, co
ono ob ser wu je zmy sła mi.
2 An na Cho jec ka, Ma rian Ma gner, Elż bie ta Szwe dow ska, s. Elż bie ta Więc kow -
ska, Na ucza nie nie wi do mych dzie ci ry sun ku. Prze wod nik dla na uczy cie la, La -
ski 2008, To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, rozdz. 4, s. 39–51. 
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Ję zyk dźwię ków do cho dzą cych z oto cze nia bę dzie niósł in for -
ma cję wte dy, gdy uczeń bę dzie znał źró dła dźwię ków i roz po zna -
wał ich po ło że nia. Ję zy ka słów i ję zy ka gra fi ki trze ba uczyć sys -
te ma tycz nie.

Rys. 7. Dźwięk mówi dziecku tylko o przedmiotach znanych

Rys. 8. Dziecko w znajomej, bezpiecznej przestrzeni



Wyj ściem ze sta nu nie mow lęc twa po znaw cze go po win no być:
1. Do star cze nie dziec ku nie wi do me mu moż li wo ści sa mo dziel -

ne go zdo by wa nia do świad czeń mo to rycz nych i lo ko mo cyj -
nych w ob sza rze bez piecz nym i da ją cym po czu cie bez pie czeń -
stwa; 

Rys. 9. Zabawa na dobrze skonstruowanych przyrządach jest bez -
pieczna

2. Me to dycz na na uka po jęć re la cji prze strzen nych mię dzy
przed mio ta mi ob ser wo wa ny mi przez dziec ko w za się gu je go
koń czyn;

3. Me to dycz ne po słu gi wa nie się ma kie tą po miesz cze nia zna ne -
go ucznio wi;

4. Pra wi dło we me to dycz nie na ucza nie ry sun ku, w tym pla nu. 
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3 Tam że, s. 96–105. 

2. Na ucza nie po jęć re la cji prze strzen nych

Trze ba dziec ko nie wi do me kon se kwent nie uczyć
do strze ga nia i na zy wa nia

re la cji prze strzen nych mię dzy przed mio ta mi
spo ty ka ny mi co dzien nie w za się gu je go rąk,

czy li poj mo wa ny mi ja ko ist nie ją ce jed no cze śnie.

Rys. 10. Trzeba użyć wielu terminów przestrzennych, by opisać sytua -
cję na stole ucznia

Po win no to być czy nio ne kon se kwent nie przez ca ły ze spół
osób pra cu ją cych z dziec kiem. Usta le nie mię dzy pe da go ga mi
nazw przed mio tów, miejsc, ru chów wy ko ny wa nych przez dziec -
ko po mo że mu zro zu mieć „ję zyk do ro słych”. Po moc ne mo gą być
ćwi cze nia, któ re pro po nu je my w 9. roz dzia le książ ki Na ucza nie
nie wi do mych dzie ci ry sun ku3.
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3. Ro la ry sun ku w na ucza niu po jęć prze strzen nych

Ry su nek nie za stą pi dziec ku w żad nej mie rze sa mo dziel nych
do świad czeń ma ni pu la cyj nych i lo ko mo cyj nych. Ry su nek mo że
istot nie po móc w bu do wa niu po jęć i wie dzy o prze strzen no ści
świa ta. Ry su nek jest two rem prze strzen nym. Czy ta nie ry sun ku jest
do ty ko wym pe ne tro wa niem prze strze ni, ry so wa nie jest dzia ła -
niem w prze strze ni. Ry su nek ma war tość dla nie wi do me go, je śli
prze ka zu je in for ma cje o po ję ciach, obiek tach i re la cjach prze -
strzen nych

Ja ko po moc dla na uczy cie la i ro dzi ca dziec ka nie wi do me go
zo stał wy da ny Ele men tarz do na uki ry sun ku4. Ele men tarz za wie -
ra bar dzo pro ste ry sun ki i pro po zy cje roz mów z dziec kiem, roz -
mów wpro wa dza ją cych w ko lej ne ter mi ny prze strzen ne. Istot nym
za da niem pe da go ga jest bo wiem roz ma wia nie z uczniem
o kształ tach i re la cjach, któ re uczeń ak tu al nie ob ser wu je. 

4 s. Be ni ta Ha da mik, s. Elż bie ta Więc kow ska, Ele men tarz do na uki ry sun ku 
T. I Li nie i fi gu ry, T. II Przed mio ty, T. III Syl wet ki, La ski [2008–2011], wyd. 
TO nO, druk: Tac ti le Vi sion Inc. Ka na da. 

Rys. 11. Elementarz T II, rysunek 2. Grzebienie i szczoteczka
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Na le ży sta ran nie wpro wa dzić po ję cia „pio no wo” i „po zio mo”.
Ter mi ny „pio no wo, w gó rę, w dół” wpro wa dza my, po ka zu jąc
ucznio wi kie ru nek nit ki, na któ rej za wie sza my drob ny przed miot,

Rys. 12. Elementarz T. I, rys. 1. Tu już nazywamy przestrzenne pojęcie
długości

Pierw szy mi ry sun ka mi czy ta ny mi przez dziec ko po win ny być
ry sun ki jed nej lub kil ku li nii. Śle dze nie na ry sun ku li nii pro stych,
za krzy wio nych i ła ma nych, gład kich, punk to wych i prze ry wa nych,
cien kich i gru bych mo że być dla ma łe go dziec ka atrak cyj ną za ba -
wą. W to ku tej za ba wy na le ży wpro wa dzać po ję cia prze strzen ne: Ta
li nia jest dłuż sza, tam ta krót sza. Ta jest bli żej ucznia, tam ta da lej od
ucznia. Brze gi ar ku sza na zy wa my: dal szy i bliż szy, le wy i pra wy. Ro -
gi ar ku sza: bliż szy le wy, bliż szy pra wy, dal szy le wy i dal szy pra wy.

Rys. 13. Elementarz T. I, rys. 4. Nazywamy brzegi arkusza i uczymy
się pojęcia „przy brzegu”
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po tem kie ru nek pio no wych słu pów, drzew i kra wę dzi me bli. Po -
dob nie uczeń po wi nien za ob ser wo wać po zio mą po wierzch nię wo -
dy w du żym na czy niu. Na le ży na czy nie po chy lić i dać dziec ku oka -
zję do za uwa że nia, że „Wo da jest «pro sto», tak że wte dy, gdy mied -
ni ca jest «krzy wo»”. A po tem po móc za uwa żać po zio me
po wierzch nie pod ło gi, pły ty sto łu itp.

Nie na le ży na to miast uży wać skró tu my ślo we go „gór ny, dol -
ny” brzeg, ani „w gór nej, w dol nej czę ści ar ku sza” wte dy, gdy ar -
kusz le ży na po zio mym sto le, gdyż wpro wa dza my ucznia w błąd
co do pod sta wo wych kie run ków w prze strze ni fi zycz nej. Umow -
ny spo sób mó wie nia „wy żej – ni żej” w od nie sie niu do stro nic sto -
su je my do pie ro po wy ja śnie niu je go umow ne go sen su. 

Sys te ma tycz ne na ucza nie ry sun ku do pro wa dzi do te go, że ry su -
nek bę dzie mó wił zro zu mia le o re la cjach w co raz więk szym ob sza rze.

Rys. 14. Ele men tarz T. I,
(rys. 7.) „stoi” na sto le. Tu
kół ko jest na praw dę wy żej
niż kwa drat

Rys. 15. Elementarz  T. III, rys. 9. Kasia między meblami w pokoju
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Przyswojenie pojęć relacji w odniesieniu do bliskich
uczniowi przedmiotów doświadczanych przez ucznia 

jako istniejące jednocześnie
i w odniesieniu do rysunków na arkuszu,

pozwoli przenieść to rozumienie
na relacje mię dzy przed mio ta mi od le gły mi.

4. Opa no wa nie wy obraź nią i sło wa mi prze strze ni cia ła

Opa no wa nie prze strze ni cia ła wy obraź nią i sło wa mi jest
istot nym ele men tem zdro we go po czu cia toż sa mo ści. Jest punk tem
od nie sie nia do zro zu mie nia swo jej po zy cji mię dzy przed mio ta mi
oto cze nia. Za kres po jęć z tej dzie dzi ny po da ją Ja dwi ga 
i Ja cek Kwa pi szo wie w książ ce: Orien ta cja prze strzen na i sa mo dziel -
ne po ru sza nie się. Po rad nik me to dycz ny, (WSiP, War sza wa 1990). 

Rys. 16. Rysunki uczniów: ręka i twarz. Samodzielne rysowanie sprzyja
utrwalaniu wyobrażeń i pojęć
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Wska zy wa nie i na zy wa nie czę ści wła sne go cia ła, czę ści cia ła lal -
ki lub fan to mu mo że stać się za ję ciem atrak cyj nym, je śli bę dzie to -
wa rzy szy ło czy ta niu do brych ilu stra cji i sa mo dziel ne mu ry so wa niu. 

Po dob nie na zy wa nie okre ślo nych po zy cji cia ła po win no to -
wa rzy szyć przyj mo wa niu tych po zy cji przez ucznia, nada wa niu
po zy cji fan to mo wi lub lal ce, czy ta niu ry sun ków i sa mo dziel ne -
mu ry so wa niu syl we tek. 

Rys. 17. Rysunki uczniów – „Ludziki”. Prawidłowe wyobrażenie włas -
nej sylwetki jest podstawą zdrowego poczucia tożsamości

Rys. 18. Elementarz T. III, rys. 8. Jacek z piłką. Najtrudniej przybli -
żyć niewidomemu dziecku zjawisko ruchu
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W na ucza niu dzie ci nie wi do mych po słu gi wa nia się pla nem
trze ba jed nak sto so wać nie po rów ny wal nie mniej sze stop nie trud -
no ści niż w na ucza niu dzie ci wi dzą cych.

Plan jest kon wen cją do stęp ną dla dziec ka nie wi do me go już na
eta pie na ucza nia po cząt ko we go. Za czy nać trze ba od pre zen to wa -
nia na pla nie ob sza ru do stęp ne go do ty ko wi ucznia bez prze -
miesz cza nia się. Wte dy plan opo wia da o przed mio tach, któ re wy -
obraź nia ucznia re je stru je ja ko ist nie ją ce jed no cze śnie. Ob szar ob -
ję ty pla nem na le ży zwięk szać stop nio wo, by nie wi do me dziec ko
mo gło ob jąć wy obraź nią ko lej ne ob sza ry przed sta wio ne na pla nie. 

5. Opa no wa nie wy obraź nią i sło wa mi prze strze ni oto cze nia 

Plan jest naj bar dziej do kład nym spo so bem przed sta wia nia re la -
cji prze strzen nych mię dzy wie lo ma przed mio ta mi na płasz czyź nie. 

Rys. 19. Plan narysowany przez ucznia. Plan jest konwencją w pełni
do stępną dla niewidomych
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Do pie ro po przy swo je niu w ten spo sób kon wen cji pla nu, ko -
lej ny plan czy ta ny przez ucznia bę dzie ro zu mia ny ja ko opo wia -
da nie o przed mio tach ist nie ją cych jed no cze śnie. Wte dy plan du -
że go ob sza ru po mo że dziec ku zro zu mieć, że te od le głe przed mio -
ty też „ist nie ją tam da lej”, a nie „po ja wią się po tem”. 

Przy go to wa ne już Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen ne j5 po -
ka zu ją spo sób stop nio wa nia trud no ści i spo sób roz ma wia nia
z dziec kiem. 

Zwra cam uwa gę na pierw szy ry su nek pierw sze go to mu „Na -
kry cie dla jed nej oso by”. 

5 Ali na Ta luk der, s. Elż bie ta Więc kow ska, Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen -
nej, T. I Na kry cie sto łu dla jed nej oso by, T. II Na kry cie sto łu, T. III Usta wia my
krze sła, Ty flo graf, Druk: Tac ti le Vi sion Inc. 

Rys. 20. Plany
do nauki
orientacji
przestrzennej
T.I, rys. 16.
Zacząć należy
od planu
nakrycia

Rys. 21. Plany
do nauki
orientacji
przestrzennej
T. I, rys. 1.
Brzegi
serwetki są
układem
odniesienia



Z ROZWAŻAŃ TYFLOLOGICZNYCH160

Ry su nek przed sta wia pu stą ser wet kę. Ser wet ka ma czte ry brze -
gi. Każ dy ma wła sną na zwę: brzeg dal szy, pra wy, bliż szy, le wy. Ża -
den brzeg nie na zy wa się „gór ny”, ani „dol ny”, bo ser wet ka le ży
na po zio mym sto le. To jest bar dzo waż ny ry su nek. Ob ra mo wa -
nie ob ję te go pla nem ob sza ru po zwa la na lo ka li zo wa nie umiesz -
czo nych na nim ozna czeń pre zen tu ją cych przed mio ty na ser wet -
ce. „Ta lerz stoi przy bliż szym brze gu ser wet ki. Łyż ka le ży na pra -
wo od ta le rza. A ku be czek stoi da lej, w pra wym dal szym ro gu
ser wet ki”. Już na tym eta pie na le ży wpro wa dzić na wyk okre śla -
nia po ło że nia przed mio tu w od nie sie niu do in nych.

Se ria ksią że czek Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen nej obej -
mu je tom II Na kry cie sto łu. Te go ob sza ru uczeń nie ogar nie do -
ty kiem bez prze miesz cze nia się. Ma szan sę zro zu mieć, że ob cho -
dząc stół i sta jąc przy nim z prze ciw nej stro ny do ko nał i prze -
miesz cze nia, i ob ro tu, a re la cje „le wo, pra wo” zmie ni ły się ze
zmia ną spo so bu oglą da nia sto łu.

Tom III Usta wia my krze sła po mo że zro zu mieć trud ny dla nie -
wi do me go pro blem ob ro tów, zwro tów i kie run ków.

