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Jó zef Pla cha

W tro sce o po kój

Nie ma chy ba dzi siaj bar dziej pa lą ce go pro ble mu niż po kój. Ktoś
po rów nał go kie dyś do pie nię dzy, mó wiąc, że zwy kle mó wi się

o nich wów czas, gdy ich brak. Coś w tym jest, sko ro sło wo pokój po -
ja wia się co raz czę ściej w na szej prze strze ni ży cia.

Po dej mu jąc te mat od re dak cyj nej re flek sji nad tro ską o po kój,
za sad ni czo chcę się zdy stan so wać od kon tek stu po li tycz ne go, choć
rzecz ja sna nie moż na zu peł nie te go aspek tu po mi nąć.

Ży je my w cza sach, kie dy nie wszyst ko od nas za le ży. W du żej
mie rze o lo sach te go świa ta de cy du ją po li ty cy – i to naj czę ściej naj -
więk szych mo carstw.

By jed nak nadać szer szy cha rak ter tym roz wa ża niom, po sta ram
się o na kre śle nie te go pro ble mu, bę dąc za in spi ro wa ny mo ją wi zy -
tą w ki nie, co mi się ostat nio bar dzo rzad ko zda rza z po wo du ma -
ło in te re su ją ce go dla mnie re per tu aru. Na tym tle film pro duk cji
hisz pań skiej pt. „Zie mia Ma ryi” jest wy jąt kiem, któ ry zresz tą po -
twier dza za sy gna li zo wa ną re gu łę.

Głów nym mo ty wem pój ścia na ten film by ła „re kla ma” – któ -
rej ofi cjal nie ra czej brak – jed ne go z mo ich przy ja ciół. I nie za wio -
dłem się.

Re ży ser od sa me go po cząt ku na wią zu je do bi blij nej hi sto rii Bo -
że go ak tu stwo rze nia, po ja wie nia się czło wie ka, któ ry wy po wia da
Bo gu po słu szeń stwo i po no si kon se kwen cje wy ni ka ją ce z te go fak -
tu.

Wresz cie mo ment naj waż niej szy: przyj ście na świat Je zu sa, któ -
ry zo stał po czę ty z Du cha Świę te go w ło nie Ma ryi z Na za re tu, któ -
ra jest głów ną bo ha ter ką fil mu. Bóg ze chciał przyjść z po mo cą za -
gu bio ne mu przez swo je nie po słu szeń stwo czło wie ko wi. Mat ka Bo -
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ża swo ją nie usta ją cą obec no ścią w na szym ży ciu pu blicz nym wy -
pra sza u Je zu sa po trzeb ne nam ła ski.

Au tor fil mu wpro wa dza na ekran ko goś, kto peł ni ro lę swo iste -
go ro dza ju prze wod ni ka. Jest to po stać jak by sto ją ca z bo ku wy da -
rzeń, a jed no cze śnie przed sta wia ją ca się ja ko „ad wo kat dia bła”, któ -
re go za da niem by ło wy szu ki wa nie ar gu men tów pod wa ża ją cych sens
wy da rzeń zwią za nych z ob ja wie nia mi i cu dow ny mi działa nia mi za
przy czy ną Mat ki Bo żej w róż nych czę ściach świa ta. Roz ma wia z bez -
po śred ni mi świad ka mi tych wy da rzeń, uka zu jąc zło żo ny pro ces ich
na wró ceń. Więk szość z nich do zna ła we wnętrz nej prze mia ny po od -
by ciu piel grzym ki do Me dju go rie.

A za tem ko lej no po ja wia się przed wi dzem biz nes men, któ ry po -
za pie niędz mi i ro bie niem in te re sów nie wi dzi świa ta. Da lej top mo -
del ka z Ko lum bii, któ ra – po na wró ce niu – w co dzien nej mo dli twie
ró żań co wej każ dy z pa cior ków po świę ca w in ten cji kon kret nej oso -
by. Po ja wia się tak że nie ja ki Sa lva dor In qu es – od chwi li na wró -
ce nia sta ra się do cie rać do róż nych osób cho rych, nie peł no spraw -
nych, a na wet do śro do wi ska pro sty tu tek, gło sząc tam orę dzie Ewan -
ge lii. Ko lej na po stać to ksiądz, któ ry za ło żył w Pa na mie wio skę,
po świę ca jąc ją Kró lo wej Po ko ju, w któ rej gro ma dzi oso by do ro słe,
mło dzież i dzie ci, po trze bu ją ce wszech stron nej po mo cy du cho wej
i ma te rial nej. Z je go ust pa da ją zna mien ne sło wa, że na wró ce nie
to nie tyl ko ja kaś krót ka chwi la, ale dłu ga po dróż, któ ra trwa do
koń ca ży cia. O nic ni ko go nie pro si, zda jąc się cał ko wi cie na do broć
Opatrz no ści Bo żej. Twier dzi rów nież, że po kój to pil na spra wa świa -
ta, i ni gdy go nie bę dzie, je że li nie po ja wi się w na szych ro dzi nach. 

Wśród au ten tycz nych świad ków na wró ceń pre zen tu je się tak -
że le karz o pol skim na zwi sku: John Bru chal ski, gi ne ko log ze Sta nów
Zjed no czo nych, zna ny z prak tyk abor cyj nych. Prze żył on swo je „du -
cho we prze bu dze nie” pod wpły wem piel grzym ki do Sank tu arium
Mat ki Bo żej z Gu ada lu pe. Po tej piel grzym ce – rów nież ja ko wiel -
ki czci ciel Bo że go Mi ło sier dzia – za ło żył kli ni kę po łoż ni czą, w któ -
rej ra zem z żo ną trosz czą się o każ de no wo po czę te ży cie.

„Ad wo kat dia bła” do cie ra tak że do pro wa dzą cej burz li wy tryb
ży cia tan cer ki z Las Ve gas w Sta nach Zjed no czo nych – zna nej pod
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pseu do ni mem „Lo la”. Oka za ło się, że za cho ro wa ła ona na stward -
nie nie roz sia ne. Ja ko wy znaw czy ni ko ścio ła epi sko pal ne go po sta -
no wi ła od być po dróż do Me dju go rie, gdzie od zy ska ła si ły, a na de
wszyst ko po głę bio ną wia rę.

Po dob nie u in nej spa ra li żo wa nej do pa sa na sto lat ki zda rzył się
cud, któ ry po zwo lił jej sta nąć na no gi i ja ko pierw szej wejść i zejść
o wła snych si łach z Gó ry Ob ja wień w Me dju go rie.

W pew nym mo men cie – ja ko prze ryw nik mię dzy po szcze gól -
ny mi świa dec twa mi – po ja wia się re flek sja, że na krót ką me tę wy -
da je się, iż zwy cię ża pie niądz, ka rie ra, prze moc i woj na, ale w dłuż -
szej per spek ty wie, zwłasz cza wów czas, gdy zo sta nie uru cho mio na
ak tyw ność mo dli tew na i post, zwy cię ża Chry stus i Ma ry ja, któ rzy
są wciąż obec ni wśród nas. Mat ka Bo ża ob ja wia się prze cież nie tyl -
ko w Lo ur des, Fa ti mie, Gu ada lu pe, Bo go cie czy Me dju go rie, ale tak -
że na ca łym glo bie ziem skim, ra tu jąc ludz kość od nie szczęść, któ -
rych „re ży se rem” jest za wsze zły duch.

Mi mo tak spek ta ku lar nych na wró ceń, z ja ki mi ma my do czy -
nie nia od 30 lat w Me dju go rie, Wa ty kan wciąż ba da wia ry god ność
tam tych ob ja wień, co nie ozna cza ich za kwe stio no wa nia.

W koń ców ce fil mu na wet sam „ad wo kat dia bła”, klę ka jąc
w miej scu kul tu, po sta na wia pod dać się uzdro wi ciel skiej mo cy tych
ob ja wień.

*   *   *
W per spek ty wie mie sią ca po świę co ne go w spo sób szcze gól ny

Mat ce Bo żej Ró żań co wej mo że war to wy brać się do ki na i zo ba czyć
– a ra czej prze żyć – coś na praw dę wzru sza ją ce go, co mo że przy bli -
żyć nas do spraw naj waż niej szych.

Mó dl my się o po kój.
Oby obec ność Mat ki Bo żej w na szych ro dzi nach i ca łej wspól -

no cie La sek – wśród pra cow ni ków świec kich i sióstr na sze go Zgro -
ma dze nia – by ła waż ną ce gieł ką w bu do wa niu praw dzi we go po -
ko ju tak że w na szej Oj czyź nie oraz na ca łym świe cie. 



Do wszystkich Polaków 

w dniu 1 września 2014 roku

Przed 75 laty Niemcy napadły na Polskę. Druga wojna
światowa rozpoczęła się

z trudnymi do przewidzenia następstwami – śmiercią
milionów, zniszczeniami, wywłaszczeniami, pracą

przymusową, wysiedleniami. Do tego doszło jeszcze
wyniszczanie narodu żydowskiego i zakładanie niemieckich

nazistowskich obozów śmierci 
na polskiej ziemi. 

Ten fakt jest dla nas bardzo bolesny i tylko z głębi serca
możemy Państwa za to przeprosić.

Jeszcze do dziś nikt z nas nie może zmierzyć głębokości ran
pozostawionych przez tę wojnę w każdej polskiej rodzinie.

Ludzkie pocieszenie tu nie wystarczy, ale Psalmista w psalmie
56,9 powiedział:

„TYŚ POLICZYŁ DNI MOJEJ TUŁACZKI, 
ZEBRAŁEŚ MOJE ŁZY W BUKŁAK SWÓJ, 

CZYŻ NIE SĄ ZAPISANE W KSIĘDZE TWOJEJ?”

PRZESŁANIE SIÓSTR MARYI Z DARMSTADT



Bóg widział wszystko, we wszystkim współcierpiał i zachował
to w Swoim miłosiernym sercu. Najmniejsze cierpienie zostało

przez Niego zauważone i wszystko ma dla Niego znaczenie.
Krzyż Golgoty przypomina nam wciąż o Jego niezmiennej

miłości do nas.
Ten krzyż jest dla nas wspólnym pocieszeniem. Jest to miejsce

przebaczenia i źródło uzdrawiającej miłości naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, która może połączyć ze sobą 

nasze narody.

BOŻE POBŁOGOSŁAW POLSKĘ!

Evangelische Marienschwesternshaft, Darmstadt, Niem cy.

Ten list zo stał wy sła ny pocz tą na ad res + sio stry Jo an ny Los sow, [ul.
Piw na 9/11 War sza wa] w ję zy ku pol skim i nie miec kim. Prze pi sa -
łam to pięk ne świa dec two war te upo wszech nie nia w naj bliż szych
dniach dro gą ma ilo wą lub w pra sie. Sio stry Dia ko ni se z Darm stadt
na wią za ły z na mi kon takt w po cząt kach lat 60. XX wie ku, któ ry
z prze rwa mi trwa do dziś. 

s. Ma ria Kry sty na Rot ten berg FSK (Pa ryż)
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Wła dy sław Go łąb

Na ju bi le uszo wo

Tra dy cja ob cho dze nia ju bi le uszów się ga sta ro żyt ne go Egip tu
(3 ty sią ce lat przed Chry stu sem). O ro ku ju bi le uszo wym mó -

wi tak że Sta ry Te sta ment, a na stęp nie pa pież Bo ni fa cy VIII
(1300 r.) Dziś zwy czaj ob cho dze nia ju bi le uszów stał się na gmin -
ny. Zło śli wie o ju bi le uszach pi sał w swo ich „Słów kach” Ta de usz
Boy -Że leń ski. 

Rok 2014 ob fi tu je w ju bi le usze i rocz ni ce. Ma my za tem 100-
le cie wy bu chu pierw szej woj ny świa to wej, 75-lecie drugiej woj -
ny światowej i 70-le cie po wsta nia war szaw skie go. Ale po za ty mi
dra ma tycz ny mi rocz ni ca mi ma my i ra do sne ju bi le usze: przede
wszyst kim 25-le cie od zy ska nia nie pod le gło ści – po wo ła nia
pierw  sze go de mo kra tycz ne go rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej.
My ślę, że ma ło ra do śnie ob cho dzi my te pięk ne rocz ni ce – ju bi -
le usze. Wo li my prze ży wać dra ma tycz ne wy da rze nia. Chęt nie mó -
wi my o po peł nio nych błę dach, chwa li my się swo ją wie dzą i prze -
wi dy wa niem, ale już z per spek ty wy mi nio nych wy da rzeń. Ileż pa -
pie ru po świę co no na udo wod nie nie, jak ab sur dal nym był
wy buch po wsta nia stycz nio we go, a na stęp nie war szaw skie go zry -
wu. Mnie to oso bi ście bo li, bo w ja kim ce lu roz ry wać za bliź nio -
ne ra ny… Mo że gdy by nie te „bez sen sow ne” po wsta nia, nie uda -
ło by się od ro dzić Nie pod le głą Pol skę? Od bu do wać z ru in War -
sza wę? Oprzeć się sku tecz nie zbrod ni czym to ta li ta ry zmom? 

Ciesz my się za tem, że ma my na praw dę wol ną Pol skę, że ma -
my wol ność sło wa, że mo że my dzie lić się z in ny mi na szym ser -
cem i na szą służ bą.
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Sko ro mo wa o ju bi le uszach, to war to przy po mnieć bli ski na -
sze mu ser cu – dwu dzie sto le cie uka zy wa nia się cza so pi sma „La -
ski”.

We wstę pie do pierw sze go nu me ru „La sek” w czerw cu 1994
ro ku mię dzy in ny mi pi sa łem: „Dziś od da je my do rąk Pań stwa
pierw szy nu mer „La sek”, pi sma in for mu ją ce go o ży ciu Dzie ła Mat -
ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej. Znaj dą w nim Pań stwo krót kie in for -
ma cje, ter mi narz pla no wa nych im prez i uro czy sto ści oraz szer -
sze omó wie nie spraw, któ ry mi ży li śmy w mi nio nym okre sie. Pi -
smo za wie rać bę dzie po nad to in for ma cje z ży cia nie wi do mych
w Pol sce i za gra ni cą ze wska za niem źró deł, z któ rych zo sta ły za -
czerp nię te. I wresz cie mam na dzie ję – sta nie się miej scem, z któ -
re go prze ma wiać bę dą ci wszy scy, któ rzy iden ty fi ku ją się z Dzie -
łem i chcą je kształ to wać dla więk szej chwa ły Bo ga w Trój cy Je -
dy ne go po przez usil ne za bie ga nie o jed ność w Dzie le oraz
nie sie nie świa tła nie wi do mym na cie le i nie wi do mym na du szy”.

Da lej pi sa łem o czyn nej współ pra cy z Czy tel ni ka mi w re da -
go wa niu pi sma: „Nie miej my ża lu, że nie za miesz czo no w nim
waż nych wy da rzeń, o któ rych sa mi nie po wia do mi li śmy re dak -
cji. Niech to bę dzie na sze wspól ne pi smo, za któ re wszy scy współ -
od po wia da my”.

Już w tym pierw szym nu me rze „La sek” go rą co dzię ko wa łem
dok to ro wi Jó ze fo wi Pla sze za Je go ogrom ne za an ga żo wa nie
w przy go to wa niu te go pierw sze go nu me ru. Dziś rów nie go rą co
dzię ku ję za ca łe 20 lat pięk nej pra cy na sta no wi sku re dak to ra na -
czel ne go „La sek”. Ileż by ło trud no ści, któ re trze ba by ło po ko nać.
Kil ka krot nie zmie nia li śmy dru kar nię, zmie nia li śmy sza tę ze -
wnętrz ną. Re dak tor na czel ny włą czał spo łecz nie w pra cę na wet
człon ków wła snej ro dzi ny i za to dziś z głę bi ser ca mó wię: „Bóg
za płać”.

Już w tym pierw szym nu me rze Jó zef Pla cha mię dzy in ny mi
pi sał: „za czy na my skrom nym na kła dem 200 eg zem pla rzy. Z gó -
ry prze pra sza my za róż ne go ro dza ju zmia ny czy skró ty. De cy du -
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ją o tym je dy nie wzglę dy re dak cyj ne (…). Świa do mi tych wszyst -
kich bra ków pró buj my ra zem two rzyć tę swo istą płasz czy znę kon -
tak tu. Być mo że przy bli ży nam ona sie bie i to co ro bi my w Dzie -
le, któ re na sa mym po cząt ku by ło i po win no być na dal „z Bo ga
i dla Bo ga” – jak chcia ła te go na sza Pa tron ka i Za ło ży ciel ka”.

Cie szy mnie każ dy ko lej ny nu mer „La sek”. Dziś na kład się ga
500 eg zem pla rzy, a nu me ry świą tecz ne na wet 800.

Otrzy mu je my wie le li stów z po dzię ko wa niem za „La ski”. Roz -
sze rzy ła się tak że li sta au to rów i współ pra cow ni ków. Z te go miej -
sca wszyst kim ser decz nie dzię ku ję. Za pu bli ka cje nie wy pła ca my
tan tiem au tor skich, bo nie ste ty nie po sia da my na ten cel środ ków
fi nan so wych. Dzię ku ję wo lon ta riu szom za ich za an ga żo wa nie.
Mam tu na my śli przede wszyst kim pa nią An nę Pa weł czak -Ge -
dyk, któ ra nie mal od sa me go po cząt ku re gu lar nie pra cu je w re -
dak cji „La sek”.

Na szym Czy tel ni kom z ca łe go ser ca dzię ku ję za oka zy wa ną
życz li wość i wier ność. Ma my Czy tel ni ków, któ rzy pre nu me ru ją
cza so pi smo „La ski” od pierw sze go nu me ru, ale ma my i ta kich,
któ rzy po zna li je w ostat nich mie sią cach – wszyst kim z te go miej -
sca ser decz nie dzię ku ję.

Pre zes Za rzą du 
To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi 

Wła dy sław Go łąb

La ski, dnia 30 wrze śnia 2014.
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Od Redakcji

Niech i mnie bę dzie wol no w imie niu Re dak cji „La sek” do łą czyć
w tym miej scu do po dzię ko wań dla wszyst kich współ pra cow ni ków
– a szcze gól nie za ogrom ne wspar cie ze stro ny pa na pre ze sa Wła -
dy sła wa Go łą ba, któ ry nie po zwa lał, aby za trzy my wać się w roz -
po czę tym dwa dzie ścia lat te mu re da go wa niu pi sma z po wo du po -
ja wia ją cych się trud no ści. Bez Je go de ter mi na cji i ak tyw ne go współ -
re da go wa nia na sze go cza so pi sma nie uda ło by się nam do trwać do
za ska ku ją ce go dla nas ju bi le uszu. 

Chciał bym tak że po dzię ko wać Je go Mał żon ce Ju sty nie, któ ra –
ra zem z pa nią An ną Pa weł czak -Ge dyk – swo im ko rek tor skim okiem
mi ni ma li zo wa ła licz bę błę dów, od któ rych nie ste ty nie uda ło nam
się uwol nić pod czas dwu dzie sto let niej „or ki” re dak cyj nej. 

Nie mo gę rów nież po mi nąć wkła du me go sy na Ja na, któ ry od
sa me go po cząt ku ist nie nia „La sek” trosz czy się o sza tę gra ficz ną pi -
sma. 

Wpraw dzie w dwu dzie sto let nim zma ga niu się nad stro ną tech -
nicz ną by ło wie le osób wspie ra ją cych nas, ale szcze gól nie chcę po -
dzię ko wać za wie lo let nią współ pra cę fir mie AN TER, kie ro wa nej
przez An drze ja Leś kie wi cza we współ pra cy z Paw łem Żu kiem.

Nie mo żna za po mnieć tak że o dawnej współ pra cy z fir mą Ry -
szar da Dzie wy w Lu bli nie: „PRINT”. Od wielu lat – do dzisiaj –
dru ku je my na sze cza so pi smo w Za kła dzie Po li gra ficz nym „To no -
bis” w La skach, którym kie ru je Ka zi mierz Stę pień. Serdeczne dzięki.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję pod ad re sem Ofia ro daw ców,
któ rzy po zwa la ją nam na zmniej sze nie kosz tów zwią za nych z wy -
da wa niem „La sek”. 

Wresz cie chciał bym też za chę cić tych, któ rzy ma ją za miar z na -
mi współ pra co wać lub do pie ro nie daw no do łą czy li do nas – jak na
przy kład pa ni Bo że na Mi ko ło wicz – aby po przez twór cze zma ga -
nie się ze sło wem pi sa nym do świad czy li praw dzi wej ra do ści.

Jó zef Pla cha 
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W dniu 22 czerw ca br. w La skach ob cho dzo no 12. rocz ni cę
śmier ci oj ca Ta de usza Fe do ro wi cza.

Uro czy stość roz po czę to przy gro bie Zmar łe go, gdzie ksiądz
Ka zi mierz Ol szew ski po pro wa dził mo dli twę, po czym wszy scy
uda li się do ka pli cy za kła do wej, w któ rej pod prze wod nic twem
księ dza bi sku pa Bro ni sła wa Dem bow skie go od pra wio na zo sta -
ła Msza świę ta. 

Na stęp nie uczest ni cy spo tka nia uda li się do Do mu św. Sta -
ni sła wa, gdzie za pre zen to wa no pro gram pt. „Świę ty Jan Pa weł
II i oj ciec Ta de usz Fe do ro wicz. Ich przy jaźń i więź du cho wa”.

Po ni żej dru ku je my sło wa dy rek to ra ge ne ral ne go Szy mo na
Sła wiń skie go otwierające uro czy sto ść. Po tym wy stą pie niu wy -
słu cha li śmy z na gra nia gło su księ dza kar dy na ła Mariana Ja wor -
skie go, któ ry był od wie lu lat za przy jaź nio ny za rów no z oj cem
Ta de uszem jak i Ja nem Paw łem II. 

Dal szą część uro czy sto ści po pro wa dził Ma ciej Ja ku bow ski,
któ re go wpro wa dze nie w tę część spo tka nia dru ku je my po ni żej.
Pan Ma ciej szcze gó ło wo omó wił ge ne zę ser decz nej przy jaź ni Pa -
pie ża z na szym Oj cem oraz scha rak te ry zo wał źró dła, któ re po -
słu ży ły do za aran żo wa nia na sze go spo tka nia.

Ta nie zwy kła przy jaźń zo sta ła zi lu stro wa na na prze mien nym
od czy ta niem frag men tów wspo mnień oj ca Ta de usza oraz nie któ -
rych li stów Ja na Paw ła II. Wspo mnie nia od czy ta ła nie zwy kle su -
ge styw nie Ma ja Ko mo row ska, a li sty Pa pie ża – Wie sław Ko -
masa.

Tek sty od czy ta ne przez wspo mnia nych wy bit nych ak to rów
scen pol skich rów nież pu bli ku je my po ni żej.

ROCZNICA ŚMIERCI
OJCA TADEUSZA FEDOROWICZA



Na za koń cze nie pro gra mu re dak tor Ta de usz Ko nop ka za pre -
zen to wał wy sta wę (je go współ au tor stwa) pt. „Od So bo ru do Ka -
no ni za cji”, któ ra zo sta ła wcze śniej wy eks po no wa na w Rzy mie
pod czas kwiet nio wej ka no ni za cji Ja na XXIII i Ja na Paw ła II.
Z folderu tej wystawy publikujemy fragment dotyczący osoby
ojca Tadeusza Fedorowicza.

War to za zna czyć, że pro jekt gra ficz ny do tej wy sta wy wy ko -
na ła sio stra z na sze go Zgro ma dze nia: s. Al ber ta Cho rą ży czew -
ska.

(Re dak cja)
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Szy mon Sła wiń ski

Sło wo na otwar cie spo tka nia

Co rocz nie, w czerw cu, spo ty ka my się w La skach na oko licz -
no ścio wym spo tka niu po świę co nym pa mię ci Księ dza Ta de -

usza Fe do ro wi cza. To już dwu na ste ta kie spo tka nie, gdyż za kil -
ka dni, 26 czerw ca, mi nie 12. rocz ni ca śmier ci Księ dza. Dla jed -
nych – Oj ca Ta de usza, dla nie któ rych – „Wu ja” Ta de usza.

Każ de mu z na szych czerw co wych spo tkań na da je my ja kiś mo -
tyw prze wod ni. Kil ka ty go dni te mu prze ży wa li śmy uro czy stość
ka no ni za cji Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Trud no by ło by więc nie
uczy nić mo ty wem na sze go te go rocz ne go spo tka nia re flek sji nad
bli ską re la cją przy jaź ni i du cho wej wię zi, któ ra łą czy ła bi sku pa,
kar dy na ła i wresz cie Pa pie ża, dziś już świę te go Pa pie ża, ze skrom -
nym ka pe la nem z war szaw skich La sek. 