Rys. 22. Plany do … T. II, rys. 13. Sprawdzanie planu nakrytego stołu
jest trudne, bo wymaga od ucznia przemieszczania się
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Nie przy go to wa no dy dak tycz nych pla nów po miesz czeń.
Pierw szym dla ucznia pla nem po miesz cze nia po wi nien być plan
po ko ju, w któ rym miesz ka lub pra cu je. Ta ki plan po wi nien przy -
go to wać dla nie go lub z nim je go na uczy ciel. Po dob nie pierw szym
pla nem te re nu otwar te go po wi nien być plan ob sza ru, w któ rym
uczeń sa mo dziel nie prze miesz cza się. Two rzo ne co raz czę ściej pla -
ny obiek tów za byt ko wych i ko mu nal nych bę dą war to ścio wą in -
for ma cją dla nie wi do me go obe zna ne go z kon wen cją „plan”.

6. Plan a orien ta cja prze strzen na

Waż ne jest, aby okre ślić istot ny zwią zek na ucza nia pla nu z na -
ucza niem orien ta cji prze strzen nej i sa mo dziel ne go prze miesz cza -
nia się.

Rys. 23. Plan szkoły, rys. ucznia. Uczeń szkoły średniej opanował wyo -
braźnią kształt budynku
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Dziec ko, którego wyobraźnia przestrzenna uwięziona jest
w przestrzeni zakreślanej zasięgiem jego kończyn

nie może odbierać informacji o szerszym otoczeniu
ani językiem słów, ani językiem dźwięków, 

ani językiem grafiki. 
Nie może orientować się w nim.

Przy swo jo na w Pol sce zna ko mi ta me to da na ucza nia orien ta -
cji prze strzen nej i sa mo dziel ne go prze miesz cza nia się opra co wa -
na przez Stan ley’a Su ter kę zo sta ła wy pra co wa na we współ pra cy
ty flop sy cho lo gów z Uni wer sy te tu Mi chi gan i ociem nia łych żoł -
nie rzy ame ry kań skich. Ociem nia li żoł nie rze mie li za so bą po nad
20 lat ży cia „po wi dzą ce mu”, kil ka na ście lat na uki szkol nej i woj -
sko we szko le nie to po gra ficz ne. Ro zu mie li bez tru du wszyst kie in -
for ma cje o oto cze niu, ja kie prze ka zy wa li im wi dzą cy psy cho lo -
go wie. Ich re wa li da cja po le ga ła „tyl ko” na na ucze niu się ży cia bez
ko rzy sta nia ze wzro ku. 

Dziec ko, któ re ni gdy nie wi dzia ło jest w dia me tral nie in nej sy -
tu acji. Wie dzę o oto cze niu ma zni ko mą w po rów na niu z ociem -
nia łym żoł nie rzem. Za sób po jęć prze strzen nych rów nie zni ko my.
Nie mo że mieć orien ta cji prze strzen nej tzn. świa do mo ści re la -
cji mię dzy po szcze gól ny mi przed mio ta mi w oto cze niu oraz re -
la cji mię dzy swo im cia łem a ze spo łem przed mio tów two rzą -
cych oto cze nie. 

Wy da je się oczy wi ste, że na uczy ciel orien ta cji przed roz po czę -
ciem na uki sa mo dziel ne go prze miesz cza nia się po wi nien skon -
tro lo wać i na ogół po waż nie uzu peł nić wie dzę uczniów w za kre -
sie po jęć prze strzen nych. 

Po wi nien tak że stop nio wo za po znać ucznia z kształ tem bu -
dyn ków i ich wnętrz, a tak że ko mu nal nej prze strze ni dróg i ulic.
Po wi nien tak że po móc w zro zu mie niu za sad po ru sza nia się lu -
dzi i po jaz dów w tych prze strze niach. Po za bez po śred nim po zna -
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niem ta kich obiek tów jak chod nik, jezd nia, kra węż nik, to ro wi sko,
po mo cą mo że być opra co wa nie gra ficz ne Ali ny Ta luk der Pla ny
ty po wych ulic i skrzy żo wań do na uki orien ta cji prze strzen ne j6. 

Rys. 24. Plany typowych ulic i skrzyżowań. Plan ulicy czteropasmowej

Do pie ro po spraw dze niu i uzu peł nie niu ze spo łu po jęć prze -
strzen nych ucznia i je go wie dzy o struk tu rze prze strze ni ko mu -
nal nej na uczy ciel bę dzie mógł udzie lać wska zó wek i ob ja śnień
w spo sób zro zu mia ły dla ucznia.

7. Opa no wa nie wy obraź nią i sło wa mi 
prze strze ni geo gra ficz nej 

Opa no wa nie umie jęt no ści ko rzy sta nia z pla nu ob sza ru,
w któ rym uczeń prze miesz cza się sa mo dziel nie, jest naj lep szym
przy go to wa niem do ro zu mie nia, że ma pa jest ob ra zem re al nie
ist nie ją ce go ob sza ru. Nie jest su we ren nym two rem, o któ rym
trze ba opo wie dzieć na uczy cie lo wi sto sow ny tekst. 

6 Ali na Ta luk der, Pla ny ty po wych ulic i skrzy żo wań do na uki orien ta cji prze -
strzen nej, Stu dio Ty flo gra fi ki „Ty flo graf ”, Owiń ska 2010.
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Nie wi do my czy ta gra fi kę frag ment po frag men cie, a ob raz ca -
ło ści bu du je stop nio wo w wy obraź ni. Dla te go wiel ką trud no ścią
w czy ta niu jest dla nie wi do me go du ża ilość in for ma cji umiesz -
czo nych na każ dej ma pie. Mu si on opa no wać zna ki le gen dy i prze -
strzeń ma py pa mię cią i wy obraź nią. Istot ne jest więc za sto so wa -
nie po zio mu ge ne ra li za cji ma py, od po wied nie go dla czy tel ni ka
okre ślo nej gru py wie ko wej. Waż ne jest pra wi dło we stop nio wa nie
trud no ści. Jed ną z po mo cy me to dycz nych w czy ta niu map jest
ma pa pod sta wo wa ob sza ru. Za wie ra ona pod sta wo we zna ki,
zwłasz cza li nio we, któ re „or ga ni zu ją prze strzeń ma py”, two rzą
układ od nie sie nia. Ten układ po zwa la lo ka li zo wać ko lej ne
obiek ty spo ty ka ne przy czy ta niu na stęp nych map te go sa me go ob -

Rys. 25. Europa – mapa podstawowa, wydruk próbny. Znaki mapy
podstawowej są układem odniesienia dla map tematycznych
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7 Ujed no li co ne za sa dy ada pta cji gra fi ki i ilu stra cji re ko men do wa ne przez Mi -
ni stra Edu ka cji Na ro do wej za war te są w na stę pu ją cych do ku men tach:
•  Za sa dy two rze nia i ada pto wa nia gra fi ki dla uczniów nie wi do mych, opra co -

wa ne przez na uczy cie li Spe cjal nych Ośrod ków Szkol no -Wy cho waw czych dla
Nie wi do mych i Sła bo Wi dzą cych w Pol sce: Byd goszcz, La ski, Łódź 2011;

•  In struk cja two rze nia i ada pto wa nia ilu stra cji i ma te ria łów ty flo gra ficz nych
dla uczniów nie wi do mych, opra co wa na przez ze spół ty flo pe da go gów ze Spe -
cjal nych Ośrod ków Szkol no -Wy cho waw czych w Pol sce: Byd goszcz, Kra ków,
La ski, Owiń ska 2011.

sza ru. Ma pa za wsze bę dzie dla nie wi do me go trud na, dla te go bar -
dzo waż ne jest pra wi dło we opra co wa nie opra wy słow nej każ dej
ma py. Nie wy star czy do brze zre da go wa na le gen da, po praw ne opi -
sy za sto so wa nych sy gna tur i ob ja śnie nie uży tych skró tów nazw
geo gra ficz nych. Po trzeb ny jest opis ma py. Opis po wi nien peł nić
dwie funk cje: uzu peł niać wie dzę o ma pie o te in for ma cje, któ rych
nie da się umie ścić na ma pie, a tak że po ma gać w czy ta niu okre -
ślo nej ma py, pod su wa jąc naj ko rzyst niej szą stra te gię jej czy ta nia.

8. Opa no wa nie wy obraź nią i sło wa mi 
prze strze ni ko smicz nej

Je dy ną do stęp ną dla nie wi do me go ob ser wa cją astro no -
micz ną jest bar dzo nie do kład na ob ser wa cja kie run ku pa da nia
pro mie ni sło necz nych. Pod sta wo wą dro gą po zna nia po ło żeń i ru -
chów ciał nie bie skich po zo sta ją mo del i ry su nek. Zo bo wią zu je to
wi dzą cych ty flo pe da go gów do bar dzo prze my śla ne go stop nio wa -
nia trud no ści i bar dzo sta ran ne go ada pto wa nia ry sun ków z za -
kre su astro no mii. Sto so wa nie mo de li prze zna czo nych do na ucza -
nia astro no mii mo że oka zać się bar dzo uży tecz ne. 

Przy ada pto wa niu ry sun ków z astro no mii trze ba szcze gól nie
sta ran nie prze strze gać za sad ada pta cji7.

Spró bu ję po ka zać przy kład pra wi dło wej ada pta cji na ilu stra -
cjach trud ne go dla ucznia te ma tu – „Oświe tle nie Zie mi w cią gu
ro ku”. 
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Ty po wa ilu stra cja te ma tu: „Oświe tle nie Zie mi w cią gu ro ku”
w pod ręcz ni kach i atla sach wy ko ny wa na jest w rzu cie uko śnym,
nie zro zu mia łym dla nie wi do me go.

Dla nie wi do me go na le ży ta ki ry su nek za adap to wać.
Za łą czo ne tu ry sun ki nie zo sta ły przy go to wa ne do uwy pu kle -

nia w ja kiej kol wiek ze sto so wa nych współ cze śnie tech nik. Są tyl -
ko sche ma ta mi ide owy mi. Przed wy ko na niem ich w ja kiej kol wiek
tech ni ce na le ża ło by opra co wać je ty flo gra ficz nie, do bie ra jąc od -
po wied nio for mat, sto su jąc spraw dzo ne w tej tech ni ce li nie, fak -
tu ry po wierzch nio we i zna ki. 

Rys. 26.
Prezentacja
w rzucie
ukośnym

Rys. 27. Objaśnienie znaków
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Czy ta nie ma py i trud ne go ry sun ku mu si być po prze dzo ne
uważ nym prze czy ta niem le gen dy – ob ja śnie nia uży tych zna ków.

Wła ści wy ry su nek sy tu acji oświe tle nia Zie mi w cią gu ro ku na -
le ży wy ko nać w rzu cie pro sto kąt nym na płasz czy znę or bi ty Zie -
mi, czy li w wi do ku „od stro ny Gwiaz dy Po lar nej”. Ry su nek ob ja -
śnia zmia ny oświe tle nia w spo sób ja ko ścio wy. Na kon tu rze Zie -
mi za zna cza my tyl ko po ło że nie bie gu na pół noc ne go i ob szar
cie nia – no cy. Nie ry su je my szcze gó łów mniej istot nych – za ry -
sów lą dów, ani siat ki kar to gra ficz nej. Od biór ta kie go ry sun ku
przez na szą nie wi do mą ab sol went kę prze ko nał mnie, że ada pta -
cja jest pra wi dło wa: „Na resz cie zro zu mia łam zja wi sko, a nie ry -
su nek”. Nie wiem na to miast, czy zja wi sko to mo że być zro zu mia -
łe dla uczniów szko ły pod sta wo wej, czy też po win no być ob ja śnia -
ne w póź niej szym eta pie edu ka cji. 

Rys. 28. Prezentacja położeń Ziemi w rzucie prostokątnym na płasz -
czyznę orbity
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Ten pro sty sche mat na le ży uzu peł nić „wi do ka mi z bo ku” pre -
zen tu ją cy mi ko lej no czte ry po ło że nia Zie mi.

Pre zen ta cje na rys. 29. tak że opi su ją zja wi sko ja ko ścio wo: tu
dzień jest krót szy, a tu dłuż szy, tu Słoń ce bę dzie wy żej na nie bie,
a tu ni żej. 

Do pie ro, gdy uczeń zro zu mie isto tę zja wi ska, moż na przejść
do ry sun ków do kład niej po ka zu ją cych je go prze bieg.

Po zro zu mie niu ta kie go wpro wa dze nia uczeń mo że ze zro zu -
mie niem czy tać do brze zre da go wa ny ry su nek w Atla sie do Przy -
ro dy8. Na po wierzch ni Zie mi za zna czo ne są już pod sta wo we li -
8 Atlas do Przy ro dy, wyd. To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, sfi nan so -
wa ny ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, La ski 2010.

Rys. 29. Pre zen ta cja po ło żeń Zie mi w dniach przyj mo wa nych za po czą -
tek po ry ro ku. Rzut pro sto kąt ny na płasz czy zny pro sto pa dłe do or bi ty
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Rys. 30. Prezentacja rysunków z Atlasu do Przyrody, ś2 „Oświetlenie
Ziemi w ciągu roku”
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nie siat ki geo gra ficz nej: rów nik, zwrot ni ki, ko ła pod bie gu no we.
Moż na już roz wa żać do kład nie w któ rym dniu, na któ rym rów -
no leż ni ku pro mie nie sło necz ne pa da ją w po łu dnie pro sto pa dle
do po wierzch ni Zie mi, na któ rym bie gu nie jest noc po lar na, a na
któ rym dzień po lar ny. 

Gra fi ka do ty ko wa mo że być dla nie wi do me go istot ną po mo -
cą w po zna niu zja wisk nie do stęp nych bez po śred nie mu po zna niu.
Speł nio ne być mu szą dwa wa run ki:

• Gra fi ka do ty ko wa mu si być pra wi dło wo zre da go wa na;
• Nie wi do my uczeń mu si być stop nio wo, me to dycz nie wpro -

wa dzo ny w czy ta nie gra fik, co pro po nu je re wa li da cyj ny pro gram
na ucza nia dzie ci nie wi do mych gra fi ki9. 

Bi blio gra fia:

Ewa Ben dych, Ba da nia nad ry sun kiem nie wi do me go dziec ka, 1 cz., „Szko ła Spe -
cjal na” 1994, nr 5, s. 276–87; 2 cz., „Szko ła Spe cjal na” 1995, nr 1, s. 3–15;
3 cz., „Szko ła Spe cjal na” 1995, nr 3, s. 141–53.