Pod bu do wu je wy bór ta kie go wła śnie te ma tu na szej te go rocz -
nej rocz ni co wej re flek sji rów nież fakt, iż w Wa ty ka nie, na czas uro -
czy sto ści ka no ni za cyj nych Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej
przy go to wa ła wy sta wę po świę co ną kil ku po sta ciom z Pol ski na
róż ny spo sób bli skich Ja no wi Paw ło wi II. Wy bra ne zo sta ły po sta -
cie czte rech Po la ków, a wśród nich wła śnie Oj ciec Ta de usz.
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W ten spo sób ka pe lan z La sek za wę dro wał po raz ko lej ny do
Rzy mu, tym ra zem na ka no ni za cję pol skie go Pa pie ża, któ re go za
ży cia, przez wie le lat, jak wia do mo, co rocz nie na pa pie skie za pro -
sze nie w Wa ty ka nie od wie dzał.

O wy sta wie rzym skiej opo wie i do ko na pre zen ta cji wy sta wio -
nych plansz red. Ta de usz Ko nop ka, współ twór ca wy sta wy, ale naj -
pierw ze chciej my wspól nie od no wić na szą pa mięć, a mo że po raz
pierw szy usły szeć, o przy jaź ni i wię zi du cho wej, któ re łą czy ły Pa -
pie ża Po la ka, dziś już za li czo ne go do gro na świę tych i skrom ne -
go dusz pa ste rza z La sek.

Ma ciej Ja ku bow ski

Wszyst ko to jest zdu mie wa ją cą hi sto rią….
Ta kim zda niem koń czy Oj ciec Ta de usz Fe do ro wicz 
swo je wspo mnie nie o zna jo mo ści z Oj cem Świę tym, 

dziś już świę tym Ja nem Paw łem II.

Pro szę Pań stwa,

Ks. kard. Ma rian Ja wor ski, czło wiek bar dzo bli ski i Ja no wi Paw -
ło wi II i Oj cu Ta de uszo wi Fe do ro wi czo wi, prze ka zu je nam

waż ne świa dec two: by ła mię dzy ni mi wy jąt ko wa bli skość… je den
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dru gie go do sko na le ro zu miał… je den o dru gim wie dział to, co naj -
istot niej sze i waż ne, rów no cze śnie kie ru je ku nam pew ną prze stro -
gę: trze ba jak naj bar dziej wspo mi nać lu dzi i wy da rze nia, któ re są
dla nas waż ne, ale w tym wszyst kim trze ba za cho wać roz trop ną dys -
kre cję, że by ni cze go nie wi dzieć po swo je mu, tyl ko sta rać się być
wier nym (te mu), co mia ło miej sce.

Wspo mi na jąc w cza sie te go spo tka nia Oj ca Ta de usza Fe do -
ro wi cza w 12 rocz ni cę śmier ci i świę te go Pa pie ża Po la ka i ich wza -
jem ne re la cje, bę dzie my się od wo ły wać do ta kich źró deł in for ma -
cji i świa dectw, któ re mó wią, bez żad nej wąt pli wo ści, jak rze czy -
wi ście by ło, co rze czy wi ście mia ło miej sce.

Ma my kil ka ta kich pod sta wo wych źró deł in for ma cji i świa -
dectw. Pierw szym jest wspo mnie nie Oj ca Ta de usza, skre ślo ne je -
go rę ką: Mo ja zna jo mość z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II. 

Dru gim źró dłem są li sty i kart ki bi sku pa i kar dy na ła Ka ro la Woj -
ty ły i Oj ca Świę te go, kie ro wa ne do Oj ca Ta de usza, za cho wa ne w ar -
chi wum w La skach. Się gnie my za chwi lę do tych dwóch źró deł.

Trze cim źró dłem jest kil ka opu bli ko wa nych wy po wie dzi Oj -
ca Świę te go o Oj cu Ta de uszu i ich wza jem nej re la cji. O ile Oj ciec
Ta de usz za cho wał da le ko idą cą dys kre cję co do cha rak te ru tej re -
la cji i ab so lut ną dys kre cję co do tre ści roz mów z Ja nem Paw łem
II, o ty le Oj ciec Świę ty w kil ku wy po wie dziach po wie dział wy raź -
nie: wie lo krot nie ko rzy sta łem z je go ka płań skiej mą dro ści i szcze -
rej przy jaź ni, wie le mu za wdzię czam…, ja ko kie row ni ko wi du cho -
we mu…, (w) trud nych i de li kat nych spra wach był dla mnie osto -
ją i po mo cą…

Czwar tym źró dłem in for ma cji są świa dec twa lu dzi, któ rzy by -
li bli sko. Mo że nie któ re z tych świa dectw dziś usły szy my. 

Gdy w świe tle te go co wie my i pa mię ta my, spoj rzy my na wza -
jem ne re la cje Oj ca Ta de usza i św. Ja na Paw ła II to na rzu ca się, do -
syć oczy wi sty, po dział na dwa okre sy. Pierw szy mo że my na zwać
umow nie kra kow skim, dru gi wa ty kań skim (pa pie skim). 
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Zna my do kład ną da tę tej chwi li, gdy roz po czął się okres pierw -
szy. To by ły pierw sze dni wrze śnia 1959 ro ku, gdy Oj ciec Ta de -
usz pro wa dził na Ja snej Gó rze re ko lek cje dla Epi sko pa tu Pol ski.
Wte dy Ksiądz bi skup Ka rol Woj ty ła po pro sił Oj ca Ta de usza o roz -
mo wę i prze pro wa dzi li pierw szą dłu gą roz mo wę, spa ce ru jąc po
ogro dach przy klasz tor nych. I od te go cza su spo ty ka li się już re -
gu lar nie, głów nie w Kra ko wie, tak że w War sza wie, pa ro krot nie
w La skach. 

W tam tym cza sie Ks. Ka rol Woj ty ła był naj młod szym pol skim
bi sku pem, był – moż na by po wie dzieć – bi sku pem „po cząt ku ją -
cym”, a Oj ciec Ta de usz, o 13 lat star szy, był „w si le wie ku”, ja ko
czło wiek i ja ko ka płan, cie szył się wów czas du żym au to ry te tem.
Rów no cze śnie, przy wszyst kich róż ni cach oso bo wo ści, by li
ludź mi te go sa me go krę gu my śli i kul tu ry, mie li po dob ny sto su -
nek do lu dzi, zwłasz cza mło dych, do Ko ścio ła i do wia ry. Wy da -
je się zro zu mia łe z per spek ty wy cza su, że szyb ko na wią za li bli ski
kon takt po ro zu mie nia, za ufa nia i przy jaź ni: by ła mię dzy ni mi wy -
jąt ko wa bli skość… je den dru gie go do sko na le ro zu miał… – po wie -
dział ks. kard. Ja wor ski. 

Ale by ło jesz cze „coś” wię cej. Oj ciec Świę ty na pi sze po la tach
o kie row nic twie du cho wym Oj ca Ta de usza. A więc nie tyl ko ludz -
ka przy jaźń i zro zu mie nie łą czy ły ich w tym pierw szym kra kow -
skim okre sie zna jo mo ści.

Spójrz my te raz na dru gi okres re la cji Oj ca Świę te go i Oj ca Ta -
de usza. Re la cje mu sia ły ulec zmia nie, choć by ze wzglę du na od -
da le nie, ale, jak wie my, nie zo sta ły prze rwa ne i za koń czo ne. Do -
ty ka my tu cze goś szcze gól nie de li kat ne go, by nie po wie dzieć – ta -
jem ni cy. Oto ten, któ ry jest te raz „na szczy cie” – na szczy cie
Ko ścio ła, ale też na szczy cie swo jej wła snej dro gi i ma kon takt
z naj wy bit niej szy mi umy sła mi Ko ścio ła i z wiel ki mi mi strza mi ży -
cia du cho we go, już w cza sie pierw szej piel grzym ki do Pol ski za -
pra sza do Wa ty ka nu Oj ca Ta de usza i bę dzie go za pra szał na co -
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rocz ny krót ki po byt, tak dłu go, jak tyl ko się da, ze wzglę du na wiek
i stan zdro wia Oj ca Ta de usza, a więc aż do po ło wy lat 90. A li sty
i kart ki z po zdro wie nia mi z Wa ty ka nu bę dą przy cho dzi ły nie mal
do koń ca ży cia Oj ca Ta de usza, jesz cze do po cząt ku 2002 ro ku.

Jak wy ni ka ze wspo mnień Oj ca Ta de usza, za chwi lę o tym
usły szy my, dla nie go pierw sze kon tak ty nie ty le z Oj cem Świę tym,
ile z je go no wym oto cze niem, z ludź mi i ca łym ce re mo nia łem, by -
ły nie ła twe. Czuł się skrę po wa ny i za że no wa ny, by nie po wie dzieć
za gu bio ny. Ale wo la Pa pie ża by ła sil niej sza i jed no znacz na.

A po tem w cza sie wi zyt Oj ca Ta de usza w Wa ty ka nie bę dą mo -
gli spo tkać się z Oj cem Świę tym pa ro krot nie i od być zwy kle jed -
ną lub dwie dłu gie roz mo wy, za zwy czaj w cza sie wie czor ne go spa -
ce ru po ta ra sie na da chu Pa ła cu Apo stol skie go. Dla cze go to tak?
– py ta Oj ciec Ta de usz w swo im wspo mnie niu i wy zna je, że sam
te go wła ści wie nie poj mu je, bo prze cież on sam ma bar dzo nie -
wie le do po wie dze nia. Wi docz nie Oj cu Świę te mu był jed nak wy -
raź nie po trzeb ny kon takt wła śnie z nim, z kimś za ufa nym, dys -
kret nym, po zo sta ją cym po za wszel ki mi ukła da mi for mal ny mi,
umie ją cym wni kli wie słu chać, ro zu mie ją cym to, co naj istot niej -
sze. 

W wy wia dzie dla Geo r ge’a Weige la Oj ciec Świę ty wy po wie -
dział ta kie zda nie: Pró bu ją mnie zro zu mieć od ze wnątrz, a mnie
moż na zro zu mieć tyl ko od we wnątrz. Czy wła śnie Oj ciec Ta de usz
był tym, czy jed nym z tych, któ rzy go ro zu mie li od we wnątrz?

Zgod nie z su ge stią Ks. kard. Ja wor skie go – nie spe ku luj my, po -
zo staw my otwar tym to py ta nie. Nie po zna my też tre ści roz mów,
któ re na ta ra sie Pa ła cu Apo stol skie go to czy li świę ty Pa pież
i skrom ny ka pe lan z La sek. Ta jem ni cę tych roz mów obaj za bra -
li ze so bą do Do mu Oj ca, skąd te raz – ta ką mo że my mieć na dzie -
ję – pa trzą na nas z uśmie chem, za pew ne praw dzi wie oj cow skim.
Prze cież nie bez przy czy ny, jed ne go i dru gie go ty tu ło wa li śmy i ty -
tu łu je my imie niem Oj ciec. 
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*   *   *
A te raz wy słu chaj my, ty leż umy słem co ser cem, jak gdy by dia -

lo gu: Głos pierw szy to bę dą frag men ty wspo mnie nia Oj ca Ta de -
usza: Mo ja zna jo mość z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II.

Głos dru gi to bę dą wy bra ne li sty Oj ca Świę te go do Oj ca Ta -
de usza.

Gło su pierw sze go ze chce udzie lić Pa ni Ma ja Ko mo row ska,
gło su dru gie go Pan Wie sław Ko ma sa.

Bar dzo ser decz nie za pra sza my… 

Maja Komorowska odczytuje słowa ojca Ta de usza Fe do ro wicza

ks. Ta de usz Fe do ro wicz

Mo ja zna jo mość z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II
cz. I

Za mie rzam na pi sać o mo jej, tak bar dzo dziw nej i nie po ję tej,
zna jo mo ści z Oj cem Świę tym. Pierw szy raz zo ba czy łem ks.

Ka ro la Woj ty łę w ro ku 1950 wio sną, w pierw szą nie dzie lę Po stu.
Wsze dłem do ko ścio ła św. Flo ria na w Kra ko wie, gdy Msza św. już
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się za czę ła i wła śnie na am bo nę wcho dził mło dy szczu pły ksiądz.
Za czął mó wić; nie lu bi łem słu chać ka zań, ale tym ra zem tak mi
się po do ba ło, że wy słu cha łem do koń ca; by ło do sko na łe, krót kie,
ja sne, tre ści we. Po sze dłem do za kry stii. Za py ta łem ko ściel ne go:
kto to jest? Po wie dział: to ks. wi ka ry Woj ty ła. Do dziś nie mo gę
so bie da ro wać, że wte dy nie pod sze dłem do nie go. 

Bli żej po zna łem już ks. bi sku pa Woj ty łę w cza sie re ko lek cji Epi -
sko pa tu na Ja snej Gó rze w pierw szych dniach wrze śnia 1959 r. Ks.
pry mas Wy szyń ski po le cił mi gło sić tam na uki. Bar dzo się prze -
stra szy łem; po sze dłem do me go bra ta ks. Ale go po ra dę. On mi po -
wie dział spo koj nie: „pa mię taj, że bi sku pi są też zwy czaj ny mi ludź -
mi”. W cza sie tych re ko lek cji ks. bi skup Woj ty ła po pro sił mnie
o roz mo wę; od by ła się w cza sie spa ce ru w ogro dzie klasz to ru. 

Ks. bi skup był prze wod ni czą cym Ko mi sji Epi sko pa tu do spraw
apo stol stwa świec kich. Do tej ko mi sji na le żał też Ste fan Swie żaw -
ski i mnie do niej ks. bi skup po wo łał. Ze bra nia by ły dwa ra zy w ro -
ku. Gdy od by wa ły się w Kra ko wie, ks. bi skup za pra szał mnie do
miesz ka nia u nie go. Naj pierw przy ul. Ka no ni czej 25, przez kil -
ka lat, póź niej, gdy zo stał or dy na riu szem kra kow skim, w do mu
ar cy bi sku pim przy ul. Fran cisz kań skiej 3. Tak pa rę ra zy do ro ku
tam miesz ka łem. Przy tych oka zjach kil ka ra zy Oj ciec Świę ty brał
mnie do sa mo cho du, wy jeż dża li śmy za mia sto – raz do la su Bie -
lań skie go, pa rę ra zy szo są na Za ko pa ne i gdzieś tam po dro dze ro -
bi li śmy spa cer w po bli skim te re nie. Raz, gdy „ukry wał się” u ss.
Al ber ty nek na Prąd ni ku, przy słał po mnie sa mo chód na Fran cisz -
kań ską, by po roz ma wiać. 

Gdy Oj ciec Świę ty przy jeż dżał do War sza wy, za trzy my wał się
za wsze u ss. sza rych ur szu la nek przy ul Wi śla nej, te le fo no wa no
po mnie do La sek, bym tam przy jeż dżał. Przy złej po go dzie sie -
dzie li śmy w miesz ka niu, przy do brej szli śmy na spa cer nad Wi -
słę lub gdzieś bli żej. 

Dwa ra zy Oj ciec Świę ty przy jeż dżał do La sek; raz by ło to w zi -
mie, przy złej po go dzie wy cią gnię to mnie z ja kie goś do mu, gdy
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cho dzi łem „po ko lę dzie”, dru gi raz po szli śmy na spa cer do la su,
po za ogro dze niem Za kła du – by ło to po po łu dniu i na gle Oj ciec
Świę ty przy po mniał so bie, że umó wił się z kar dy na łem Ru bi nem
w La skach na go dzi nę, któ ra już do brze mi nę ła. Na tych miast wró -
ci li śmy do do mu, ale kar dy nał Ru bin już od je chał. 

LISTY JANA PA WŁA II
DO OJ CA TA DE USZA FE DO RO WI CZA

cz. I
CON CI LIUM OECU ME NI CUM

VA TI CA NUM II – 1962

+ Dro gi Oj cze!

Pra gnę prze słać ser decz ne po zdro wie nia z So bo ru. Zdję cie
przed sta wia ba zy li kę św. Pio tra w dniu otwar cia So bo ru – i bo -
daj że na wet mógł bym zi den ty fi ko wać miej sce, w któ rym wte dy
się znaj do wa łem. W każ dym ra zie wszyst ko to two rzy no we do -
świad cze nie o bar dzo sze ro kim za się gu. Po mi mo od da le nia tkwię
jed nak że bar dzo moc no we wszyst kich spra wach, któ re mi Pan
Bóg zle cił w Pol sce – i pro szę Oj ca, ja ko te go, któ ry do brze zna
te spra wy, za wsze o mo dli twę. Od gro bu św. Pio tra prze sy łam ser -
decz ne po zdro wie nia i uścisk bra ter ski.

+ Ka rol bp

+ Dro gi Księ że Pra ła cie, Ko cha ny Oj cze!

Bóg za płać za do bre sło wa prze sła ne mi z La sek 31. paź dzier -
ni ka. Ale jesz cze bar dziej Bóg za płać za wszyst ko, co Oj cu za -
wdzię czam w cią gu tych lat. Oj ciec sam wie naj le piej, w jak trud -
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nych i de li kat nych spra wach był dla mnie osto ją i po mo cą. Spra -
wy te w dal szym cią gu „kła dę na ser ce” Oj ca, ufa jąc, że ma On tu -
taj szcze gól ną ła skę sta nu i dar ra dy. 

Bar dzo ser decz nie po le cam D[uśkę], któ rej te raz mo że jesz -
cze bar dziej po trze ba po mo cy Oj ca niż kie dy kol wiek. Nie prze -
sta ję ufać, że Bóg tam wszyst kim po kie ru je. 

Je śli Dro gi Oj ciec Ta de usz kie dyś za je dzie do Rzy mu, to bar -
dzo ser decz nie za pra szam – tak sa mo jak w Kra ko wie.

Dzię ku ję raz jesz cze za wszyst ko, po le cam się mo dli twom Oj -
ca i La sek.

Rzym, 5 XI 78 Jan Pa weł II

*   *   *

Listy Jana Pawła II czyta Wiesław Komasa

ks. Ta de usz Fe do ro wicz

cz. II

Gdy ks. Ka rol Woj ty ła, już ja ko Oj ciec Świę ty, przy był po raz
pierw szy w ro ku 1979 do Pol ski, otrzy ma łem te le fon, że mam

się sta wić w pa ła cu ar cy bi sku pim przy ul. Mio do wej. Za raz po -
je cha łem au to bu sem i ja kąś tak sów ką w oko li cę Mio do wej (da -
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lej nie moż na by ło do je chać) i po sze dłem pie cho tą do pa ła cu –
ja koś mnie nie za trzy ma no. Wsze dłem do sie ni, by ło tam wie lu
bi sku pów i in nych do stoj ni ków, któ rzy cze ka li na Oj ca Świę te go,
gdyż ten za trzy mał się tro chę dłu żej na spo tka niu z mło dzie żą aka -
de mic ką przed ko ścio łem św. An ny. Ktoś wpro wa dził mnie do sa -
lo ni ku za raz za sie nią. Po do brej chwi li wszedł Oj ciec Św., któ ry
wziął mnie za rę kę (przy wszyst kich tych do stoj ni kach), za pro wa -
dził mnie do win dy w są sied nim po miesz cze niu, wy je cha li śmy na
dru gie pię tro na krót ką roz mo wę; ka zał mi po je chać na Ja sną Gó -
rę, gdzie miał na za jutrz je chać, mó wiąc, że tam bę dzie wię cej cza -
su. Po je cha łem – ale Ja sna Gó ra by ła ob lę żo na przez tłum lu dzi
(jak za cza sów Ja na Ka zi mie rza przez Szwe dów) – nie moż na się
by ło do stać bez ja kie goś bi le tu, któ re go nie mia łem. Spo ro cza su
cho dzi łem to tu, to tam, szu ka jąc ja kiejś moż li wo ści. Na ta kie go
by le ja kie go księ ży nę nie zwra ca no uwa gi. Wresz cie spo tka łem ja -
kie goś pau li na i wy ja śni łem mu swo ją sy tu ację. Ten po czci wiec
wpro wa dził mnie na te ren klasz to ru. Ja koś wsze dłem do wnę trza
i zna la złem się przed drzwia mi apar ta men tu dla god niej szych
osób, gdzie miesz kał Oj ciec Św., tam na ko ry ta rzu by ło kil ku księ -
ży i kil ku pa nów (Wło chów) z ob sta wy Oj ca Św. Ci pa no wie pa -
trzy li po dejrz li wie na każ de go przy by sza. Wi dzia łem, że tak pa -
trzy li i na mnie. Po chwi li przy szedł ks. pry mas Wy szyń ski i gdy
zo ba czył tę sy tu ację, po wie dział mi, że bym jed nak od szedł, a on
wy tłu ma czy to Oj cu Św. Po czu łem się jak mię dzy „mło tem a ko -
wa dłem” – a jed no i dru gie po tęż ne. Po słu cha łem ks. pry ma sa i na
po dwó rzu klasz to ru usia dłem na ław ce, by ja koś oprzy tom nieć
w tej dziw nej sy tu acji – w sprzecz no ści mię dzy pa pie żem a pry -
ma sem! Po do brej chwi li przy szedł do mnie se kre tarz ks. pry ma -
sa (ks. Pia sec ki) i za pro wa dził mnie z po wro tem do klasz to ru. Po -
sa dził mnie na ka na pie w sion ce po ko ju Oj ca Św. i ka zał cze kać.
By ła już bli sko go dzi na Ape lu Ja sno gór skie go, któ ry miał pro wa -
dzić Oj ciec Św. ale przy je chał spóź nio ny kar dy nał Król (Po lak
z Ame ry ki) i wła śnie za czął Mszę św. „na Szczy cie”. To opóź ni ło
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Apel wie czor ny o ja kieś 20 mi nut. W tym cza sie Oj ciec Św. wziął
mnie do swe go po ko ju i mie li śmy spo ro cza su na roz mo wę. Za -
pra szał mnie do Wa ty ka nu, pro sił, bym przy jeż dżał raz na rok.
Od tąd co ro ku tam jeź dzi łem.

JAN PA WEŁ II
cz. II

Wa ty kan, 30 li sto pa da 1993 r.

+ Naj prze wie leb niej szy Dro gi Księ że In fu ła cie,

Bar dzo się ucie szy łem li stem i nie mo gę za sto so wać się do za -
ka zu, by nie od po wie dzieć na nie go, bo ser ce peł ne wdzięcz no -
ści za mo dli twy i od wie dzi ny w Rzy mie nie po zwa la mi mil czeć.
Ucie szy łem się też, wi dząc Oj ca na fo to gra fiach ze ślu bu Ani Ka -
roń, co świad czy, że do brze się czuł. 

Dzię ku ję Księ dzu In fu ła to wi i „La skom” za tak wie le mo dlitw
i Mszy św., któ re z pew no ścią są ogrom nym du cho wym opar ciem
dla Pa pie ża, ak tu al nie czę ścio wo unie ru cho mio ne go, ale ufa ją ce -
go w ry chłe już uwol nie nie z wię zów. Obie cu ją, że uczy ni to Mat -
ka Bo ża Nie po ka la na w wi gi lię swe go świę ta. Jej też po le cam Ko -
cha ne go Oj ca In fu ła ta, by był zdrów i jesz cze mógł tu przy je chać
na stęp nym ra zem. 

Z wiel ką czcią i ser decz no ścią po zdra wiam i bło go sła wię Do -
bre go, Ko cha ne go Księ dza In fu ła ta. Za łą czam też opła tek wi gi -
lĳny, ja ko sym bol mej „obec no ści” przy wie cze rzy w La skach.

Jan Pa weł II PP
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Wa ty kan, 4 czerw ca 1994 r.