An na Cho jec ka, Ma rian Ma gner, Elż bie ta Szwe dow ska, s. Elż bie ta Więc kow -
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ska, Na ucza nie nie wi do mych dzie ci ry sun ku. Prze wod nik dla na uczy cie la, TO -
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go rza ta Ba biuch et al., Wy daw nic twa Szkol ne i Pe da go gicz ne, War sza wa
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s. Elż bie ta Więc kow ska, Ce le i me to da na ucza nia dzie ci nie wi do mych ry so wa -
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z ucznia mi nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi, red. Sta ni sław Ja ku bow ski, Mi -
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Zo fia Krzem kow ska 

War to czy tać pra sę po świę co ną 
te ma ty ce nie wi do mych

Fun da cja Szan sa dla Nie wi do mych po wsta ła 10 stycz nia 1992
ro ku w War sza wie. Jej pre ze sem jest Ma rek Kal bar czyk, któ -

ry pi sze: „Ostat nio, co ro ku re ali zu je my oko ło 30 pro jek tów, a każ -
dy z nich w zna czą cym stop niu zmie nia ży cie wie lu nie wi do mych.
(…) Re ali zu je my pro jek ty waż ne, ma ją ce re al ne zna cze nie. Po wie -
la ją je póź niej in ni, bo wi dzą ich efek ty. (…) W tym ro ku Fun da -
cja re ali zo wa ła dwa du że pro jek ty ogól no pol skie. Pierw szy z nich
do ty czył kwe stii za trud nie nio wych nie wi do mych i nie do wi dzą -
cych, a dru gi umie jęt no ści co dzien nych i sa mo dziel no ści na szych
be ne fi cjen tów”.

Mnie, być mo że ze wzglę du na sen ty ment re gio nal ny, naj bar -
dziej za in te re so wa ła re ali za cja opi sa ne go przez Kin gę Przy bysz
pro jek tu: „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu na te re nie
wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go”, oraz „Przy ja zna, bez piecz -
na i kom plek so wa edu ka cja uczniów nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych w śro do wi sku szkol nym” re ali zo wa ny w Ze spo le Szkół Nr 16
im. Wan dy Szu man, opi sa ny przez ko or dy na to ra pro jek tu Ju sty -
nę Ro gow ską”1. 

Szcze gól nie cen ne wy da je się po sze rze nie umie jęt no ści prak -
tycz nych w za kre sie: na uki braj la, orien ta cji prze strzen nej,
czyn no ści dnia w szko le ogól no do stęp nej z od dzia ła mi in te gra -
cyj ny mi. Oby jed nak nie skoń czy ło się tyl ko na pro jek cie, bo wy -
mie nio ne umie jęt no ści prak tycz ne są nie zbęd ne w do ro słym sa -
mo dziel nym ży ciu. Oby z in no wa cyj ne go pro gra mu pro jek tu sko -
rzy sta ły in ne te go ty pu szko ły w kra ju, po za To ru niem. 

1 Ma rek Kal bar czyk, Fun da cja ma już 22 la ta!, „Help” nr 4 (11), gru dzień 2013.



Fun da cja Szan sa dla Nie wi do mych dzia ła na te re nie ca łe go
kra ju po przez 16 ty flo punk tów w każ dym mie ście wo je wódz kim.
Chcia łam prze ko nać się, na czym dzia łal ność tych punk tów po -
le ga. Od wie dzam ty flo punkt byd go ski, usy tu owa ny w cen trum
mia sta w jed nym po ko ju. Ko or dy na tor ką re ali zo wa nych pro jek -
tów jest spe cja list ka ty flo pe da gog – po pe da go gi ce i psy cho lo gii
– Ewe li na Czer wiń ska, któ ra obec nie pra cu je nad du żym pro jek -
tem: „Zdo by wa nie kwa li fi ka cji – dro gą do za trud nie nia”. Do ko -
nu je na bo ru be ne fi cjen tów (ma 27 kan dy da tów) i przy go to wa nej
do pra cy z nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi fa cho wej, kom pe tent -
nej ka dry. Pro jekt prze wi du je re ali za cję 16 te ma tycz nych za gad -
nień, w któ rych cho dzi mię dzy in ny mi o do radz two za wo do we,
tu ry sty kę itp. 

Pa ni Ewe li na Czer wiń ska mó wi: „Nie mo gę za pew nić [be ne -
fi cjen tom] pra cy. Po ukoń czo nym szko le niu otrzy mu ją cer ty fi ka -
ty. Ce nię u be ne fi cjen tów chę ci zdo by wa nia wy kształ ce nia, po -
sze rza nia wie dzy, na by wa nia no wych umie jęt no ści prak tycz nych.
Nie bez zna cze nia są: by cie ra zem, po zna nie się i zin te gro wa nie”.
Obec nie szu ka wo lon ta riu szek przy go to wa nych do po ma ga nia
nie wi do mym, dys po nu ją cych wol nym cza sem, bo na nie jest du -
że za po trze bo wa nie wśród cał ko wi cie nie wi do mych miesz ka ją -
cych w Byd gosz czy. W XXI wie ku spa cer nie wi do me go nie mo -
że być luk su sem. Rzad kie wy cho dze nie z do mu ma swo je przy -
czy ny. Mię dzy in ny mi brak oso by to wa rzy szą cej, któ ra udzie li
po mo cy.

Ewe li na Czer wiń ska jest au tor ką cie ka we go wy wia du: Jak żyć?–
nor mal nie, dzień po dniu… Zo stał za miesz czo ny w kwar tal ni ku
„Help” nr 11 z grud nia 2013 ro ku. Po le cam go no wo ociem nia -
łym, jak rów nież Zma ga nia z dys funk cją wzro ku – hi sto ria praw -
dzi wa. 

W tym sa mym nu me rze kwar tal ni ka dla szu ka ją cych pra cy in -
te re su ją cą po zy cją mo że oka zać się: Staż w Bruk se li na wy cią gnię -
cie rę ki. Au tor ką jest nie wi do ma Mo ni ka Za rczuk -En gel sma. Czy -
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tel ni cy „Po chod ni” zna ją to na zwi sko. Mo ni ka ukoń czy ła fi lo lo -
gię pol ską, otrzy ma ła pra cę w du żej kor po ra cji Er go He stia,
w Fun da cji In te gra lia. W mia rę przy by wa nia no wych obo wiąz -
ków Mo ni ka uzu peł nia ła wy kształ ce nie, sta ra ła się o staż w Par -
la men cie Unii Eu ro pej skiej. Mi mo licz nych od mów, nie zra ża ła
się. Wie lo krot nie po na wia ła sta ra nia. Czym się to skoń czy ło? Do -
wie dzą się ci, któ rzy ze chcą prze czy tać wspo mnia ny ar ty kuł
w kwar tal ni ku. 

„Help – wie dzieć wię cej” – to kwar tal nik re ha bi li ta cyj ny do -
stęp ny w wer sji: elek tro nicz nej, czar no dru ko wej i braj low skiej (160
egz. w braj lu, każ dy nu mer za war ty w 2 to mach). Moż na je wy -
po ży czyć we wspo mnia nych ty flo punk tach na te re nie ca łe go kra -
ju. Re dak to rem na czel nym kwar tal ni ka jest Ma rek Kal bar czyk.
Kon takt z re dak cją: kwar tal nik@szan sa dla nie wi do mych.org
Wy daw ca: Szan sa dla Nie wi do mych.
E -ma il: szan sa@szan sa dla nie wi do mych.org
Stro na in ter ne to wa: www.szan sa dla nie wi do mych.org
Sie dzi ba: ul. Kon wik tor ska 9, 00-216 War sza wa
Biu ro: ul. Ka me ral na 1/30 , 03-406 War sza wa, tel. 22/818-72-31.

Wróć my jesz cze do cy to wa ne go na po cząt ku ar ty ku łu: „Fun da -
cja ma już 22 la ta!” Ma rek Kal bar czyk pi sze: – wy da je my kwar tal -
nik „Help” – wię cej wi dzieć. Dla nas to bar dzo waż na spra wa. Moż -
li wość pi sa nia o no wo cze snej re ha bi li ta cji, prze ko ny wa nia do niej
nie wi do mych i nie do wi dzą cych oraz ich wi dzą cych bli skich, wy da -
je nam się kwe stią naj waż niej szą. Ma my „Help” i środ ki na je go wy -
da wa nie. Szu ka my cie ka wych au to rów i pu bli ku je my ich ar ty ku ły.

Ko lej nym ogrom nym suk ce sem by ła 11. edy cja kon fe ren cji
RE HA FOR THE BLIND IN PO LAND w Pa ła cu Kul tu ry i Na -
uki w War sza wie w dniach 2 i 3 grud nia 2013 ro ku. Ma te ria ły
z niej, w 2 to mach, są do stęp ne rów nież w braj lu. Wy po ży czy łam
je z byd go skie go ty flo punk tu i bar dzo mnie za in te re so wa ły.

Po nie waż kon fe ren cja by ła sze rzej ko men to wa na w pra sie śro -
do wi sko wej, od sy łam za in te re so wa nych do braj low skich ma te ria -
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łów po kon fe ren cyj nych. Uka za ły się rów nież w czar nym dru ku.
Współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji – po za Fun da cją Szan sa dla
Nie wi do mych – by li: ZG PZN i To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem -
nia ły mi w La skach. 

Oma wia ny prze ze mnie 11 nu mer kwar tal ni ka rów nież w swej
tre ści na wią zu je do wspo mnia nej kon fe ren cji. Zwra cam uwa gę na:
Po ra dy praw ne i biz ne so we; Świat po zna wa ny do ty kiem, czy li kil -
ka słów o ty flo gra fi ce; Bo wy gląd ma zna cze nie, o po ra dach wi za -
żyst ki. Ro dzi ców i opie ku nów dzie ci po win na za in te re so wać za -
miesz czo na pu bli ka cja: – Jak re ago wać je że li do strze gasz znę ca nie
się nad nie wi do mym bądź sła bo wi dzą cym dziec kiem.

War to prze czy tać cen nik pu bli ka cji ofe ro wa nych przez Fun -
da cję, bo je śli na wet wy so ka ce na i brak miej sca na ich prze cho -
wy wa nie w do mu nie po zwo lą nam na ich in dy wi du al ny za kup,
to mo że znaj dą się środ ki na ten cel w bi blio te kach śro do wi sko -
wych, a my je po tem bę dzie my mie li moż li wość wy po ży czyć.
„Help” ma też hu mor – uję te na we so ło wy da rze nia z ży cia „po
nie wi do me mu”. War to też się gnąć do po przed nich nu me rów
kwar tal ni ka, bo za war te w nich in for ma cje nie zdez ak tu ali zo wa -
ły się. 

Roz pro pa guj my in te re su ją cy – nie tyl ko dla mnie – kwar tal -
nik „Help”, bo jest jesz cze ma ło zna ny w śro do wi sku nie wi do mych
i sła bo wi dzą cych. Niech braj low skie ma te ria ły nie le żą w ty flo -
punk tach, ale krą żą wśród czy ta ją cych to pi smo i spra gnio nych
wie dzy o no wo ściach re ha bi li ta cyj nych i tech nicz nych uła twia ją -
cych na ukę i co dzien ne ży cie.

Je ste śmy wdzięcz ni Fun da cji Szan sa dla Nie wi do mych za udo -
stęp nie nie nam cie ka wych ma te ria łów w wer sji braj low skiej. Jest
to szcze gól nie waż ne te raz, w kry zy sie te go pi sma, gdy ma ło osób
uczy się braj la i li kwi du je się cza so pi sma w tej wer sji, tłu ma cząc
to bra kiem środ ków. 

Opusz czam byd go ski ty flo punkt ob ła do wa na braj low ski mi
ma te ria ła mi.
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Mał go rza ta Pyr ka 

Kto tu ko go uczy – czy li o umie jęt no ści 
by cia od kryw cą

Zda rzy ło wam się kie dyś po wę dro wać na za ję cia z go to wym
pla nem gry? Pew nie, za zwy czaj spę dza my nad nim spo ro cza -

su, opra co wu jąc so bie in dy wi du al ne za ło że nia roz wo jo we na sze -
go pod opiecz ne go, do bie ra jąc do nich sku tecz ne na rzę dzia i dra -
piąc się w gło wę co by tu zro bić, że by by ło cie ka wie i in te re su ją -
co przy oka zji. Idzie my, da je my z sie bie wszyst ko, re ali zu je my i …
te mat za jęć prze pro wa dzo ny, tyl ko na ile rze czy wi ście sko rzy stał
z te go nasz pod opiecz ny? 

Za sa dy, na sza wie dza, do świad cze nie, umie jęt ność re ali za cji
pro gra mów – to wszyst ko bar dzo waż ne. Cza sem tyl ko od no szę
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wra że nie, że pod opiecz ny, ja ko jed nost ka, w tym wszyst kim nam
nie co umy ka. 