+ Bar dzo Czci god ny, Dro gi Oj cze Ta de uszu,

Kar tecz kę od Oj ca otrzy ma łem wła śnie w tych dniach, gdy tak
wie le o Nim my ślę. A dzie je się to dzię ki Je go książ ce Dro gi Opatrz -
no ści, któ rą czy tam. Pra gnę Oj cu ser decz nie po dzię ko wać za to,
że ją na pi sał. Jest pięk na, pięk nem du szy Au to ra, pięk nem Bo ga,
któ ry jest w Je go ser cu, w Je go oczach pa trzą cych na świat i lu -
dzi. Oni Go w Nim od naj du ją, choć Go nie zna ją i nie ro zu mie -
ją, lecz tę sk nią za Nim, bo ca łe ich ży cie jest za prze cze niem te go
szczę ścia, dla któ re go Bóg stwo rzył czło wie ka, a on sam od wra -
ca się od Nie go i ucie ka wprost w prze ciw nym kie run ku. […] 

Ufam, że jesz cze tu Oj ciec za wi ta. Bło go sła wię ser decz nie.
Cum osc. fr. [cum oscu lo fra ter no]

Jan Pa weł II
*   *   *

ks. Ta de usz Fe do ro wicz

cz. III

Za wsze przyj mo wał mnie w Pol skim Do mu przy via Pfe if fer,
bar dzo go ścin ny i mi ły o. Kon rad Hej mo, do mi ni ka nin. Dom

ten znaj du je się tuż przy pla cu św. Pio tra. Se kre tarz Oj ca Świę te -
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go ks. Dzi wisz pła cił za mój po byt, wy zna czał dzień i go dzi nę sta -
wie nia się u Oj ca Świę te go, zwy kle dwa ra zy. Cza sa mi był to obiad,
czę ściej ko la cja i po tym spa cer po da chu. 

Oj ciec Św. brał mnie win dą na dach, gdzie PP Pius VI urzą -
dził chod nik w for mie kwa dra tu. Są tam par tie kry te skle pie niem,
ale więk szość jest otwar ta. Ten chod nik jest ogro dzo ny nie wy so -
kim mu rem z scho da mi kil ko ma, by móc spoj rzeć na plac św. Pio -
tra i na mia sto. Jest tam spo ro ro ślin w do ni cach, miej sca do sie -
dze nia. Tam spa ce ro wa li śmy do oko ła (w kwa dra cie) pod gwiaz -
da mi, wie czo rem po ko la cji. Oko ło godz. 21-ej Oj ciec Św.
wy pusz czał mnie i wra ca łem na via Pfe if fer. Gdy by ła zła po go -
da (rzad ko), spa ce ro wa li śmy do oko ła du że go sto łu w jed nej z wiel -
kich sal (gdzie od by wa ją się au dien cje).

JAN PA WEŁ II
cz. III

25 III [1989]
Czci god ny i Dro gi Oj cze!

Bóg za płać za ży cze nia wiel ka noc ne za war te w li ście z 11 bm.
Pro szę przy jąć mo je rów nież bar dzo ser decz ne ży cze nia na Wiel -
ka noc, któ ra jest „Fe sti vi tas fe sti vi ta tum”: sur re xit Do mi nus ve re! 

Z ca łe go ser ca po dzie lam tro ski, któ re zna la zły wy raz w li ście
Oj ca. Już w 1987 r. (III piel grzym ka) dość wie le mó wi łem na ten
te mat. I go tów je stem na dal to czy nić. By wa jed nak cza sem i tak,
że gdy „za ty je ser ce lu du”, wów czas nie są skłon ni słu chać słów
praw dy, któ re za wsze są wy ma ga ją ce. Jed nak że – we wszyst kim,
na co pa trzy my – nie prze sta je my po wta rzać „na koń cu Ser ce Nie -
po ka la nej zwy cię ży”. Bar dzo ser decz nie ży czę tych rze czy Du cha
Świę te go, któ re pły ną z Chry stu so wej ta jem ni cy pas chal nej.

J. Pa weł II
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Ca stel Gan dol fo, 23 lip ca 1995 r.

+ Dro gi Księ że In fu ła cie, Oj cze Ta de uszu,

Dzię ku ję ser decz nie za list pe łen po go dy i mło dzień czo ści du -
cha. To wszyst ko moż na z nie go wy czy tać. Jest tam i pięk no przy -
ro dy, jest ra dość z mło de go po ko le nia, w któ rym owo cu je ziar -
no rzu ca ne przez la ta w trak cie spo tkań czy wspól nych wę dró wek.
Oj, chcia ło by się jesz cze im to wa rzy szyć, a tu no gi i ser ce już się
ty le na pra co wa ły, że te raz trud no na dą żyć za rwą cą się do ży cia
mło dzie żą. Ja tak że je stem pe łen po dzi wu dla p. prof. Swie żaw -
skie go, wo bec te go, co Oj ciec o nim pi sze. Wy jąt ko wy czło wiek. 

Wró ci li śmy z gór. Pięk nie tam by ło i po go da też do pi sa ła, po -
zwa la jąc na gór skie spa ce ry i za du mę nad hoj no ścią Bo żych da -
rów. Co za kon trast z tym, co nie kie dy przez swą bez myśl ność
czło wiek Bo gu od da je. 

Jesz cze raz dzię ku ję Dro gie mu Oj cu za te „plot ki” i w peł ni wa -
ka cyj nych mie się cy po zdra wiam ser decz nie.

Z bło go sła wień stwem et cum osc. fr. [oscu lo fra ter no]
Jan Pa weł II

Wa ty kan, 3 czerw ca 1995 r.

+ Dro gi Oj cze,

Cał kiem szcze rze pi szę, że cie szą mnie Je go choć by krót kie li -
sty i nie od naj du ję w nich te go sa mo oskar ża nia się o nie ja sność
my śli. Gdy ser ce an ga żu je się w pi sa ne sło wa, nie są waż ne hi sto -
rycz ne fak ty. Trud no wy ma gać, by w tych pięk nie prze ży tych
osiem dzie się ciu dzie wię ciu la tach by ła za wsze mło dzień cza ja -
sność i fi zycz na spraw ność. Jed nak mło dzień czy duch nad ni mi
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pa nu je, to on na da je ton po ko ju i ra do sne go za ufa nia w Do broć
Bo żą, ja ko owoc doj rza łe go du cha w słoń cu Bo że go Mi ło sier dzia. 

Do brze, że La ski wspo mi na ją zmar łe go przed trzy dzie stu la -
ty śp. ks. Alek san dra, bra ta Oj ca. W peł ni na to so bie za słu żył. Cie -
szy mnie rów nież opi nia Oj ca o mło dych, bo wi dzę w nich przy -
szłość Ko ścio ła w ja śniej szych bar wach. Za wsze w to wie rzy łem,
a ju trzej sze przyj ście Du cha Po cie szy cie la wia rę tę umac nia. 

Dzi siaj wy ru szam do Bel gii z na dzie ją, że je stem wspie ra ny
mo dli twą ty lu do brych lu dzi, a Duch Św. do peł ni resz ty. Z ser decz -
nym bło go sła wień stwem dla Dro gie go Oj ca i ca łe go tam tej sze go
śro do wi ska.

Jan Pa weł II

*   *   *

Ks. Ta de usz Fe do ro wicz

cz. IV

Po nie waż Pa pież pro sił, że bym raz w ro ku był u Nie go, co ro -
ku w koń cu paź dzier ni ka ja dę do Rzy mu. Za trzy mu ję się

u na szych (la skow skich) Sióstr w Ca po da cqua di As si si, ok. 4 km
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na po łu dnie od Asy żu, na sto ku gó ry Sub a sio, i stam tąd ja dę na
kil ka dni do Rzy mu. 

Na Świę ta Wiel ka noc ne i na Bo że Na ro dze nie za wsze do sta -
ję ży cze nia, nie raz po za tym otrzy mu ję li sty. Trud no po jąć, że ten
Czło wiek przy ogro mie swo ich za jęć ma czas i „gło wę”na ta ką ko -
re spon den cję. 

Czę sto sły szę, że Pa pież jest ta ki „sła by”. My ślę, że to nie raz
wy ni ka stąd, że lu dzie prze waż nie wi dzą Pa pie ża przy oł ta rzu.
A wte dy On jest tak „za ję ty”spo tka niem „na szczy cie”, że nie dba
o swo ją po sta wę i wy glą da na sła be go al bo cho re go. Po Mszy św.
już się tej „sła bo ści” nie wi dzi. 

Jed ną z cech tej oso bo wo ści jest zdu mie wa ją ca pa mięć lu dzi
i zda rzeń. Gdy prze jeż dża swo im pa pa mo bi le wśród tłu mów, pa -
trzy nie na „tłum”, ale w oczy po je dyn czym lu dziom – i dla te go
ci lu dzie ma ją wra że nie oso bi ste go spo tka nia z Pa pie żem. Przy tym
Pa pież ma zdu mie wa ją cą pa mięć. I jesz cze to, że po zo stał tym sa -
mym czło wie kiem, ja kim był przed wie lu la ty (przed bi skup stwem).

JAN PA WEŁ II
cz. IV

Wa ty kan, 28 czerw ca 1996 r.

+ Czci god ny i Dro gi Księ że In fu ła cie,

Do wie dzia łem się, że Dro gi Ksiądz In fu łat ob cho dzi w dniu
dzi siej szym 60-le cie świę ceń ka płań skich. Ca łym ser cem łą czę się
z Nim w dzięk czy nie niu za tę wiel ką ła skę ka płań stwa da ną Je mu,
a przez Nie go Ko ścio ło wi, któ re mu słu żył wier nie przez te wszyst -
kie la ta ofiar nej i owoc nej po słu gi ka płań skiej, któ ra za pi sa ła się
wdzięcz ną pa mię cią w wie lu ser cach Po la ków w cią gu tych sześć -
dzie się ciu lat. Jesz cze te raz Do stoj ny Ju bi lat da je przy kład ra do -
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snej służ by Chry stu so wi wśród wszyst kich, któ rych Pan po sta wił
na Je go dro dze, zwłasz cza mło dych i po szu ku ją cych. 

Cie sząc się wraz z Księ dzem Ju bi la tem, prze sy łam ser decz ne
Apo stol skie Bło go sła wień stwo dla wszyst kich Uczest ni ków Na -
bo żeń stwa i po le cam Je go dal sze ży cie opie ce Mat ki Naj święt szej.

Jan Pa weł II

[List prze sła ny fak sem, z da tą 28.06.1996, o go dzi nie 9.07]

Wa ty kan, 24 kwiet nia 1997 r.

+ Dro gi Księ że In fu ła cie,

Do brze, że mam Ko goś, kto tak ser decz nie to wa rzy szy mi mo -
dli twą każ de go dnia. Je stem Mu bar dzo wdzięcz ny. 

Wró ci li śmy szczę śli wie z Sa ra je wa, a ju tro znów cze ka ją Cze -
chy, po tem Li ban, a wresz cie Pol ska. Po le cam się sta łej pa mię ci
przed Pa nem, szcze gól nie w tych dniach.

Niech Chry stus Zmar twych wsta ły umac nia swą ła ską i bło -
go sła wień stwem na każ dy dzień.

Po zdra wiam ser decz nie

Jan Pa weł II

*   *   *
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Ks. Ta de usz Fe do ro wicz

cz. V

W tych mo ich „spo tka niach” ja nic nie mó wię al bo bar dzo
ma ło. Pa pież po trze bu je uważ ne go a dys kret ne go słu cha -

cza. Cza sem o coś za py ta, ale to rzad ko.
Wszyst ko to ra zem jest dla mnie nie po ję te, dla cze go to tak? Mo -

że to, że umiem słu chać i nie prze szka dzam. A Pa pież, wer ba li zu -
jąc swo je my śli, kon tro lu je sam sie bie – nie wiem, czy słusz nie tak
my ślę, ale in nej ra cji nie wi dzę. Mo że mo je re ko lek cje na Ja snej Gó -
rze by ły bar dzo „obiek tyw ne”(?) i to Go za chę ci ło do roz mo wy i na -
dal je stem jak naj bar dziej obiek tyw ny – tak jak by mnie nie by ło.
Zresz tą ni cze go w tym nie ro zu miem. Sam pra wie nic nie mó wię –
bo i nie mam nic do mó wie nia. A Pa pież ja koś ufa mo jej dys kre cji. 

Wszyst ko to jest zdu mie wa ją cą hi sto rią, któ rej w isto cie zu -
peł nie nie ro zu miem.

Ca po da cqua di As si si – La ski
3 li sto pa da 1993 – 15 stycz nia 1996
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*   *   *

W związku z odejściem ojca Tadeusza do Pana Ojciec Święty
napisał:

Wa ty kan, 28 czerw ca 2002 r.

Do bry pa sterz da je ży cie swo je za owce (J 10,11)

Kie dy do wia du ję się o śmier ci księ dza Ta de usza Fe do ro wi cza,
my ślę, że te wy ma ga ją ce sło wa Pa na Je zu sa zna la zły wła śnie swo -
je wy peł nie nie. Od szedł do bry pa sterz, któ ry w ka płań stwie każ -
de go dnia z gor li wo ścią od da wał swe ży cie za owce. A prze cież był
ta ki mo ment w je go hi sto rii, w któ rym oka zał go to wość na cier -
pie nie i śmierć, gdy ja ko ksiądz Ar chi die ce zji Lwow skiej, wie dzio -
ny pa ster ską tro ską, do bro wol nie do łą czył do ze słań ców wy wo -
żo nych z te go mia sta do da le kie go Ka zach sta nu. Nie mo głem nie
wspo mnieć te go czy nu księ dza Ta de usza i je go pio nier skiej po -
słu gi wśród de por to wa nych, gdy na wie dza łem ten kraj.

Był peł nym mą dro ści kie row ni kiem du cho wym wie lu po szu -
ku ją cych do sko na ło ści chrze ś cĳań skiej, dłu go let nim opie ku nem
du cho wym ca łe go dzie ła La sek, wiel kim przy ja cie lem nie wi do -
mych i wszyst kich, któ rzy tam przy jeż dża li. Sam wie lo krot nie ko -
rzy sta łem z je go ka płań skiej mą dro ści i szcze rej przy jaź ni. Wie -
le mu za wdzię czam. Dziś pod czas Mszy św. dzię ko wa łem Bo gu
za to do bro i po le ca łem Je go mi ło sier dziu du szę księ dza Ta de usza.
Niech Chry stus Naj wyż szy Pa sterz da mu nie więd ną cy wie niec
chwa ły (por. 1P 5,4)! 

Jed no czę się w mo dli twie ze wspól no tą w La skach, z Ro dzi -
ną i Przy ja ciół mi Zmar łe go oraz wszyst ki mi Uczest ni ka mi li tur -
gii po grze bo wej, na cze le z dro gi mi Brać mi Kar dy na ła mi.

Wszyst kim z ser ca bło go sła wię: W imię Oj ca i Sy na i Du cha
Świę te go. 

Jan Pa weł II, Pa pież
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Od So bo ru do Ka no ni za cji*

Ka płań stwo ja ko służ ba

Wie lo let ni dusz pa sterz w Za kła dzie dla Dzie ci Nie wi do mych
w La skach k. War sza wy, opie kun du cho wy kil ku po ko leń

pol skiej in te li gen cji, od 1959 ro ku kie row nik du cho wy ks. Ka ro -
la Woj ty ły, póź niej Ja na Paw ła II. W 1940 ro ku do łą czył z wła snej
wo li do Po la ków de por to wa nych przez So wie tów do Ka zach sta -
nu by słu żyć im ja ko ka płan.

Dusz pa sterz de por to wa nych

We wrze śniu 1939 r. Sta lin na mo cy pak tu z hi tle row ski mi
Niem ca mi za ata ko wał Pol skę, za jął jej wschod nią część i roz po -
czął ma so we de por ta cje Po la ków w głąb Związ ku So wiec kie go. 
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„Ks. Fe do ro wicz, bę dąc mło dym ka pła nem Ar chi die ce zji
Lwow skiej, zgło sił się do swo je go Ar cy bi sku pa z proś bą o po zwo -
le nie, aby mógł wy je chać z trans por tem Po la ków de por to wa nych
na Wschód. Ar cy bi skup Twar dow ski udzie lił ze zwo le nia i ks. Ta -
de usz Fe do ro wicz mógł speł nić tę ka płań ską mi sję wśród ro da -
ków roz sia nych na te re nach Związ ku Ra dziec kie go a zwłasz cza
w Ka zach sta nie”. 

Jan Pa weł II, Dar i ta jem ni ca, WAM, 1996

Pierw szą Mszę św. na ze sła niu od pra wił w sa mot no ści w le -
sie, w na stęp nych, za wsze w ukry ciu, uczest ni czy li wier ni. Ota -
czał ich opie ką dusz pa ster ską: spo wia dał, po cie szał. Za kie lich do
Mszy słu żył mu srebr ny kie li szek do wód ki, któ ry do stał od ży -
dow skie go ze słań ca, a za pa te nę – ofia ro wa ny przez dziec ko ta -
le rzyk z na ma lo wa ną pa pu gą. Swo ją dro gę ze słań ca roz po czął na
da le kiej pół no cy, w Re pu bli ce Ma ryj skiej gdzie cięż ko pra cu jąc
przy wy rę bie la su, cier piał głód i cho ro wał. 

Po dwóch la tach do tarł do ar mii ge ne ra ła Wła dy sła wa An der -
sa, stwo rzo nej z ura to wa nych z Gu ła gu Po la ków. Po od kry ciu, że
ty sią ce pol skich ofi ce rów w 1940 ro ku za gi nę ło „bez śla du” (póź -
niej od kry to ich gro by w Ka ty niu) ar mia An der sa w 1941 r. opu -
ści ła Zwią zek So wiec ki i przez Bli ski Wschód do tar ła do Włoch.
Tam, w la tach 1944-1945 bra ła udział w wal kach z Niem ca mi
m.in. na Mon te Cas si no. Ks. Fe do ro wicz zo stał jed nak w Związ -
ku So wiec kim, by ja ko ka płan na dal słu żyć pol skim ze słań com po -
zo sta ją cym w Ka zach sta nie i na Sy be rii. 

„Moż na go na zwać »wy na laz cą« no we go ro dza ju dusz pa ster -
stwa – dusz pa ster stwa de por to wa nych” po wie o nim Jan Pa weł II
w Ka zach sta nie w 2001 ro ku.
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Ko ściół nie mo że po rzu cić czło wie ka

Do Pol ski wró cił w 1944 ro ku ja ko ka pe lan wcie lo ny do Woj -
ska Pol skie go utwo rzo ne go przy ar mii Sta li na. Wkrót ce po tem wy -
da lo ny z woj ska, ks. Fe do ro wicz spo ty ka ks. Wła dy sła wa Kor ni -
ło wi cza. Zna li się z aka de mic kie go sto wa rzy sze nia „Od ro dze nie”,
w ra mach któ re go m.in. ze Ste fa nem Swie żaw skim już przed woj -
ną szu ka li dróg od no wy Ko ścio ła. Kor ni ło wicz na ma wia go do
wy jaz du do La sek ko ło War sza wy.

W La skach mie ści się za ło żo ny przez Mat kę Elż bie tę Ró żę
Czac ką w ro ku 1921 Za kład dla Dzie ci Nie wi do mych. Jej pra gnie -
niem by ło kształ ce nie i słu że nie oso bom nie wi dzą cym tak, by sta -
wa ły się apo sto ła mi „nie wi do mych na du szy” – lu dzi sła bej wia -
ry lub po szu ku ją cych sen su ży cia. Dzie ło to wspie ra du cho wo ks.
Kor ni ło wicz, czę stym go ściem w La skach jest ks. Ste fan Wy szyń -
ski, przy szły Pry mas Ty siąc le cia. Od 1947 ro ku Oj cem du cho wym
Dzie ła La sek zo sta je ks. Ta de usz Fe do ro wicz. 

W cią gu po nad 50 lat po słu gi sta je się prze wod ni kiem du cho -
wym nie wi do mych oraz współpracują cych z To wa rzy stwem Opie -
ki nad Ociem nia ły mi – Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża.
Wspie ra go w tym je go brat, ks. Alek san der (1914–1965), pre kur -
sor od no wy li tur gicz nej, któ ry już w 1951 ro ku, ja ko pierw szy
w Pol sce, od pra wia Mszę św. twa rzą do lu du.

La ski to tak że Dom Re ko lek cyj ny – miej sce spo tkań kil ku po -
ko leń in te li gen cji. Za uro cze ni pro sto tą miej sca i kli ma tem za ufa -
nia do czło wie ka, La ski chęt nie od wie dza ją tak że lu dzie da lej sto -
ją cy od Ko ścio ła: pi sa rze i po eci, po li ty cy i in te lek tu ali ści. Spo tka -
nia z księ dzem Fe do ro wi czem czę sto sta ją się po cząt kiem
wie lo let niej przy jaź ni i je go opie ki du cho wej, cze go do wo dem jest
choć by roz le gła ko re spon den cja. „Je śli La ski dla każ de go kto się
z ni mi ze tknął sta ją się po wo dem do za sta no wie nia, to tak że dla -
te go, że są za prze cze niem po wierz chow ne go są du o tym ja ki sens
dla kul tu ry i hi sto rii ludz kiej ma ją dzie ła ci che, skrom ne i nie wi -
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docz ne” pi sał w 1986 ro ku we wstę pie do książ ki Lu dzie La sek Ta -
de usz Ma zo wiec ki, przy szły pre mier Pol ski po zmia nach z 1989 ro -
ku.

Wspól nie dla wol no ści wy zna nia i ewan ge li za cji

Szu ka jąc no wych form pra cy z mło dzie żą, gdy to ta li tar na wła -
dza chcia ła mieć wszyst ko pod kon tro lą, a spra wy re li gii pró bo -
wa no za mknąć w mu rach ko ścio łów, ks. Ta de usz Fe do ro wicz od
1959 ro ku wy ru sza na pie sze, wa ka cyj ne „wę drów ki” w od le głe za -
kąt ki kra ju. Po zwa la ją one w kli ma cie więk szej wol no ści roz ma -
wiać i śmiać się, mo dlić i po dzi wiać pięk no stwo rzo ne go świa ta.
W tym sa mym cza sie słyn ne wy pra wy z mło dzie żą w gó ry i na ka -
ja ki or ga ni zu je tak że ks. Ka rol Woj ty ła, wkrót ce bi skup Kra ko wa
i przy szły Pa pież. I je den i dru gi ka płan, aby unik nąć przy kro ści
ze stro ny władz, za chę ca ją mło dzież by za miast tra dy cyj nie „pro -
szę księ dza” zwra cać się do nich per „Wu ju” lub „Wuj ku”. Ta kie wy -
cho dze nie Ko ścio ła do lu dzi zna la zło od dźwięk w do ku men tach
so bo ro wych.

„Nie mów – obie cu ję, tyl ko bę dę się sta rał. Nie mów doj dę, tyl -
ko bę dę szedł. Nie mów, że zro bię, tyl ko bę dę ro bił. Nie mów, że
się na wró ci łeś, tyl ko, że sta le się na wra casz i sta rasz się mieć do -
brą wo lę” – ta kie sło wa za no to wał je den ze słu cha czy licz nych kon -
fe ren cji „Wu ja” Fe do ro wi cza. Uczest ni cy „wę dró wek” do dziś pa -
mię ta ją wy gła sza ne przez ks. Fe do ro wi cza słyn ne „gad ki” o waż -
nych, ży cio wych wy bo rach, a tak że je go mą dre, tra fia ją ce
w sed no ho mi lie pod czas Mszy św. od pra wia nych nad je zio rem,
w le sie czy w sto do le.

ROCZNICA ŚMIERCI OJCA TADEUSZA FEDOROWICZA38



Du cho we kie row nic two

„Niech mi wol no bę dzie wspo mnieć w tym miej scu zna ną
w Pol sce po stać ks. Ta de usza Fe do ro wi cza, któ re mu oso bi ście wie -
le za wdzię czam ja ko kie row ni ko wi du cho we mu” na pi sał Jan Pa -
weł II w wy da nej w 1996 ro ku książ ce Dar i ta jem ni ca. Po zna li się
bli żej we wrze śniu 1959 ro ku na Ja snej Gó rze, gdzie ka pe lan z La -
sek przy był na za pro sze nie ks. Pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go, by
wy gło sić re ko lek cje dla ca łe go Epi sko pa tu. „Pa mię taj, że bi sku pi
są też zwy czaj ny mi ludź mi” po wie dział przed wy jaz dem je go brat,
ks. Alek san der Fe do ro wicz.

Od cza su tam tych re ko lek cji Woj ty ła i Fe do ro wicz po zo sta -
wa li w cią głym kon tak cie. Spo ty ka li się naj czę ściej w Do mu Ar -
cy bi sku pim w Kra ko wie, za wsze szu ka jąc miej sca do roz mo wy bez
świad ków: w le sie, nad Wi słą lub w ogro dzie. Te spo tka nia trwa -
ły nie prze rwa nie aż do wy jaz du kar dy na ła Woj ty ły do Rzy mu na
kon kla we w 1978 ro ku „Oj ciec sam wie naj le piej, w jak trud nych
i de li kat nych spra wach był dla mnie osto ją i po mo cą”, na pi sał do
nie go Jan Pa weł II krót ko po wy bo rze na Sto li cę Pio tro wą. Za chę -
co ny przez Pa pie ża ks. Fe do ro wicz przy naj mniej raz w ro ku jeź -
dził do Rzy mu. Tam kil ka krot nie spo ty kał się z Pa pie żem. Ra no
wraz z nim od pra wiał Mszę św. a wie czo rem spa ce ro wa li i roz -
ma wia li na ta ra sie Pa ła cu Apo stol skie go. „On za wsze mó wił, ja
słu cha łem” – usły sza ła oso ba, któ ra za py ta ła księ dza Fe do ro wi -
cza o re la cje z Ja nem Paw łem II. „Wie lo krot nie ko rzy sta łem z je -
go ka płań skiej mą dro ści i szcze rej przy jaź ni” – na pi sał Pa pież w te -
le gra mie po je go śmier ci.