Za wsze uwa ża łam się za oso bę otwar tą na wie dzę. Wie le lat
pra co wa łam z koń mi, przy go to wy wa łam je do pra cy w hi po te ra -
pii, do spor tu dla osób nie peł no spraw nych i na po ty ka łam po dro -
dze róż ne pro ble my na tu ry szko le nio wej. Szu ka łam wów czas no -
wej wie dzy i no wych tech nik. Wy da wa ło mi się, że wszyst ko idzie
w do brym kie run ku. Jed nak za każ dym ra zem cze goś bra ko wa -
ło. No we roz wią za nia nie gra ły tak, jak po win ny. Te raz wiem, że
me lo dii nie by ło, bo nie zwra ca łam uwa gi na in for ma cje, któ re sta -
ra ły się prze ka zać mi ko nie. Zro zu mia łam, że wy cho dząc na plac
tre nin go wy z za ło że niem, że wszyst ko wiem, uzbro jo na po zę by
w wie dzę i do świad cze nie, blo ku ję roz wój re la cji mię dzy mną a ko -
niem, ale też i jeźdź cem. W tym ca łym „pro fe sjo na li zmie” gdzieś
mi umknę ło, że pra ca z ko niem i pod opiecz nym czy jeź dziec two
to przede wszyst kim ko mu ni ka cja. W koń cu mó wi my o po ro zu -
mie niu z ko niem… Co ono po win no za kła dać? Do bro wol ność,
za ufa nie. Trud no jest do pa so wać się do ko go kol wiek, z kim ma -
my współ pra co wać, je śli trzy ma my się moc no teo rii, za sad, usta -
leń, a nie zwra ca my uwa gi na to, jak dru ga stro na czu je się w na -
rzu co nych re gu łach dzia ła nia. Za tem od pu ści łam, prze sta łam
uczyć ko nie, za czę łam uczyć się od nich. Od te go mo men tu wie -
le się zmie ni ło w mo ich re la cjach z koń mi, ale też z jeźdź ca mi, któ -
rych szko lę. Wcze śniej rzad ko za sta na wia łam się co mo gę uzy skać
od dru giej oso by, je śli wsłu cham się w jej re flek sje czy zin ter pre -
tu ję re ak cje. Zda łam so bie spra wę jak czę sto my śla łam, że wiem
swo je i wiem le piej, bo prze cież to ja je stem na uczy cie lem i mam
w rę ku „pew ną i nie zmien ną” wie dzę. To za mknę ło mi dro gę do
do świad czeń pły ną cych z in nych źró deł niż książ ki, czy na wet in -
ni tre ne rzy. Po sta no wi łam więc dzia łać od wrot nie i przy ję łam za -
sa dę, aże by nie oce niać, nie wska zy wać kon kret nych roz wią zań,
tyl ko umoż li wić in te rak cję mię dzy ludź mi a koń mi. Za miast stać
na pla cu i mó wić do jeźdź ca, za czę łam go słu chać. I ko ni tak że.
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Po ka zu ję i jed nym i dru gim
spo sób, w ja ki moż na się
roz wi jać, jak na pra wiać
pew ne pro ble my, ko rzy sta -
jąc z in for ma cji zwrot nej.

In spi ra cją do tej zmia ny
by li moi pod opiecz ni, któ -
rzy mie li ni ską sa mo oce nę
i w każ dym swo im dzia ła -
niu szu ka li po twier dze nia
u mnie. Czę sto też, z roz ża -
le niem w gło sie, twier dzi li,
że nikt ich nie słu cha, bo
wszy scy do oko ła le piej od
nich sa mych wie dzą, co dla

nich do bre, po moc ne czy roz wo jo we. Je den z nich był przy gar -
bio ną, nie pew ną sie bie osób ką, przy twier dzo ną no ga mi i rę ka mi
do ko nia i pró bo wał mi wmó wić, że prze cież to jest ko rzyst ne i faj -
ne. Prze ga da li śmy spra wę. Oka za ło się, że kie dyś uwiel biał przy -
cho dzić na za ję cia i na gle, nie wie dzieć cze mu, pod czas któ rejś lek -
cji, za czął kie ro wać uwa gę na lu dzi, któ rzy go ob ser wo wa li. Był
tak skon cen tro wa ny na oce nach in nych, że nie mógł już my śleć
o so bie i o ko niu pod czas jaz dy. Za pro po no wa łam in ny ro dzaj pra -
cy. Na po cząt ku miał pro blem, że by wyjść po za krąg oce ny. Sie -
dział na ko niu i cze kał na mo je dyk tan do, a po tem ner wo wo pró -
bo wał się pod nie do pa so wać. Kie dy pro si łam, że by prze kie ro wał
uwa gę na ko nia, wi dzia łam po nim, że od czu wa pew ną pust kę. Po -
wo li za czę ły się py ta nia. Ra zem szu ka li śmy od po wie dzi. Pod -
opiecz ny za czął mó wić o swo ich od czu ciach i o tym, co jest naj -
lep sze dla je go ko nia i uza sad niał to. Prze stał czuć pre sję z mo jej
stro ny. Dziś z du mą ob ser wu ję jak ów pod opiecz ny wy pra co wu -
je so bie jeź dziec ką sa mo dziel ność, jak słu cha swo je go cia ła i za -
czy na ro zu mieć bio me cha ni kę ru chu ko nia. Nie py ta mnie już czy
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sie dzi pra wi dło wo, czy łyd kę ma do brze uło żo ną, bo od po wiedź
da je mu koń i, co istot ne, on ją sły szy. Do tar ło do mnie, że ja ko
tre ner jeź dziec twa czy hi po te ra peu ta nie mam od po wia dać na py -
ta nia jeźdź ców. Na pla cu je stem po to, że by jeźdź cy czy pa cjen ci
za czę li za da wać so bie py ta nia, że by za czę li re ago wać na to, co
„usły szą” od zwie rzę cia, że by na by wa li świa do mo ści wła sne go cia -
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ła i ćwi czy li rów no wa gę itp., a nie tyl ko bez wied nie mniej lub bar -
dziej li czy li na po moc oso by, któ ra je pro wa dzi. Pod opiecz ny za -
czy na ufać so bie, a koń, na któ rym jeź dzi, jest za cie ka wio ny je -
go od dzia ły wa nia mi, czer pie przy jem ność z jaz dy i ba wi się wła -
snym ru chem. 



Te raz, w swo jej pra cy z na szy mi pod opiecz ny mi i koń ski mi
współ te ra peu ta mi, łą czę dwa świa ty – jeźdź ca i ko nia. Po wstrzy -
ma nie się od mó wie nia co jest wła ści we, po praw ne, a co nie, to
tyl ko z po zo ru ła twiej sza dro ga. Wciąż je stem tre ne rem, hi po te -
ra peu tą, któ ry ma pew ną wie dzę o ko niu, jeź dziec twie, od dzia -
ły wa niach te ra peu tycz nych, i z niej ko rzy sta. Wciąż udzie lam in -
for ma cji, kie dy ktoś za py ta, ale ro bię to ina czej. Ukie run ko wu ję
pa rę na „czy ta nie z sie bie”, po nie waż do wie dzy trze ba do ło żyć do -
świad cze nie cia ła, pew ne wła sne wy obra że nie sie bie i ko nia w da -
nym ćwi cze niu i ru chu. Na uka z koń mi prze bie ga za wsze wie lo -
kie run ko wo – ko nie in te gru ją na sze my śli, emo cje, zmy sły, in tu -
icję i to cze go się uczy my do ty czy ca łej na szej oso by i wie lu sfer
ży cia jed no cze śnie. Za sa dy są. Po ma gam pod opiecz nym zbie rać
do świad cze nia w myśl tych za sad, ale nie po to, że by się ich sztyw -
no trzy ma li. 

Mo ja od po wie dzial ność wzro sła. Mu szę – i chcę – da wać
jeźdź com i ko niom więk szą uważ ność, że by nie zro bi li so bie
krzyw dy, kie dy bę dą roz po zna wać na wza jem swo je od czu cia, słu -
chać sie bie na wza jem i two rzyć wła sne wy obra że nie spój nej ca -
ło ści. W za da niach, ja kie wy ko nu je my na za ję ciach, nie cho dzi tyl -
ko o od po wied nie wy ko na nie ćwi cze nia, ale o to wszyst ko, co wy -
da rza się we wnątrz i na ze wnątrz: w re la cji z ko niem,
w pod opiecz nych, w gru pie. Oni sa mi wy bie ra ją swój wła sny styl
dzia ła nia, ma ją szan sę uczyć się w swo im wła snym tem pie; sa mi
de cy du ją jak da le ko chcą wyjść po za swo ją stre fę kom for tu. Dzię -
ki ta kie mu po dej ściu pro ces ucze nia się roz po czy na się pod czas
za jęć i trwa na dal po ich za koń cze niu, po nie waż wy jąt ko wość do -
świad cze nia spra wia, że otwie ra my się na zmia nę. 

Za nim więc, po raz ko lej ny, peł ni wie dzy, za pa łu i za an ga żo -
wa nia, po wę dru je my na za ję cia ze sztyw nym kon spek tem w rę -
ku, po zwól my so bie wyjść po za wła sną stre fę kom for tu i daj my
so bie zgo dę na by cie od kryw cą. 

[Au tor ką zdjęć jest Wan da Ko zi kow ska.]
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s. Rut Wo siek FSK

Śp. siostra Le onar da
od Wo li Bo żej i Mat ki Bo żej Nie po ka la nie Po czę tej

Ja dwi ga Ko złow ska
(9.10.1916–26.11.2013)

Prze żyw szy lat 97; Pro fe sji za kon nej – 73; Po wo ła nia 77

Sio stra Le onar da – Ja dwi ga Ko złow ska uro dzi ła się 9 paź dzier -
ni ka 1916 ro ku w Wiel kim Łęc ku, pow. Dział do wo, ja ko ósme,

naj młod sze dziec ko miej sco we go rol ni ka Ada ma Ko złow skie go
i je go żo ny Ju lian ny z Wy py chów. Wśród ro dzeń stwa by ła też star -
sza od niej o 6 lat An na – przy szła na sza s. Ani ce ta. Ja dwi ga sa -
kra ment chrztu św. otrzy ma ła w miej sco wym ko ście le pa ra fial -
nym 12 paź dzier ni ka 1916 ro ku, a sa kra ment bierz mo wa nia
23 wrze śnia 1923 ro ku w Lidz bar ku. Pię cio od dzia ło wą szko łę po -
wszech ną w Wiel kim Łęc ku ukoń czy ła 28 czerw ca 1936 ro ku.
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Ro dzi ce bar dzo nas ko cha li – wspo mi na ła przy oka zji 50. rocz -
ni cy pro fe sji w 1990 ro ku. – Pa mię tam, że zgła sza ło się wie le osób
z proś bą do ro dzi ców, by od da li któ reś z dzie ci na wy cho wa nie, że
przyj mą jak swo je, ale ro dzi ce nie zgo dzi li się. By ło bar dzo ubo -
go, ale nie od da li żad ne go dziec ka, ca łą gro mad kę trzy ma li przy
so bie i bar dzo trosz czy li się o nas. Naj star sza sio stra wy szła wkrót -
ce za mąż, brat po szedł do woj ska, a resz ta uczy ła się i po ma ga -
ła ro dzi com. Po kil ku la tach na uki obie sio stry za czę ły pra co wać
za rob ko wo, a młod szy brat uczył się jesz cze. Ja ze star szą sio strą
by łam z ro dzi ca mi. By ła wiel ka ra dość, gdy na świę ta lub przy in -
nej oka zji ro dzin ka zbie ra ła się w kom ple cie. Ko ściół i szko ła by -
ły bli sko – w środ ku wsi. Mo ja Ma ma du żo udzie la ła się w pa ra -
fii, a ks. Pro boszcz po ma gał i był do rad cą w wy cho wy wa niu dzie -
ci. Był też ko ściół fi lial ny w są sied niej wsi, pod we zwa niem
Prze mie nie nia Pań skie go, tam 6 sierp nia (to rów nież dzień uro dzin
mo jej Ma my) od by wa się uro czy sty od pust. Ro dzi ce, za uwa żyw -
szy mój sła by wzrok, ofia ro wa li mnie w tym ko ście le do Prze mie -
nie nia Pań skie go.

Z te go naj wcze śniej sze go okre su me go ży cia pa mię tam ra do sną
at mos fe rę do mu, ma jo we wie czo ry, gdy sia da li śmy na pro gu do mu,
śpie wa jąc wspól nie, na słu chu jąc od gło sów przy ro dy. W na szej ro -
dzi nie mo dli twa mia ła waż ne miej sce; pa mię tam jak je sie nią po -
zo sta wia ło się pra cę w po lu, by zdą żyć na ró ża niec…

Po przy stą pie niu do pierw szej Ko mu nii świę tej cho dzi ła z ma -
mą co dzien nie na Mszę św. i do Ko mu nii świę tej. Wspo mi na też
świa dec two swe go na uczy cie la, któ re go spo ty ka ła przy oł ta rzu
Pań skim, któ ry wi dząc jej pro ble my ze wzro kiem, po ma gał jej też
w szko le. Już wte dy do jej dzie cię cej świa do mo ści do cie ra ło prze -
czu cie krzy ża śle po ty. W in nych swo ich wspo mnie niach pi sa ła
o przy pad ko wym spo tka niu z gru pą dzie ci, któ re wy śmie wa ły się
z jej sła be go wzro ku, a tak że o in nym prze ży ciu. Kie dy mia ła 14
lat, ko le żan ki za czę ły mó wić, kim chcia ły by być w przy szło ści
i któ raś po wie dzia ła, że bę dzie za kon ni cą. Ja dzia przy ję ła to bo -
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le śnie i z pła czem, zda jąc so bie spra wę, że ona za kon ni cą ni gdy
nie bę dzie, wła śnie z po wo du wzro ku.

W wie ku 17 lat prze ży ła trud ne zmia ny w do mu ro dzin nym:
dwie sio stry wy szły za mąż, brat się oże nił, mat ka zmar ła na ra -
ka, a po kil ku mie sią cach rów nież oj ciec – na ast mę. Ja dwi ga wy -
je cha ła do Gru dzią dza, gdzie po ma ga ła sio strze, któ ra opie ko -
wa ła się tak że ich bra tem, koń czą cym se mi na rium na uczy ciel -
skie. 

Tak że w Gru dzią dzu mia ła bli sko do ko ścio ła i cho dzi ła tam
co dzien nie. Miej sco wy ksiądz za in te re so wał się nią i po mógł w na -
wią za niu kon tak tu z sio stra mi Elż bie tan ka mi, któ re mia ły tam
swój dom i szu ka ły dziew cząt do pra cy w ich do mu oraz w szpi -
ta lu war szaw skim. Po je cha ła więc do War sza wy i bar dzo się za -
przy jaź ni ła z tam tej szy mi sio stra mi, któ re jed nak po twier dzi ły, że
stan jej wzro ku unie moż li wia pra cę przy ob słu dze cho rych, ale po -
mo gły jej na wią zać kon takt z La ska mi przez s. Wa cła wę Iwasz kie -
wicz, któ rą zna ły. Sio stra Wa cła wa po za po zna niu się z Ja dwi gą
wkrót ce prze ka za ła wia do mość, że mo że ona zo stać przy ję ta do
Zgro ma dze nia w La skach.