[W ma te ria łach po świę co nych 12. rocz ni cy śmier ci ks. Ta de usza
Fe do ro wi cza wy ko rzy sta no fo to gra fie au tor stwa An ny Ma gner
i Pio tra Szko li ka oraz ze zbio rów Ar chi wum Oj ca Ta de usza Fe -
do ro wi cza]
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Po mi żej dru ku je my ma te riał za pre zen to wa ny pod czas kon -
fe ren cji na uko wej „Me an dry związ ków twór czo ści i wy cho wa -
nia”, któ ra mia ła miej sce w Mię dzyz dro jach w dniach 20–22 ma -
ja 2014. Jej or ga ni za to rem był In sty tut Pe da go gi ki Wy dzia łu
Huma ni stycz ne go Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. Przy oka zji wy -
ra ża my po dzię ko wa nia dla „spi ri tus mo vens” Kon fe ren cji – prof.
dr hab. An drze ja J. So wiń skie go oraz Je go współ pra cow ni ków
z dr Paulą Wia że wicz -Wój to wicz na czele – se kre ta rzem Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go Kon fe ren cji.

Jó zef Pla cha

Wy bra ne for my kre atyw nej ak tyw no ści 
w re wa li da cji osób z dys funk cją wzro ku

Wstęp

Wpi su jąc się w pro fil kon fe ren cji na te mat: „Me an dry związ -
ków twór czo ści i wy cho wa nia”, chciał bym na wią zać do

zmie rze nia się z tym za gad nie niem w ob sza rze mo ich do świad -
czeń pe da go gicz nych w śro do wi sku osób z dys funk cją wzro ku. 

Nie ma cza su na wy ja śnia nie pod sta wo wych ter mi nów
zwią za nych z ty flo pe da go gi ką, a więc dzia łem pe da go gi ki zaj mu -
ją cym się pro ble ma ty ką na ucza nia i wy cho wa nia osób z nie peł -
no spraw no ścią wzro ko wą, ale za kła dam, że w tym gro nie są one
na ogół zna ne. Dla te go przej dę od ra zu do za gad nień zwią za nych
z kre atyw no ścią i pró bą na chy le nia jej do moż li wo ści roz wo jo -
wych w tym za kre sie osób z dys funk cją wzro ku. 
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Roz wi nię cie

Kre atyw ność jest jed nym z czyn ni ków sprzy ja ją cych wy cho -
wa niu do au ten ty zmu oprócz czte rech in nych czyn ni ków oso bo -
wo ścio wych, ta kich jak: ro zum ność, war to ścio wa nie, wol ność
i otwar tość me ta fi zycz na. Zwra ca na to uwa gę Ste fan Ku now ski,
a tak że twór ca pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej – mój
mistrz – ks. Ja nusz Tar now ski. W ra mach tych że pię ciu czyn ni -
ków kre atyw ność jest wy mie nia na bli sko wol no ści, wy cho dząc
z za ło że nia, że wła ści wie ro zu mia na wol ność w wy cho wa niu do
au ten ty zmu to pod sta wo wy wa ru nek we wnętrz nej doj rza ło ści
czło wie ka i przy go to wa nia go do od po wie dzial no ści za sie bie i in -
nych. Z ko lei nad mier ne utoż sa mia nie się na przy kład z oso bą
zna czą cą – jak kol wiek oczy wi ste na pierw szym eta pie roz wo ju –
nie jed no krot nie nisz czy ory gi nal ność i nie po wta rzal ność twór -
czą oso by z ta ką czy in ną nie peł no spraw no ścią. Dla te go cho dzi
o to, by pie lę gno wać w so bie choć by naj drob niej szy okruch twór -
czo ści, ja ko wa ru nek by cia tak że czło wie kiem au ten tycz nym.

Wy da je się, że nie ma ją ra cji zwo len ni cy uję cia eli tar ne go, któ -
rzy uwa ża ją, iż je dy nie wy bit ne umy sły two rzą wy bit ne dzie ła.
Twór czość, tak że tę przez ma łe „t”, mo gą upra wiać rów nież in ne
oso by i z ca łą pew no ścią oso by te moż na na zwać twór ca mi. Zwo -
len ni cy ta kie go uję cia pro ble mu twór czo ści za li cza ni są do gru -
py ega li tar ne go po dej ścia do za gad nie nia kre atyw no ści (M. Czer -
wiń ska, Sło wem po tra fię wszyst ko. O pi śmien nic twie osób z nie peł -
no spraw no ścią wzro ku. Stu dium bi blio lo gicz no -ty flo lo gicz ne,
Zie lo na Gó ra 2012, s. 112).

Twór czość w tym dru gim uję ciu po ma ga nie wąt pli wie oso bom
z dys funk cją wzro ku od na leźć sens ży cia i w osią gnię ciu peł ne -
go zdro wia psy chicz ne go, któ re ści śle łą czy się z moż li wo ścią jak
naj peł niej szej sa mo re ali za cji. Wie dział coś na ten te mat Abra ham
Ma slow, pod kre śla jąc wa gę tej po trze by w ży ciu każ de go czło -
wieka.
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Ma slow wy róż nia twór czość pier wot ną i wtór ną. „Twór czość
pier wot na (sa mo re ali zu ją ca się) po le ga na spon ta nicz nej, po zba -
wio nej su biek tyw ne go wy sił ku ak tyw no ści czło wie ka, prze ja wia
się w zwy kłych spra wach ży cio wych, w chwi lach na tchnie nia, in -
spi ra cji i za cie ka wie nia. Jest ce chą wie lu lu dzi, nie znaj du je jed -
nak od zwier cie dle nia w wy bit nych osią gnię ciach twór czych.
Twór czość wtór na opar ta jest na ta len cie i uzdol nie niach spe cjal -
nych, wy ma ga wy tę żo nej pra cy, dłu gie go przy go to wa nia, nie -
ustan nej kry ty ki, per fek cjo ni stycz nych wzo rów. Znaj du je wy raz
w wy two rach o du żej war to ści na uko wej lub ar ty stycz nej. Twór -
czość, któ ra gład ko i pra wi dło wo sto su je oba pro ce sy we wła ści -
wym po wią za niu i od po wied niej ko lej no ści, Ma slow na zy wa twór -
czo ścią zin te gro wa ną. Jej za wdzię cza ne są wiel kie dzie ła sztu ki,
waż ne wy na laz ki, od kryw cze teo rie na uko we (…) Praw dzi wa
twór czość to swo ista po sta wa czło wie ka, któ ry nie uzna je two rze -
nia za cel sam w so bie, ale od czu wa je ja ko wy raz wła snej oso bo -
wo ści i spo sób kon tak tu ze świa tem” (tam że).

Z ko lei Ma ria Go ła szew ska stwier dza (za M. Czer wiń ską), że
„moż na mó wić o twór czo ści wte dy, gdy pro dukt jest cen ny dla sa -
me go twór cy, cho ciaż by dla te go, że przez je go wy two rze nie na -
uczył się cze goś, prze żył ja kieś wzru sze nia, wzbo ga cił się we -
wnętrz nie. Za wyż szy jej sto pień uwa ża ta ką ak tyw ność, któ ra zo -
sta wia po so bie pro dukt war to ścio wy dla więk szej gru py lu dzi,
szcze gól nie cen ny spo łecz nie” (tam że, s. 113).

Od no sząc po wyż sze uwa gi do pro ble ma ty ki re wa li da cji
osób z dys funk cją wzro ku – a więc do te go naj waż niej sze go pro -
ce su ak cep ta cji sa mych sie bie oraz przy wra ca nia i przy sto so wa -
nia nie wi do mych do ży cia z in ny mi i wśród in nych – mo że my po -
wie dzieć, że wła śnie wszel kie go ro dza ju dzia ła nia twór cze – w tym
róż ne for my kre atyw nej ak tyw no ści – ma ją ogrom ny wa lor re wa -
li da cyj ny. 

Mó wiąc „re wa li da cja” mam na uwa dze nie tyl ko uspraw nie -
nie fi zycz ne, psy chicz ne, czy spo łecz ne, ale rów nież mo ral ne, a na -
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wet du cho we – co bar dziej szcze gó ło wo opra co wa łem, kon cen -
tru jąc się na po sze rze niu ho ry zon tów współ cze snej pe da go gi ki re -
wa li da cyj nej w opar ciu o za ło że nia chrze ści jań skiej pe da go gi ki
per so nal no -eg zy sten cjal nej (zob. J. Pla cha. In te gral ny mo del re wa -
li da cji na przy kła dzie „do świad cze nia Dzie ła La sek” w świe tle
chrze ści jań skiej pe da go gi ki per so nal no -eg zy sten cjal nej, Wy daw nic -
two UKSW, War sza wa 2012). 

W ten in te gral ny mo del wy cho wa nia wpi su je się rów nież
wszel kie go ro dza ju ak tyw ność twór cza dzie ci i mło dzie ży, któ ra
nie jest tyl ko dzia ła niem sa mym dla sie bie, przy no szą cym gra ty -
fi ka cje na tu ry es te tycz nej i przy jem no ścio wej, ale mu si od no sić
się do roz wa żań na tu ry etycz nej. Wy da je się, że do pie ro ta ka twór -
czość speł nia swo je naj do nio ślej sze funk cje. W tym du chu prof.
An drzej J. So wiń ski pre zen tu je swo je „Szki ce do teo rii wy cho wa -
nia kre atyw ne go” (zob. Wyd. Im puls, Kra ków 2013). Słusz nie ów
au tor za uwa ża, że „czło wiek kre atyw ny to oso ba wol na (nie za leż -
na), bę dą ca w cią głym roz wo ju, po sia da ją ca swo ją toż sa mość i in -
dy wi du al ność, prze ja wia ją ca twór czą eks pre sję. Kre atyw ność wy -
ma ga ko rzy sta nia z wy obraź ni, wy ni ka z po sia da nia du cha fan -
ta zji, ma rzeń i aspi ra cji. To wszyst ko moż na zdo być, uczest ni cząc
w kul tu rze, przez kon takt z po ezją, mu zy ką, pla sty ką, fil mem czy
ba le tem. W tym kon tek ście kre atyw ność da nej oso by jest wy ra -
zem kul tu ry; wię cej, kul tu ra kreu je oso bę i wzmac nia jej kre atyw -
ność” (tam że, s. 11).

By przejść już bar dzo kon kret nie i prak tycz nie do za sad ni cze -
go te ma tu mo je go wy stą pie nia, chciał bym na wią zać do oso bi ste -
go do świad cze nia na od cin ku bu dze nia kre atyw nej ak tyw no ści
w re wa li da cji osób z dys funk cją wzro ku. Wią że się ono z kil ku -
let nią współ pra cą Ko ła Ar che olo gicz ne go w La skach – któ re mia -
łem przy jem ność pro wa dzić na po cząt ku mo jej przy go dy pe da -
go gicz nej w La skach jesz cze w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe -
go stu le cia – z Pań stwo wym Mu zeum Ar che olo gicz nym
w War sza wie. Oto krót ka hi sto ria tej współ pra cy. 
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Za cznij my od zna mien ne go cy ta tu: „Nie przed mio ty są ce lem
wy ko pa lisk ar che olo ga, lecz lu dzie”. Zda nie to wy po wie dzia ne
przez Mor ti me ra Whe ele ra ja sno wy ra ża za da nia ar che olo gii, a za -
ra zem wy ja śnia cią gle ro sną ce za in te re so wa nie to wa rzy szą ce re -
zul ta tom ba dań w tej dzie dzi nie na uki.