W pra cy u sióstr Elż bie ta nek, w kuch ni szpi tal nej, za stą pi ła ją
ro dzo na sio stra. O swo im przy jeź dzie do La sek tak na pi sa ła
w swym ju bi le uszo wym wspo mnie niu: W La skach naj pierw po -
szły śmy do Ka pli cy – bli sko oł ta rza mo dli ły śmy się i wte dy uświa -
do mi łam so bie, że jest to 6 sierp nia – i tak speł ni ło się mo je ofia -
ro wa nie przez Ro dzi ców do Prze mie nie nia Pań skie go. Te go sa me -
go dnia zo sta ła przy ję ta do aspi ra tu i tak roz po czę ło się jej
wy ma rzo ne, a trwa ją ce po nad 70 lat ŻY CIE ZA KON NE.

Do aspi ra tu zo sta ła przy ję ta 6 sierp nia 1936 ro ku; do no -
wi cja tu – 6 stycz nia 1939 ro ku;

Pierw szą Pro fe sję zło ży ła 6 stycz nia 1940 ro ku; Pro fe sję
Wie czy stą 6 stycz nia 1946 ro ku.

W pierw szych la tach for ma cji prze szła sześć ope ra cji oku li -
stycz nych. W tym cza sie jej głów ny mi obo wiąz ka mi by ło skła da -
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nie i przy go to wy wa nie ulo tek na kwe stę, pra ca w pral ni, w re fek -
ta rzu i ob słu ga go ści.

Wy buch woj ny za stał ją w no wi cja cie. Prze ży ła wte dy ob lę że -
nie War sza wy i zbom bar do wa nie na sze go do mu przy ul. Wol ność.
W ko lej nych la tach woj ny zaj mo wa ła się nie wi do my mi dziew czę -
ta mi w Ko złów ce i Żu ło wie. 

W grud niu 1949 r. zo sta ła wy sła na, wraz z gru pą nie wi do mych
dziew cząt, do pro wa dzo ne go przez na sze sio stry „Do mu Szko le -
nia Nie wi do mych” w Pnie wie, pow. Kut no. Ukoń czy ła tam rocz -
ny kurs dzie wiar stwa, zda jąc koń co wy eg za min 2 grud nia 1950
ro ku, a 15 grud nia – tak że eg za min cze lad ni czy w za wo dzie dzie -
wiar skim przy Izbie Rze mieśl ni czej w Ło dzi. Na po cząt ku 1951
ro ku wró ci ła do La sek, do jed ne go wów czas do mu za kon ne go –
św. Fran cisz ka, w któ rym po zo sta ła przez ko lej ne dzie się cio le cia
swe go ży cia, rów nież po po dzia le do mu, w 1962 ro ku, na trzy
wspól no ty za kon ne. W ro ku 1967 ukoń czy ła z gru pą kil ku star -
szych sióstr, któ re uzu peł nia ły za le głe na sku tek woj ny i oku pa -
cji wy kształ ce nie, Szko łę Pod sta wo wą dla Do ro słych w Iza be li nie. 

Od po cząt ku by ła „że la zną” po mo cą ko lej nych prze ło żo nych
przy do raź nych pra cach w warsz ta tach dzie wiar skich, sta łą rad -
ną do mo wą, nie za stą pio ną, dy żu ru ją cą bez ja kich kol wiek przerw,
fur tian ką. W daw nym Do mu św. Fran cisz ka nie mia ła in ne go po -
ko iku po za tą „ogól no la skow ską fur tą”, z okien kiem, wy cho dzą -
cym na ga nek do mu i mi kro sko pij ną ów cze sną dy żur kę, z te le -
fo nem i … łóż kiem, na któ rym przy sia da ły sio stry za ła twia ją ce
swo je spra wy – bo wiem tam wła śnie znaj do wał się je dy ny te le -
fon w do mu. A wszyst ko to – w ob rę bie klau zu ry… .

Przez po nad 50 lat przez ten po ko ik i okien ko za ła twia ne by -
ły wów czas w pierw szej ko lej no ści wszel kie spra wy La sek: przyj -
mo wa nie go ści, wy cie czek, cu dzo ziem ców i ofia ro daw ców.
Zgod nie z pra wem ko ściel nym i Kon sty tu cja mi zmie nia ły się bo -
wiem w tym okre sie, co trzy, ewen tu al nie co sześć lat, ko lej ne prze -
ło żo ne, ale sym bo lem trwa łej toż sa mo ści La sek dla tych, któ rzy
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tu za wsze licz nie przy jeż dża li, po zo sta wa ła ta fur ta i czu wa ją ca
w niej – Fur tian ka, czy li Sio stra Le onar da zwa na po pu lar nie „Cio -
cią”.

Po wpro wa dze niu przez Ka pi tu łę ob cho dów ju bi le uszy za kon -
nych, ja ko je den z pierw szych rocz ni ków ob cho dzi ła w 1990 ro -
ku 50-le cie Pro fe sji.

W cią gu na stęp nych lat co raz wię cej bli skich jej osób od cho -
dzi ło od czyn ne go ży cia i do Do mu Oj ca. Zmie nia ła się struk tu -
ra Do mu i ca łych La sek, a tak że miej sce, ja kim by ła tra dy cyj na
„fur ta”. Sła bły si ły fi zycz ne Sio stry. W 2009 ro ku – po za ła ma niu
sta nu zdro wia, z czę ścio wym po ra że niem ru cho wym i ko niecz -
no ścią przej ścia na sta łe do In fir me rii – Sio stra za ak cep to wa ła
prze nie sie nie jej do Do mu św. Ra fa ła. Po cząt ko wo uczest ni czy -
ła jesz cze, w mia rę moż no ści, we wspól nych po sił kach w re fek -
ta rzu. Wier nie przy jeż dża ła też na Msze świę te do ka pli cy do mo -
wej, a w więk sze świę ta tak że do du żej Ka pli cy. Du żym utrud nie -
niem sta wa ła się po stę pu ją ca utra ta słu chu, to wa rzy szą ca
wcze śniej szej cał ko wi tej utra cie wzro ku. Do koń ca wiel ką ra do -
ścią Sio stry by ły każ de od wie dzi ny róż nych osób z jej Ro dzi ny.
Cie szy ła się do wo da mi ich pa mię ci i sa ma in te re so wa ła się ich
spra wa mi.

Ostat nie po gor sze nie sta nu zdro wia Sio stry łą czy ło się z bo -
le sny mi zmia na mi krą że nio wy mi, Bar dzo cier pia ła. Roz wa ża ny
był ewen tu al ny wy jazd Sio stry do szpi ta la. 13 li sto pa da, w dniu
roz po czy na ją cych się re ko lek cji Sióstr Ju bi la tek, ks. Ka zi mierz Ol -
szew ski udzie lił Sio strze Sa kra men tu Cho rych. Do wy jaz du jed -
nak nie do szło.

W na stęp nych dniach cier pie nie na ra sta ło, mi mo sto so wa nia
środ ków prze ciw bó lo wych. W cią gu ostat nich dni i no cy sio stry
wy mie nia ły się, czu wa jąc i to wa rzy sząc Sio strze mo dli twą. Kil ka -
krot nie od wie dzi ła ją Mat ka Ra do sła wa. Mi mo na ra sta ją cej sła -
bo ści, w co raz rzad szych chwi lach przy tom no ści, Sio stra wy raź -



nie mo dli ła się o ła skę śmier ci, o to, że by Pan Je zus i Mat ka Bo -
ża już ją „za bra li do sie bie”.

Sio stra ode szła do Pa na w dniu swo ich imie nin, 26 li sto pa da
– we wto rek – w dniu św. Le onar da, w oto cze niu mo dlą cych się
Sióstr. 

Po grzeb od był się w czwar tek 28 li sto pa da 2013 ro ku o godz.
14.00. Mszy św. po grze bo wej prze wod ni czył i kon dukt na
cmen tarz pro wa dził ks. rek tor Sła wo mir Szcze pa niak; Mszę św.
kon ce le bro wa li z nim: ks. Ka zi mierz Ol szew ski, ks. Edward En -
gel brecht, ks Nor bert Kon dej i ks. Sta ni sław Ho in ka. Do je cha ło
też kil ka na ście osób z ro dzi ny Sio stry, któ re po po grze bie spo tka -
ły się w Do mu Re ko lek cyj nym.
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s. Rut Wo siek FSK

Śp. sio stra Sa bi na
od Mi ło ści Sło wa Wcie lo ne go

Le oka dia Ma ślan ka
(24.10.1928–27.11.2013)

Prze żyw szy lat 85; Pro fe sji – 58; Po wo ła nia – 60.

Sio stra Sa bi na – Le oka dia Ma ślan ka uro dzi ła się 24 paź dzier -
ni ka 1928 ro ku w No wej Wsi w po znań skiem. By ła czwar tym

z je de na ścior ga dzie ci miej sco wych go spo da rzy Woj cie cha Ma -
ślan ki i Ma rii z do mu Chwi stek. Sa kra ment chrztu św. otrzy ma -
ła w ko ście le pa ra fial nym w Smo gul cu 4 li sto pa da 1928 ro ku, a sa -
kra ment bierz mo wa nia 17 czerw ca 1947 ro ku w Si po rach. 

Do szko ły po wszech nej cho dzi ła w są sied niej La skow ni cy.
Jed nak do wy bu chu woj ny w 1939 ro ku zdą ży ła ukoń czyć tyl ko
trzy kla sy. Pod czas oku pa cji zna la zła się wraz z ro dzi ną na te re -
nie wcie lo nym do Rze szy i mu sia ła pod jąć pra cę. Naj pierw przez
dwa la ta u pol skich go spo da rzy w są siedz twie, a na stęp nie, do
koń ca woj ny, u Niem ców, w Ka zi mie rzo wie, w ob rę bie ro dzin -
ne go po wia tu.



Po za koń cze niu woj ny zo sta ła w do mu i po ma ga ła ro dzi com
w go spo dar stwie. Przez rok uczęsz cza ła na kur sy wie czo ro we
i ukoń czy ła w ten spo sób czwar tą kla sę. W grud niu 1948 r. zno -
wu prze rwa ła na ukę i wy je cha ła do bra ta do Szcze ci na, gdzie pod -
ję ła pra cę w Szcze ciń skich Za kła dach Prze my słu Odzie żo we go.
Tam na uczy ła się szy cia i uzy ska ła kwa li fi ka cje „ma szy niar ki”. Mo -
gła w ten spo sób po ma gać młod sze mu ro dzeń stwu, któ re cho dzi -
ło jesz cze do róż nych szkół. Przez dwa la ta po ma ga ła też swo jej
sio strze, któ ra pod czas służ by mę ża w woj sku sa mot nie wy cho -
wy wa ła dziec ko.

W tym cza sie uświa do mi ła so bie tak że swo je po wo ła nie do
słu że nia Bo gu w ży ciu za kon nym. Je go re ali za cja oka za ła się jed -
nak trud na. Zgło si ła się do Zgro ma dze nia Sióstr Mi ło sier dzia
w Szcze ci nie, gdzie nie mo gła zo stać przy ję ta bez ukoń czo nej
szko ły pod sta wo wej, a uzu peł nie nie trzech bra ku ją cych klas oka -
za ło się nie moż li we, bo pra co wa ła w fa bry ce na zmia nach w róż -
nych go dzi nach. W 1953 ro ku do wie dzia ła się o La skach i li stow -
nie zgło si ła się z proś bą o przy ję cie. Na pró bę przy je cha ła w sierp -
niu, pod czas urlo pu wy po czyn ko we go, za co by ła wdzięcz na, bo
nie mu sia ła w fa bry ce ujaw niać swo ich za mia rów. Do Zgro ma -
dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo sta ła przy ję ta 5 li -
sto pa da 1953 ro ku, a po dzie się ciu dniach prze szła do po stu la tu.
W tym cza sie pra co wa ła ja ko po moc ni ca w szwal ni sióstr w La -
skach.

No wi cjat roz po czę ła 14 sierp nia 1954 ro ku; Pierw szą Pro -
fe sję zło ży ła 15 sierp nia 1955 ro ku, Pro fe sję Wie czy stą –
15 sierp nia 1961 ro ku.

W cią gu sześć dzie się ciu lat ży cia za kon ne go, w je go po cząt -
kach, przez rok pra co wa ła w in ter na cie, ja ko po moc wy cho waw -
cza u ma łych dziew czy nek, a na stęp nie dwa la ta po ma ga ła
w szwal ni na Piw nej. W tym cza sie cho dzi ła na wy kła dy i zda wa -
ła eg za mi ny na Kur sach Ka te che tycz nych Ar chi die ce zji War szaw -
skiej. W 1967 ro ku w Szko le dla Pra cu ją cych w Iza be li nie ukoń -
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czy ła prze rwa ne przez la ta wo jen ne ostat nie kla sy szko ły pod sta -
wo wej. 

Przez wszyst kie po zo sta łe la ta jej czyn ne go ży cia pra co wa ła
ko lej no: w ów cze snej szwal ni cen tral nej sióstr – przy Do mu św.
Fran cisz ka, (z cza sem ogra ni cza nej lo ka lo wo na rzecz kuch ni cen -
tral nej i w związ ku z roz wo jem szwal ni w Klasz to rze War szaw -
skim), gdzie po cząt ko wo by ła po moc ni cą, a po po wro cie z Piw -
nej, w la tach 1966–1998, od po wie dzial ną za szwal nię i we stiar -
nię sióstr w La skach. Star sze sio stry wspo mi na ją do dziś jej
spo strze gaw czość i tro skli wość przy za uwa ża niu róż nych nie do -
stat ków ich gar de ro by, któ ra prze cho dzi ła w o wie le więk szym niż
obec nie stop niu wła śnie przez rę ce we stiar ki, bo prze cież nie by -
ło miej sca na sza fy w po ko jach, a zi mo we rze czy Sio stra przyj mo -
wa ła i za bez pie cza ła na stry chu. Mia ła też ta lent w wy naj dy wa -
niu i zdo by wa niu ma te ria łów na ha bi ty i far tu chy, wy naj dy wa niu
i ku po wa niu od po wied nich pod ko szu lek, po pod ję tej przez Zgro -
ma dze nie re zy gna cji z szy cia tra dy cyj nych płó cien nych ko szul, co
wy ma ga ło nie ma łych zdol no ści. Za cho wa ły się jesz cze, ja ko „re -
lik ty” z tam tych lat, nie któ re z tych pierw szych far tu chów z tzw.
„ze rów ki”, al bo zdo by tych ru lo nów płót na „har cer skie go”.

Nie ste ty nie ule czal na cho ro ba co raz bar dziej, i przed wcze śnie,
ogra ni cza ła jej ak tyw ność. Jesz cze przez dwa ko lej ne la ta (1998–
2000) słu ży ła, w mia rę moż no ści, po mo cą w re fek ta rzu Do mu św.
Fran cisz ka. Od lip ca 2000 ro ku zo sta ła prze nie sio na do wspól no -
ty Do mu św. Ra fa ła i za miesz ka ła na par te rze no we go Do mu. Tu
po zo sta ła do koń ca swo ich dni na ra sta ją cej udrę ki, w ja kim stop -
niu uświa do mio nej – Bóg to wie.

Śmierć za koń czy ła to pa smo cier pie nia w pięk ny i sym bo licz -
ny spo sób – god ny wiel kie go sty lu sa me go Pa na. 

Sio stra w ostat nich mie sią cach dzie li ła wspól ny po kój z s. Le -
onar dą. By ła też świad kiem ostat nich dni cier pie nia i ca ło do bo -
wych dy żu rów przy jej od cho dze niu.



Po śmier ci s. Le onar dy, w dniu 26 li sto pa da – s. Sa bi na zo sta -
ła prze nie sio na „chwi lo wo” do we stiar ni sióstr, na tym sa mym ko -
ry ta rzu, kil ka po koi da lej. 

27 li sto pa da, w śro dę, przed po ran ną Mszą św. o godz. 8.00,
za szła tam do niej na chwi lę sio stra Prze ło żo na, a pod czas Mszy
św. roz no szą cy Ko mu nię św. cho rym – ks. Se ba stian Wy rzy kow -
ski, któ ry po bło go sła wił Sio strę. Chwi lę póź niej, po Mszy św. i roz -
po czę ciu w do mo wej ka pli cy Ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men -
tu, wy cho dzą ce sio stry za uwa ży ły przez uchy lo ne drzwi, że w tym
krót kim cza sie Sio stra Sa bi na nie po strze że nie ode szła do Do mu
Oj ca. Eks por ta cja cia ła z ka pli cy do mo wej odby ła się, po dob nie
jak po przed nie go dnia po śmier ci s. Le onar dy, o godz. 18.30. Od
po łu dnia sio stry przy cho dzi ły do ka pli cy na mo dli twę przy otwar -
tej trum nie. O godz. 16.00 od mó wi ły Nie szpo ry ża łob ne.

Po grzeb sio stry Sa bi ny od był się w pią tek 29 li sto pa da o godz.
14.00. Mszę św. pod prze wod nic twem ks. rek to ra Sła wo mi ra
Szcze pa nia ka, kon ce le bro wa ło, po dob nie jak po przed nie go dnia,
czte rech księ ży: ks. Ka zi mierz Ol szew ski, ks. Edward En gel brecht,
ks. Nor bert Kon dej i ks. Sta ni sław Ho in ka. Mo dli twy na cmen -
ta rzu po pro wa dził ks. Jan Ko nar ski, któ ry po dzie lił się ze zgro -
ma dzo ny mi swo imi wspo mnie nia mi ze spo tkań z s. Sa bi ną i do -
tknię cia naj głęb szej ta jem ni cy jej cier pie nia w ostat nich la tach. 

Na uro czy sto ści po grze bo we z róż nych stron Pol ski przy je cha -
ła ro dzi na sio stry (oko ło 20 osób). Po po grze bie wszy scy spo tka -
li się w Do mu Re ko lek cyj nym.
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2013 r.
2–03.12 W Pa ła cu Kul tu ry w War sza wie od by ła się XI Edy cja

Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Re ha for the Blind In
Po land pod ho no ro wym pa tro na tem mał żon ki pre zy -
den ta RP – Pa ni An ny Ko mo row skiej. Te ma tem prze -
wod nim kon fe ren cji by ło: „wy kształ ce nie naj lep szym
an ti do tum na dys kry mi na cję nie wi do mych”. Głów nym
or ga ni za to rem kon fe ren cji jak zwy kle, by ła Fun da cja
„Szan sa dla Nie wi do mych”, a jed nym ze współ or ga ni -
za to rów To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi
w La skach. Jesz cze przed otwar ciem kon fe ren cji od by -
ła się ma ni fe sta cja nie wi do mych przed Sa lą Kon gre so -
wą Pa ła cu, któ rej ha słem by ły sło wa: „My nie wi dzi my
nic, a Wy – za uwa ża cie nas?” Se sję me ry to rycz ną otwo -
rzył Ma rek Kal bar czyk, spo łecz ny pre zes Fun da cji
„Szan sa dla Nie wi do mych”. Na stęp nie wy stą pi li go ście
spe cjal ni: dr Jo an na Sta rę ga -Pia sek (In sty tut Roz wo ju
Służb Spe cjal nych), Wła dy sław Go łąb (pre zes Za rzą -
du To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach),
prof. dr hab. Ja dwi ga Ku czyń ska -Kwa pisz (Uni wer sy -
tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go) oraz przed sta wi -
ciel Pań stwo we go Fun du szu Osób Nie peł no spraw nych.
Se sja me ry to rycz na ob ję ła na stę pu ją cą te ma ty kę: edu -
ka cja dro gą do suk ce su, no wo cze sna re ha bi li ta cja na co
dzień i z tech no lo gią za pan brat. Dwu dnio we ob ra dy
ob fi to wa ły w te ma ty kę na uko wą, spo tka nia prak tycz -
ne, pre zen ta cje z za kre su no wo cze snych osią gnięć
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go i tech nicz ne go z ca łe go
świa ta, gry, za ba wy i wy stę py ar ty stycz ne. Nie wąt pli -
wie jest to ogrom ne osią gnię cie pre ze sa Mar ka Kal bar -
czy ka w po pu la ry za cji te ma ty ki zwią za nej z ży ciem
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i pra cą nie wi do mych. W pierw szym dniu ob rad tzw.
„Ido le” otrzy ma ły oso by i in sty tu cje szcze gól nie za słu -
żo ne dla nie wi do mych.

5.12 W Rab ce ob cho dzo no Mię dzy na ro do wy Dzień Wo -
lon ta riu sza. De le ga cja wo lon ta riu szek wraz z s. Ir mi -
ną i dwo ma wy cho waw czy nia mi: p. Ka ta rzy ną
Świerk i Mo ni ką Mszań ską, wy je cha ła do No we go
Tar gu na spo tka nie w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry.
W cza sie spo tka nia roz strzy gnię ty zo stał ple bi scyt
Ak tyw ny 2013, w któ rym brał udział Mło dzie żo wy
Wo lon ta riat Zo ba czyć świat dzia ła ją cy przy Szko le
Spe cjal nej dla Dzie ci Nie wi do mych w Rab ce, zdo by -
wa jąc IV miej sce. Dal szą część świę to wa nia
kontynuowa no w In ter na cie w nie dzie lę 15 grud nia.
W pro gra mie by ła dzięk czyn na Msza świę ta w in ten -
cji wo lon ta riu szy oraz wspól ne spo tka nie, w cza sie
któ re go dzię ko wa no im za wszel ką po moc udzielaną
dzie ciom nie wi do mym. 

6.12 W Rab ce w in ter na cie od by ło się spo tka nie ze św. Mi -
ko ła jem. Pre zen ty zo sta ły przy go to wa ne, ja k co ro ku
już od wie lu lat, przez Sto wa rzy sze nie Po mo cy Oby -
wa tel skiej im. An ny Fi sze ro wej z Kra ko wa. Pa ni Pre -
zes Sto wa rzy sze nia – Bog da na Pi li chow ska z p. To ma -
szem Pi li chow skim i z gru pą przy ja ciół: p. Te re są Po -
do ską z sy nem Łu ka szem (ro dzi na s. Go ret ti)
i ku zy na mi z ro dzi ny Szczep kow skich, z dok to ro -
stwem Ma ry lą i Woj cie chem Ra dło oraz pań stwem
Ne pel ski mi przy go to wa li in dy wi du al ne pre zen ty dla
każ de go dziec ka ze szko ły zgod nie z pra gnie nia mi wy -
ra żo ny mi w li stach do św. Mi ko ła ja. Dzie ci w ra mach
wdzięcz no ści przy go to wa ły ma łe upo min ki i krót ki
pro gram o św. Mi ko ła ju – wier sze i pio sen ki, któ ry za -
pre zen to wa ły go ściom z Kra ko wa. Spo tka nie od by ło
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się w at mos fe rze wza jem nej ser decz no ści i życz li wo -
ści, a to wa rzy szy ła mu ogrom na ra dość dzie ci z otrzy -
ma nych pre zen tów.
Rów nież w La skach w tym dniu od wie dził do my świę -
ty Mi ko łaj. Dzień ten, tra dy cyj nie, szcze gól nie ży wo
prze ży ły Przed szko la ki, któ re w dniu swe go Pa tro na
mia ły spe cjal ną Mszę św., a po niej spo tka nie z udzia -
łem ro dzi ców i go ści.

6-7.12 W Szko le w Ja błon kach, w go dzi nach 9–16, udo stęp -
nio na by ła do zwie dza nia wy sta wa rzeź by Pio tra Ku -
scha pt. ZNA KI ŚWIĘ TO ŚCI, zwią za na z za koń czo -
nym Ro kiem Wia ry oraz, w je go „prze dłu że niu”, sta -
no wią ca wy raz wia ry Ar ty sty: wie rzę w Sy na Bo że go.
Mi mo bar dzo nie sprzy ja ją cych wa run ków – aku rat
w tych dniach przez te ren War sza wy i La sek prze cho -
dził or kan „KSA WE RY”, któ ry wcze śniej dał się we zna -
ki w ca łej pół noc no -za chod niej Eu ro pie – wy sta wę od -
wie dzi ło w cią gu tych dni wie le osób, w tym gru py na -
szej mło dzie ży i pra cow ni cy. 

10.12. W La skach od by ła się uro czy stość po świę ce nia
i od da nia do użyt ku prze bu do wa ne go do mu dr. Wło -
dzi mie rza Do lań skie go dla po trzeb dy dak tycz no -wy -
cho waw czych dzie ci głu cho nie wi do mych. Ca ła prze -
bu do wa kosz to wa ła po nad dwa mi lio ny zło tych i zo -
sta ła sfi nan so wa na przez lon dyń ską fun da cję
dzia ła ją cą na rzecz nie wi do mych w La skach –
„Fund for the Blind of La ski”, z za pi su śp. Ja dwi gi
z Rey ów Se we ry no wej Mo raw skiej. W uro czy sto ści
wzię li udział go ście ho no ro wi: pa ni An na Mo raw ska -
-Me smet – cór ka fun da tor ki i pre zes fun da cji pan Ta -
de usz Po two row ski. Uczest ni czy li tak że in ni do na to -
rzy, dzię ki któ rym obiekt bę dzie od po wied nio wy po -
sa żo ny: pa ni Mo ni ka Woź niak -Ma kar ska – prze zes
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Pol skie go To wa rzy stwa Re ase ku ra cji i pa ni Ma ria
Misz czak z fir my Gla xo Smi th Kli ne Con su mer
Healthcare. Uro czy stość roz po czę ła się w Do mu
Przy ja ciół, gdzie go ści po wi ta ła dy rek tor Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go pa ni Elż bie ta Szczep kow -
ska. Na stęp nie za bra li głos: pre zes Wła dy sław Go łąb,

INNE WYDARZENIA 197

An na Mo raw ska -Me smet z wiel kim wzru sze niem dzię ku -
je za wy peł nie nie te sta men tu swo jej mat ki
(fot. Grzegorz Ostrowski)
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Tadeusz Potworowski – prezes londyńskiej fundacji Fund
for the Blind of Laski (fot. Grzegorz Ostrowski)

Tekst ta bli cy pa miąt ko-
wej: „Dom dr Wło dzi mie rza 
Do lań skie go wy bit ne go nie -
wi do me go na ukow ca, pia ni -
sty i dzia ła cza spo łecz ne go
(1886–1973) / dar dla To wa -
rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi w La skach na ce le
zwią za ne z edu ka cją i re wa -
li da cją dzie ci głu cho nie wi -
do mych / Fun da tor mo der -
ni za cji i roz bu do wy Fund for
the Blind of La ski w Wiel kiej
Bry ta nii ze spad ku po śp. 
Ja dwi dze z Rey ów Se we ry no -
wej Mo raw skiej / La ski A.D.
2013” (fot. Grzegorz Ostrowski)



któ ry przy bli żył ze bra nym po stać dr. Wło dzi mie rza
Do lań skie go – dar czyń cy do mu; inż. Jan Ku cza -Ku -
czyń ski, któ ry przed sta wił prze bieg roz bu do wy
do mu i wresz cie pa ni Mał go rza ta Be nisz za pre zen -

to wa ła film o pra cy z dzieć mi głu cho nie wi do my mi.
Na za koń cze nie pa ni An na Mo raw ska -Me smet ze
wzru sze niem po dzię ko wa ła za wy peł nie nie wo li swo -
jej mat ki. Na stęp nie wszy scy uda li się do do mu dr.
Wło dzi mie rza Do lań skie go, gdzie pro boszcz parafii
pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
ksiądz Grze gorz Jan kow ski do ko nał po świę ce nia roz -
bu do wa ne go obiek tu i od sło nię to ta bli cę utrwa la ją -
cą pa mięć dar czyń ców. Uro czy stość za koń czył wspól -
ny po si łek w Do mu Re ko lek cyj nym, po łą czo ny
z prze ka za niem go ściom drob nych upo min ków od
dzie ci głu cho nie wi do mych.

12.12 W Dys ku syj nym Klu bie Fil mo wym „Zby szek”, dzia -
ła ją cym w So ko łow skim Ośrod ku Kul tu ry w So ko ło -
wie Pod la skim, od by ła się pro jek cja fil mu „Ima gi ne”
w re ży se rii An drze ja Ja ki mow skie go. Film opo wia da
o nie wi do mym in struk to rze orien ta cji prze strzen nej,
któ ry sto su je me to dę echo lo ka cji. Na po ka zie fil mu,
re pre zen tu jąc La ski, by li obec ni: p. Zbi gniew Jęcz myk
i p. Sta ni sław Ba deń ski. Po pro jek cji fil mu od by ła się
po nad dwu go dzin na dys ku sja, za rów no na te mat sa -
me go fil mu, jak i za gad nie nia orien ta cji prze strzen -
nej u nie wi do mych – me tod, tech nik, pro ce sów na -
ucza nia, itp. oraz miej sca echo lo ka cji w tym pro ce sie.
Cie szy nas, że mo gli śmy fa cho wo i rze tel nie od po wie -
dzieć na wie le pytań, nie umniej sza jąc ro li ję zy ka 
fil mu w prze ka zie tre ści ty flo lo gicz nych, a przy tej
oka zji opo wie dzieć o pra cy z dzieć mi nie wi do my mi
w La skach.
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13.12 WDo mu Przy ja ciół Nie wi do mych w La skach od by ła
się Kon fe ren cja pro mu ją ca po rad nik „Mo del VII SA”,
zor ga ni zo wa na przez To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem -
nia ły mi i Fun da cję Oran ge, któ ra sfi nan so wa ła wy da -
nie pu bli ka cji, oraz Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej
– De par ta ment Zwięk sza nia Szans Edu ka cyj nych.
W kon fe ren cji wzię li udział mię dzy in ny mi: prof. dr
hab. Ta de usz Gał kow ski, prof. dr hab. Ja dwi ga Ku czyń -
ska -Kwa pisz, dr Ta de usz Ma jew ski, dr An to ni na Ada -
mo wicz -Hum mel, Doro ta Buch man z Fun da cji Oran -
ge, Agniesz ka Kar czew ska -Gzik, Mo ni ka Waw rzeń czyk
i Jo lan ta Ra fał -Łu niew ska z ORE (Ośrodka Rozwoju
Edukacji), któ re opo wie dzia ły o dzia ła niach po dej mo -
wa nych na rzecz uczniów ze spe cjal ny mi po trze ba mi
edu ka cyj ny mi czy li o ada pta cji pod ręcz ni ków, ma te ria -
łów po moc ni czych dla uczniów nie wi do mych i sła bo -
wi dzą cych oraz o ban ku do brych prak tyk. Są to za gad -
nie nia, w któ re włą cza ni są tak że pra cow ni cy na sze go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go. Pol ski Zwią zek
Nie wi do mych re pre zen to wa ła Mał go rza ta Pa cho lec –
Se kre tarz Ge ne ral ny.

13.12 W Do mu w Rab ce od by ło się przed świą tecz ne spo tka -
nie opłat ko we, na któ re przy by li za pro sze ni go ście.
Swo ją obec no ścią szko łę w Rab ce za szczy ci li: pa ni
Ewa Przy by ło – Bur mistrz Mia sta Rab ki, a tak że
przed sta wi cie le władz Ra dy Po wia tu, Ra dy Mia sta
i róż nych in sty tu cji, du cho wień stwa oraz La sek: mat -
ka Ra do sła wa i p. dy rek tor Szy mon Sła wiń ski. Spo tka -
nie roz po czę ła s. Ir mi na, wi ta jąc go ści, a na stęp nie
wy sta wio no Ja seł ka pt. „Kon kurs szo pek” w wy ko na -
niu wy cho wan ków i wy cho waw ców z In ter na tu. Po
przed sta wie niu go ście, pra cow ni cy, ucznio wie, sio stry
skła da li so bie ży cze nia i dzie li li się opłat kiem. W dal -
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szej czę ści spo tka nia wszy scy zo sta li za pro sze ni na
wie cze rzę wi gi lij ną i tra dy cyj ne śpie wa nie ko lęd. Ja -
seł ka, au tor stwa wy cho waw cy Ada ma Zię by, roz po -
czy na ją się od ogło sze nia przez bur mi strza mia sta
kon kur su szo pek bo żo na ro dze nio wych. Sto larz Jó zef,
miesz ka niec te go mia sta, po sta na wia przy go to wać
szop kę na kon kurs. I to on, wkła da jąc w swo ją pra cę
ca łe swe ser ce, wy ko nał naj pięk niej szy żłó bek dla No -
wo na ro dzo ne go. Od te go mo men tu w tym wy bra nym
mie ście, jak mó wią sło wa z ja se łek miesz kań cy prze -
ści ga ją się w czy nie niu do bra, bo każ dy, kto oka że do -
bre ser ce, wi dzi nie tyl ko pu sty żłó bek, ale pięk ną
i praw dzi wą szop kę z Do brych Serc uczy nio ną. Ja seł -
ka by ły de dy ko wa ne wszyst kim go ściom i dar czyń -
com, a tak że by ły wy ra zem wdzięcz no ści za prze ka -
zy wa ne w róż nej for mie da ry, za życz li wość, otwar tość
i do broć serc oka zy wa ną szko le w Rab ce.

15.12 W trze cią nie dzie lę Ad wen tu ob cho dzo no uro czy ście
80. rocz ni cę uro dzin ks. Ka zi mie rza Ol szew skie go,
któ re mu z tej oka zji re dak cja „La sek” skła da po dzię ko -
wa nia za wie lo let nią po słu gę dusz pa ster ską na rzecz
nie wi do mych. Ży czy my wie le sił do dal szej służ by
w na szym śro do wi sku i Bo żej Opie ki na co dzień.
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18.12 W sa li Do mu św. Sta ni sła wa w La skach od by ło się tra -
dy cyj ne SPO TKA NIE OPŁAT KO WE z udzia łem na -
sze go Pa ste rza Księ dza Kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza.
W tym ro ku krót ki pro gram ad wen to wy przy go to wa -
li ucznio wie star szych klas Li ceum. Ży cze nia w imie -
niu zgro ma dzo nej Wspól no ty zło żył Pre zes Wła dy sław
Go łąb oraz przed sta wi cie le róż nych śro do wisk: mło -
dzie ży, pra cow ni ków i sióstr. Do wszyst kich prze mó -
wił też Ksiądz Kar dy nał, któ ry po tem dzie lił się ze zgro -
ma dzo ny mi opłat kiem. Po opusz cze niu sa li Ksiądz Kar -
dy nał prze szedł w to wa rzy stwie Mat ki Ra do sła wy
i księ dza rek to ra Sła wo mi ra Szcze pa nia ka do Do mu św.
Ra fa ła, za trzy mu jąc się na krót kiej, ser decz nej roz mo -
wie w po ko jach cho rych Sióstr.
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20.12 W Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej od by ło się po po łu -
dnio we ad wen to we spo tka nie dla pra cow ni ków i sióstr,
dla ca łej Wspól no ty TRIU NO. W je go pro gra mie by -
ła kon fe ren cja s. Ju dy ty Pu deł ko na te mat Ewan ge lii
Dzie ciń stwa, o godz. 15.00, wspól na ad o ra cja Naj święt -
sze go Sa kra men tu, z oka zją do spo wie dzi, oraz kon fe -
ren cja ks. Sła wo mi ra Szcze pa nia ka. Spo tka nie za koń -
czy ło się Mszą św. o godz. 17.30.
Te go dnia w Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym w La -
skach roz po czę ły się też dwu ty go dnio we zi mo we fe rie
świą tecz ne trwa ją ce do 5 stycz nia 2014 ro ku. Wie le
dzie ci roz je cha ło się do swo ich do mów ro dzin nych już
w po przed nich dniach.

21.12 W so bo tę za czę li przy jeż dżać pierw si go ście, wśród
nich na si daw ni wy cho wan ko wie i in ni nie wi do mi, któ -
rzy spę dzą w La skach Świę ta.

26.12 W sa li Do mu św. Sta ni sła wa od był się tra dy cyj ny WIE -
CZÓR KO LĘD, z licz nym udzia łem go ści i sióstr. Te -



go sa me go dnia w Klasz to rze war szaw skim po wie czor -
nej Mszy św. przy śpie wie ko lęd spo tkał się z miesz kan -
ka mi Do mu, za pro szo ny mi go ść mi oraz sio stra mi
Ksiądz Kar dy nał Ka zi mierz Nycz i Ksiądz Bi skup Bro -
ni sław Dem bow ski. Z La sek przy je cha li: Mat ka Ra do -
sła wa, pre zes Wła dy sław Go łąb z Małżo nką i ks. rek -
tor Sła wo mir Szcze pa niak. 

2014 r.
10.01 O godz. 16.00 w sa li Do mu św. Sta ni sła wa dzie ci i mło -

dzież oraz licz na re pre zen ta cja miesz kań ców Ośrod ka
i sióstr spo tka li się przy wspól nym ko lę do wa niu, na za -
koń cze nie okre su świą tecz ne go. W spo tka niu uczest -
ni czył też Se kre tarz Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski Ks.
Bp Woj ciech Po lak, któ ry z tej oka zji po raz pierw szy
od wie dził La ski.

12.01 W Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie od był się 14.
Cha ry ta tyw ny Kon cert No wo rocz ny Ap te ka rzy. Głów -
nym be ne fi cjen tem kon cer tu by ło To wa rzy stwo Opie -
ki nad Ociem nia ły mi. Okrę go wa Ra da Ap te kar ska już
od wie lu lat czyn nie wspie ra nie wi do me dzie ci w La -
skach. To wa rzy stwo na kon cer cie re pre zen to wa li:
pre zes Za rzą du – Wła dy sław Go łąb i wi ce pre zes – Piotr
Gro chol ski, z Mał żon ka mi. Tym ra zem szcze gól ną
atrak cją by ło wrę cze nie na gród, tak zwa nych „Anio łów
Far ma cji i Me dy cy ny”, wy bra nych w ple bi scy cie przez
pa cjen tów na te re nie ca łe go kra ju. Kon cert Straus sow -
skiej Or kie stry „Ob li ga to” po pro wa dził jak zwy kle Je -
rzy So beń ko. Tym ra zem w kon cer cie wy stą pi li ar ty ści
scen ope ro wych i ope ret ko wych z Bu da pesz tu. Go spo -
da rzem kon cer tu, już po raz trzy na sty, był nie za stą pio -
ny Bo gu sław Ka czyń ski. Kon cert roz po czę ła uwer tu -
ra do „Lek kiej ka wa le rii” Fran za Von Suppé’go, a na za -
koń cze nie or kie stra wy ko na ła „Marsz Ra detz ky’ego”
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Ja na Straus sa (oj ca). Na prze szło trzy go dzin ny kon cert
zło ży ły się utwo ry głów nie Im re Kal ma na, Fran za Le -
ha ra i Ja na Straus sa. W ra mach kon cer tu na rę ce pre -
ze sa Wła dy sła wa Go łą ba przed sta wi ciel Za rzą du
Okrę go wej Izby Ap te kar skiej w War sza wie zło żył pro -
jekt po ro zu mie nia dal sze go wspie ra nia To wa rzy stwa
przez kor po ra cję ap te kar ską. W tym miej scu chcie li by -
śmy zło żyć go rą ce po dzię ko wa nia za tę ini cja ty wę. Po -
nad to go rą co dzię ku je my dy rek to ro wi Izby – Wal de -
ma ro wi Fir ko wi za szcze gól ną życz li wość i oka zy wa -
ne ser ce. War to też pod kre ślić, że dy rek tor Wal de mar
Fi rek obec ny kon cert przy go to wał oso bi ście, pi sząc je -
go sce na riusz.

15.01 W szpi ta lu w Łom ży zmar ła w wie ku 70 lat, Ma ma na -
szych sióstr: Do mi ni ki i Syl wii oraz p. Ma rio li Ma zu -
rek, pie lę gniar ki z Dzia łu Le kar skie go ŚP. WAN DA
PIA ŚCIK. Po grzeb od był się 18 stycz nia, w so bo tę,
o godz. 11.00 w ich ro dzin nej pa ra fii Do bry bór. Z La -
sek i War sza wy do je cha ło kil ka na ście sióstr z Mat ką,
s. Ani tą i s. Ja ną Paw łą oraz księ ża: An drzej Gał ka, Sła -
wo mir Szcze pa niak i ks. Ja kub Szcze śniak.

17–19.01 W Do mu Re ko lek cyj nym w La skach mia ły miej sce re -
ko lek cje Ru chu ZNAK, two rzo ne go przez człon ków
Klu bów In te li gen cji Ka to lic kiej zwłasz cza war szaw skie -
go i kra kow skie go, oraz śro do wi ska cza so pism: „Ty go -
dnik Po wszech ny”, „Znak” i „Więź”. Obec ni by li m.in.
re dak tor na czel ny „Wię zi” Zbi gniew No sow ski z Żo ną,
pre zes wy daw nic twa „Znak” Hen ryk Woź nia kow ski
(syn śp. Jac ka Woź nia kow skie go), tak że zna ne wie lu
sio strom p. Da nu ta Basz kow ska, za ło ży ciel ka i pre zes
Eku me nicz ne go Sto wa rzy sze nia Po ko ju i Pojednania
EFFATHA, oraz przedstawiciele Klubu Inteligencji Ka -
to lickiej. W pią tek i so bo tę uczest ni kom to wa rzy szył
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Ks. Bi skup Grze gorz Ryś. Ze wzglę du na du żą licz bę
osób bio rą cych udział w re ko lek cjach, Msze świę te
i kon fe ren cje od by wa ły się w Ka pli cy Cen tral nej. Po
wie czor nej kon fe ren cji trwa ła ad o ra cja Naj święt sze go
Sa kra men tu do godz. 22.00. W so bo tę Ksiądz Bi skup
od pra wił Eu cha ry stię „w in ten cji sióstr i wszyst kie go
te go, co się na zy wa La ski i we wszyst kich in ten cjach te -
go miej sca”. Wśród księ ży po słu gu ją cych Sa kra men tem
Po ku ty i pro wa dzą cych po ran ną Li tur gię go dzin, w któ -
rej uczest ni czy ło oko ło 40 osób, by li: o. Ma rek Pień -
kow ski OP i o. Sta ni sław Ja ro mi OFM Conv. Pod czas
re ko lek cji był też czas na dys ku sje w gru pach nad py -
ta nia mi z an kie ty Pa pie ża Fran cisz ka, do ty czą cy mi ro -
dzi ny. At mos fe rę, po za po miesz cze nia mi, w któ rych
od by wa ły się spo tka nia, oży wia ły har ce dzie ci. 

18–25.01 Łą czy łliśmy się mo dli twą z prze ży wa nym przez chrze -
ści jan ca łe go świa ta ko lej nym Ty go dniem Mo dli twy
o Jed ność Chrze ści jan po prze dzo nym, jak zwy kle,
Dniem Ju da izmu (17.01.). Ha sło te go rocz ne go Ty go dnia,
przy go to wa ne przez chrze ści jan z Ka na dy, brzmia ło:
Czyż Chry stus jest po dzie lo ny? (1 Kor 1-17). W na wią -
za niu do za koń czo ne go Ty go dnia Mo dlitw, tra dy cyj nie
w ostat ni czwar tek stycz nia, czy li 30.01 – od by ła się Msza
św. o jed ność w ko ście le św. Mar ci na w War sza wie.

20.01 W Do mu św. Ra fa ła od by ło się spo tka nie z za przy jaź -
nio ną od wie lu lat z La ska mi pio sen kar ką An to ni ną
Krzysz toń, któ ra pra gnę ła za śpie wać spe cjal nie dla star -
szych i cho rych sióstr. Po kon cer cie ar tyst ka zo sta ła na
wspól nej ko la cji w re fek ta rzu Do mu św. Ra fa ła

20–25.01 Gru pa te go rocz nych ab sol wen tów koń czą cych Szko łę
Św. Mak sy mi lia na w La skach: 14 nie wi do mych, 9 prze -
wod ni ków, wśród nich: Mat ka Ra do sła wa, s. Do mi ni -
ka, ks. rek tor Sła wo mir Szcze pa niak, wy cho waw cy
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i dwie ma my – wy je cha ła na piel grzym kę do Włoch.
W zor ga ni zo wa niu piel grzym ki do po mógł za przy jaź -
nio ny z La ska mi Am ba sa dor RP przy Sto li cy Apo stol -
skiej, p. Piotr No wi na -Ko nop ka, któ ry, jak pa mię ta my,
przed kil ku mie sią ca mi przed swo im wy jaz dem do
Włoch spo tkał się dwu krot nie z sio stra mi w Do mu Re -
ko lek cyj nym: z oka zji rocz ni cy śmier ci Oj ca Ta de usza
oraz pod czas Ka pi tu ły. Za pew nił wów czas, że bę dzie -



208 INNE WYDARZENIA

my mieć „nasz DOM” w Rzy mie. Pod czas krót kiej piel -
grzym ki, przy nie sprzy ja ją cej po go dzie piel grzy mi od -
wie dzi li Asyż, mo dli li się przy gro bie Oj ca Św. Ja na
Paw ła II, a pod czas śro do wej au dien cji ge ne ral nej spo -
tka li się oso bi ście z Pa pie żem Fran cisz kiem, co po zo -
sta nie chy ba naj moc niej szym prze ży ciem tych dni.
Mat ka, w mia rę moż no ści, to wa rzy szy ła piel grzy mom,
zwłasz cza w Asy żu i pod czas spo tka nia z Oj cem Świę -
tym, ale po zo sta ły czas wy ko rzy sty wa ła na in ten syw -
ne kon tak ty w Kon gre ga cji d.s. Świę tych, w związ ku
z pro ce sem w spra wie domniemanego cu du w pro ce -
sie be aty fi ka cyj nym Mat ki Elż bie ty Czac kiej. 

25–26.01 W so bo tę – w świę to Na wró ce nia św. Paw ła Apo sto ła
– ob cho dzi ły swo je imie ni ny: s. Blan ka w Do mu św.
Ra fa ła, a s. Ja na Paw ła – w Do mu św. Fran cisz ka. Do
s. Blan ki, po Mszy św. od pra wio nej w Jej in ten cji w ka -
pli cy do mo wej oraz wspól nym obie dzie z ży cze nia mi
i wspo mnie nia mi, w cią gu ca łe go dnia przy cho dzi li ko -
lej ni go ście, tak że przy jeż dża ją cy z War sza wy. Na to -
miast na stęp ne go dnia – w nie dzie lę 26 stycz nia w ka -
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pli cy do mo wej by ła Msza św. w in ten cji So le ni zant ki –
ja ko dar od wie lo po ko le nio we go chó ru „Le śnych pta -
ków”, któ rych kil ku na sto oso bo wa re pre zen ta cja do je -
cha ła rów nież z War sza wy. Po Mszy św., pod czas dłuż -
sze go śnia da nia przy po mi na li so bie wspól nie z So le ni -
zant ką daw ne me lo die. Sio stra Ja na Paw ła ob cho dzi ła
te go rocz ne imie ni ny jesz cze w Do mu św. Fran cisz ka,
ale przy tej oka zji od wspól no ty Do mu św. Ra fa ła otrzy -
ma ła w pre zen cie imie ni no wym KLUCZ (ści ślej oko -
licz no ścio wy bre lo czek do klu cza) z za pro sze niem do
po ko ju w Do mu św. Ra fa ła.

25.01 O godz. 18.00 w sa li Do mu św. Sta ni sła wa tra dy cyj nym
po lo ne zem roz po czę ła się STUD NIÓW KA – bal dla
dwa na ścior ga te go rocz nych ma tu rzy stów oraz ab sol -
wen tów in nych szkół opusz cza ją cych w tym ro ku nasz
Ośro dek. Po czę ści ar ty stycz nej uczest ni cy prze szli na
wspól ną ko la cję do ja dal ni in ter na tu dziew cząt, a po
niej od by ła się za ba wa ta necz na.

09.02 W nie dzie lę w Do mu św. Ra fa ła w licz nym to wa rzy -
stwie krew nych z War sza wy i Go ści z pa ra fii w So kół -
ce roz po czę ły się ob cho dy SET NYCH URO DZIN SIO -
STRY AU GU STY NY.
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Mszę św. w ka pli cy do mo -
wej od pra wił ks. Mar cin
Ko wal czyk, przy czyn nym
udzia le Go ści.
Uro dzi no wy tort z por tre -
tem Ju bi lat ki, dzie lo ny
przez kil ka dni, przy po mi -
nał, że w koń czą cym się
pierw szym stu le ciu na sze -
go Zgro ma dze nia była to
pierw sza te go ty pu uro czy -
stość.



Myśl ty flo lo gicz na i pe da go gicz na La sek (2)

W po przed nim nu me rze „La sek” roz po czę li śmy pre zen ta cję
do rob ku pedagogicznego osób zwią za nych z na szym śro do wi s -
kiem. Po nie waż przy oka zji pre zen to wa nia do konań sio stry 
Elż bie ty Więc kow skiej uwzględ nio no także po zy cje współ au to -
rskie, bę dzie my suk ce syw nie uzu peł niać dorobek wymienionych
wóczas współautorów, po mi ja jąc ich po zy cje już wcze śniej za sy -
gna li zo wa ne. 

Tym ra zem przed sta wia my na sze go wie lo let nie go ty flo pe da -
go ga – mgr Mał go rza tę Gal ster. To między innymi jej pozycje
zostały już uwzglęgnione w poprzednim numerze „Lasek”.

*   *   *

Stu dia na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Pra cę ma gi ster ską pi sa ła pod kie run kiem prof. Ja dwi gi Pu -
zy ni ny. Jej mąż, Cze sław Pu zy na, po ma gał nie wi do mym; mię dzy
in ny mi pa nu An drze jo wi Adam czy ko wi, ja ko lek tor pod czas przy -
go to wy wa nia pra cy dok tor skiej, po tem re gu lar nie by wał w szpi -
ta li ku za kła do wym, po ma ga jąc le żą cym tam cho rym.

W cza sie stu diów mgr Mał go rza ta Gal ster na le ża ła do Sek cji
Ję zy ko znaw czej War szaw skie go Ko ła Po lo ni stów. A tuż po ich za -
koń cze niu (1972) przy go to wa ła bi blio gra fię ję zy ko wą na Kon gres
Sla wi stów.

Przez je den rok pra co wa ła w in ter na cie chłop ców (kla sa II
i III), po tem w na ucza niu po cząt ko wym. Została wpro wa dzo na
przez sio strę Ju lię Łu kja niec w me to dę ośrod ków pra cy, któ rej by -
ła i je st do dzisiaj wiel ką zwo len nicz ką.

ZAŁĄCZNIK



Stu dia po dy plo mo we z ty flo pe da go gi ki na UMCS w Lu bli nie
– pra ca pt. „Wy ciecz ki szkol ne ja ko pod sta wo wy ele ment w na -
ucza niu dzie ci nie wi do mych w kla sach I, II i III”, na pi sa na pod
kie run kiem dr Ewy Ben dych.

Uczest ni czy ła w kon sul ta cjach w spra wie skró tów braj low skich
przy go to wy wa nych wcześniej przez Zyg mun ta Sa lo nie go i Ta de -
usza Jó ze fo wi cza.

Uczy ła ję zy ka pol skie go w kla sach IV – VIII, po tem w gim -
na zjum, obec nie w gim na zjum i szko le pod sta wo wej.

Ar ty kuł: „Spe cy ficz ne za gad nie nia w na ucza niu ję zy ka pol -
skie go dzie ci z uszko dze niem wzro ku, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem nie wi do mych”, w: Po rad nik dy dak tycz ny dla na uczy cie -
li re ali zu ją cych pod sta wę pro gra mo wą w za kre sie szko ły pod sta -
wo wej i gim na zjum z ucznia mi nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi”.
Pra ca zbio ro wa pod red. Sta ni sła wa Ja ku bow skie go, Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej, War sza wa 2001.

Jest to klu czo wa po zy cja w do rob ku pa ni Mał go rza ty Gal ster,
dla któ rej naj waż niej sze by ło i jest nie wi do me dziec ko, któ re mu
po świę ci ła swo ją wie dzę i już po nad czter dzie sto let nie do świad -
cze nie pe da go gicz ne.

212 Myśl ty flo lo gicz na i pe da go gicz na La sek (2)



Li sta ofia ro daw ców na cza so pi smo „La ski”

C. Ada mow ski, L. Am ber (Au stra lia), A. Axen to wicz, M. Ba jor -
ska, M. Ba wol ska, ks. J. Bed na rek, I. i A. Beł cho wie, M. Bie liń ska,
J. Bie niak, B. Bie niak, E. Bie lic ka, S. Bock -Bed na rek, M. Bo raw -
ski, A. Brud nic ka, ks. P. Buch ta, P. Bucz kow ski, B. Burt ka,
W. Chan kow ska, A. Cze re piń ska -Ho łów ka, Z. Chmaj, E. Chmiel,
K. Chle bek, K. Czaj kow ska, o. S. Ćwierz, W. Do bro gow ski, D. Do -
łę ga, J. Drą gow ski, 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, E. Ga łąz ka, M. Gaw roń ska, S. Gą sior, K. i A. Gle ma,
ks. F. Głód, J. Gło wac ka, ks. S. Go łę biew ski, A. Go lia tow ski,
M. Gro madz ka, Z. Grzy wak, W. Gu row ska, Ch. Ha ku ba (Au stria),
D. Ha nu sek, K. Hel l man, M. i W. Hey del, P. Hib ner, ks. J. J. Ja nic -
ki, B. i J. Ja ni szew scy, T. Ja ro szew ski, M. Ja wo rek, J. Ję dru sik, ks.
bp J. Je zier ski, H. Jur czen ko, H. Ka li now ska, A. Ka miń ska, C. Ka -
wul, 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, Z. i K. Krzem -
kow skie, G. Kru żyń ska, M. Ku kuł ka, T. Ku ra, H. Ku szell, A. Ku -
bic ki, H. Ku ro pat nic ka -Sa la mon, E. Ku bin, M. Kwiat kow ska,
K. Kwiat kow ska, Cz. Le śnik, B. Li twi niu ko wa, J. Ła bęc ki, J. Łach,
F. Łu ka sik, A. Ma nek, ks. kard. F. Ma char ski, ks. W. Ma chu ra,
M. Ma ły, G. Ma gie ra, K. Mar cjasz, G. Ma ta niak, M. Mar ci niak,
J. Mar kie wicz, B. Mau rer (Au stria). A. Mil cza now ska, 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,
B. Nie wia dom ska -Mi cha ło wicz, G. Ni zio łek, B. No wak, A. Noy -
szew ska, Z. Okrut nie wicz, E. Ol szew ska, T. Or łow ska, ks. J. Or -
nat, ks. G. Orze szy na, Z. Pa cze śna, U. Paw lic ka, H. Pa ster ny,
R. Paw łow ska, P. Pie nięż ny, K. Pę dzi wiatr, A. Pio trow ska, 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, A. Ra kow ska, M. Ra wicz, ks. bp S. Reg munt, K. Ro siak,



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.

G. Ro siak, 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. Sta ro stec ki, ks. bp S. Ste fa nek,
T. Ste fań ski, B. Stroń ska, A. Sty czyń ska, S. Szar ras, T. Szku ta -Po -
cho pień, Z. Szy mań ska, E. Ślip ska, ks. T. Śli wow ski, J. Śmia łow -
ska, K. Śmi giel ska, 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 żyk, E. Więc kow -
ska, T. Wi śniew ska, J. Woj ciech, S. Woj ty nek, M. Wrzo sek,
K. Wroń ska, J. i A. Za krzew scy, S. Za niew ska, K. Zej da, S. Zię ba,
J. Zięc kow ska, ks. J. Żo łą dek, K. Ży znow ska, A. Żu ław ska -Umeda 