Po wo do wa ni więc po trze bą po zna nia lu dzi, któ rzy nas po prze -
dzi li wie le wie ków te mu, po sta no wi li śmy – ra zem z nie wi do mą
mło dzie żą z La sek – za jąć się ar che olo gią. A wy star to wa li śmy wła -
ści wie „na su ro wo”. Przy pusz czam, że na sa mym po cząt ku na szej
ak tyw no ści na tym od cin ku, nikt z nas nie po tra fił ści śle zde fi nio -
wać: co to jest ar che olo gia. Włącz nie ze mną. Mam zu peł nie in -
ne wy kształ ce nie. Ale był za pał i nie od par ta chęć wnik nię cia
w nurt za gad nień, co do któ rych to wa rzy szy ło je dy nie prze czu -
cie, że są bar dzo istot ne, by zro zu mieć ca ło kształt dzie jów ludz -
ko ści.

A więc cie ka wość świa ta i lu dzi – oto dwa głów ne mo ty wy po -
wsta nia Ko ła Ar che olo gicz ne go w Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw -
czym dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach. Kil ka lat dzia łal no ści
Ko ła zro bi ło swo je. Znacz nie roz sze rzy li śmy swo je ho ry zon ty my -
śle nia. 

Wia do mo skąd inąd, że zna leźć od po wied nie za in te re so wa nie
– zwłasz cza w przy pad ku osób nie wi do mych – to je den z bar dzo
waż nych ele men tów re wa li da cji, czy li – jak już wspo mnia łem wy -
żej – przy sto so wa nia nie wi do mych do spe cy ficz nych wa run ków,
w ja kich przy pad nie im żyć z chwi lą osią gnię cia sa mo dziel no ści.

Ar che olo gia – w na szym skrom nym wy da niu – rów nież mia -
ła i ma te mu słu żyć. Przede wszyst kim, świa do mi bra ku wie dzy
z tej dzie dzi ny, na wią za li śmy bli ski kon takt z Pań stwo wym Mu -
zeum Ar che olo gicz nym w War sza wie. Mie li śmy to szczę ście, że
tra fi li śmy na lu dzi nam przy chyl nych. To nie zna czy, że nie by ło
prze szkód; ale jest to tym cen niej sze, że mi mo to zna leź li śmy
wspól ny ję zyk. Oczy wi ście, pra cow ni cy Mu zeum z miej sca nie za -
czę li uczyć się pi sać sys te mem pi sma „braj la” (pi smo wy pu kłe –
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punk to we), a my sta li śmy się od ra zu wy traw ny mi ar che olo ga mi.
Naj pierw by ły pre lek cje do ty czą ce ży cia na szych przod ków na
prze strze ni wie ków. Pre le gen ci przy wo zi li ze so bą do La sek peł -
ne ko sze róż nych eks po na tów, któ re opusz cza ły ga blo ty mu ze al -
ne je dy nie z nad zwy czaj nych po wo dów. Tym cza sem u nas na co
dzień moż na je by ło do tknąć, a na wet przy mie rzyć – je że li to by -
ła na przy kład zbro ja czy strój. Ta kim wła śnie spo so bem mło dzież
kształ to wa ła so bie po ję cia o naj daw niej szej hi sto rii. Nie któ rych
eks po na tów nie moż na by ło przy wieźć do La sek, to też w ma łych
grup kach sa mi zja wia li śmy się na uli cy Dłu giej w War sza wie. Przy
oka zji zwie dza li śmy pra wie wszyst kie wy sta wy po świę co ne nie tyl -
ko pra dzie jom Pol ski, ale rów nież in nych kra jów. Sło wem, gro -
ma dzi li śmy wie dzę ar che olo gicz ną. 
Po ja kimś cza sie oka za ło się, że to za ma ło. Zro dzi ła się więc myśl
bar dziej ak tyw ne go, prak tycz ne go i twór cze go za an ga żo wa nia.
W tym ce lu po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać kon kurs pt. „Ar che -
olo gia w wy obra że niach mło dzie ży”. Za czę li śmy szu kać gli ny oraz
in nych ma te ria łów, z któ rych moż na by wy cza ro wać na sze ma łe
„la skow skie mu zeum” ar che olo gicz ne. Po ja kimś cza sie oka za ło
się, że ma my 56 prac z gli ny, pla ste li ny, drew na i me ta lu. By ły to
na przy kład: gród sło wiań ski, fi gu ry Świa to wi da, chat ki sło wiań -
skie, garn ki gli nia ne, na rzę dzia pra cy i wal ki itp. Na tym nie ko -
niec. Po wrę cze niu na gród zor ga ni zo wa no eks po zy cję naj lep szych
prac: naj pierw w La skach, a na stęp nie w sa mym Mu zeum Ar che -
olo gicz nym, gdzie nie jed na wy ciecz ka za trzy my wa ła się przed ga -
blo ta mi z pra ca mi na szych dzie ci. Przez ja kiś czas nie któ re z na -
gro ma dzo nych eks po na tów by ły tak że wy sta wio ne w wi try nie Bi -
blio te ki Pe da go gicz nej przy Ale jach Je ro zo lim skich w War sza wie
– już nie ste ty nie ist nie ją cej. Rów nież i tam moż na by ło spo tkać
lu dzi, któ rzy nie prze cho dzi li obok prac na szych wy cho wan ków
obo jęt nie.

Wy ra zy uzna nia oka za ło nam Pol skie To wa rzy stwo Ar che olo -
gicz ne, któ re przez rę ce ów cze sne go dy rek to ra Mu zeum – prof.
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Krzysz to fa Dą brow skie go – wrę czy ło lau re atom na gro dy. Ga lo -
we przy ję cie w ga bi ne cie Dy rek to ra by ło czymś nad zwy czaj wzru -
sza ją cym. Wy czu wa ło się pod czas te go spo tka nia szcze re uzna -
nie dla osią gnięć na szej mło dzie ży, a nie wy że bra ną li tość dla bied -
nych nie wi do mych do pra wio ną nie zdro wą cie ka wo ścią.

No wym eta pem na szej współ pra cy z Mu zeum by ło ogło sze -
nie na stęp ne go kon kur su pt. „Or na men ty ar che olo gicz ne w pla -
sty ce użyt ko wej”. Ozdo by na za byt kach ar che olo gicz nych mło dzież
po zna wa ła w ta ki sam spo sób jak po przed nio, to zna czy po słu -
gu jąc się zmy słem do ty ku. Du żą po mo cą oka za ły się na pew no
ma try ce daw nych or na men tów, wy ko na ne przez pra cow ni ków
Mu zeum. W La skach na to miast wy tło czo no z nich, na ar ku szach
ze spe cjal ne go two rzy wa, spo ro wy pu kłych od bi tek, do sto so wa -
nych do moż li wo ści po znaw czych nie wi do mych. Otrzy ma li śmy
w ten spo sób swo iste go ro dza ju „pod ręcz nik”, do któ re go moż -
na by ło w każ dej chwi li zaj rzeć i mieć nie ja ko pod rę ką wzór po -
trzeb ne go or na men tu. Za kry te rium ocen prac przy ję to: sto pień
sa mo dziel no ści, sto pień po słu gi wa nia się wzro kiem oraz wiek.
Plo nem wspól nych wy sił ków uczniów i na uczy cie li oka za ły się na -
stę pu ją ce przed mio ty wy ko na ne przez mło dzież: lam py z aba żu -
ra mi, ser we ty, ma kat ki, to reb ki, po dusz ki, świecz ni ki, na czy nia gli -
nia ne itp. Wszyst kie wy mie nio ne przed mio ty mu sia ły oczy wi ście
za wie rać w so bie pew ne ele men ty or na men ty ki ar che olo gicz nej.
W związ ku z tym kon kur sem Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki prze -
ka za ło nam fun du sze, za któ re za ku pi li śmy na gro dy dla twór ców
naj lep szych prac.

Śle dząc więc po czy na nia mło dzie ży nie wi do mej z La sek,
chcia ło by się po wie dzieć za Ma rią Grze go rzew ską: „Nie ma ka -
le ki – jest czło wiek” – ob da rzo ny moż li wo ścia mi do prze kształ -
ca nia i two rze nia świa ta co raz pięk niej sze go i lep sze go.

Ta kie twór cze prze kształ ca nie świa ta na co raz pięk niej sze i co -
raz lep sze śro do wi sko na sze go ży cia, wy ma ga wy sił ku nie tyl ko
uczniów, ale tak że na uczy cie li i wy cho waw ców. Przy wo łam w tym
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miej scu oso bę z na sze go śro do wi ska La sek, któ ra w lu tym te go ro -
ku ode szła od nas w wie ku 93 lat, a któ ra by ła przez wie le lat swo -
iste go ro dza ju spi ri tus mo vens w za kre sie bu dze nia wśród wy cho -
wan ków La sek ich zdol no ści twór czych. Mam na my śli sio strę
Blan kę Wą sa lan kę. Przy wo łu jąc jej oso bę, chcę w ten spo sób po -
dzię ko wać za jej wiel ki pe da go gicz ny trud. Bę dąc mu zy kiem z wy -
kształ ce nia, jed no cze śnie by ła wy czu lo na na pięk no sło wa, któ -
rym świet nie ope ro wa ła. Za nim tra fi ła do La sek i wstą pi ła do
Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża, zaj mo wa -
ła się pra cą po pu la ry za tor ską w Pol skim Ra diu, przez kil ka lat pro -
wa dząc dla dzie ci au dy cje z za kre su wy cho wa nia mu zycz ne go. 

Swo ją wie dzę i kul tu rę by cia prze nio sła na stęp nie do La sek.
Pro wa dzi ła chó ry, z któ ry mi kon cer to wa ła w Pol sce i za gra ni cą
(Niem cy, Au stria, Wło chy, Wiel ka Bry ta nia – a na wet Au stra lia).
Mia ła zdol ność do wy ła wia nia ta len tów wśród na szych wy cho -
wan ków. 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, w któ rej kształ ci ło się i na dal
kształ ci wie lu zna nych wo ka li stów oraz in stru men ta li stów.

Two rzy ła róż ne go ro dza ju wi do wi ska sce nicz ne. W jed nym
z nich rów nież i ja mia łem za szczyt brać udział, ja ko że s. Blan -
ka wy cho dzi ła z za ło że nia, że wspól ne dzia ła nie na tym od cin ku
wy cho waw ców z ich wy cho wan ka mi to do dat ko we na rzę dzie pe -
da go gicz ne, być mo że sku tecz niej sze niż in ne, tra dy cyj ne me to -
dy wy cho waw cze. Efek tem te go by ło to, że w ro ku 1991, z oka zji
dwu set nej rocz ni cy Kon sty tu cji Trze cie go Ma ja wy stą pi li śmy na -
wet na Zam ku Kró lew skim w War sza wie. Ty tuł przed sta wie nia:
„Ta ka jest na ro du wo la”. Mój syn – któ ry ja ko oso ba wi dzą ca zo -
stał rów nież za pro szo ny do udzia łu – grał ro lę kró la Sta ni sła wa
Au gu sta Po nia tow skie go, a ja by łem bi sku pem kra kow skim Fe -
lik sem Tur skim, przed któ rym król (mój syn Piotr) skła dał mię -
dzy in ny mi przy się gę wier no ści Bo gu i na ro do wi.

Bar dzo traf nie cha rak te ry zu je spo sób re ali za cji tych – oraz in -
nych – sce nicz nych przed się wzięć sio stry Blan ki, Kry sty na Gar -
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bień, któ ra w mie sięcz ni ku Sce na Ama to ra – po świę co nym ru cho -
wi te atral ne mu w Pol sce – na zwa ła pró by sio stry Blan ki swo isty -
mi śpie wo gra mi „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 – pi sze da lej K. Gar bień – 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 mi zróż ni co wa ny mi
brzmie niem, na tę że niem i dzie lą cą je od sie bie prze strze nią”
(K. Gar bień, w: Sce na Ama to ra, 1980.)

Sio stra Blan ka tak mó wi ła o swo im warsz ta cie pe da go gicz nym:
„Sta ram się uwraż li wić dzie ci na do brą li te ra tu rę, po ezję, mu zy -
kę; sta ram się uwraż li wić 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 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” (tam że).

Do dać tu taj na le ża ło by, że ów wspól ny trud dzie ci nie wi do -
mych i na uczy cie li miał rów nież wy zwa lać po czu cie, że ni ko mu
nie cho dzi o ja ką kol wiek for mę uzy ski wa nia prze wa gi nad in ny -
mi. Wszyst kie ro le do za gra nia by ły waż ne, co w do bie szu ka nia
róż ne go ro dza ju form czę sto nie zdro wej ry wa li za cji mię dzy so -
bą rów nież roz wi ja ło po trze bę sy ner gii, współ pra cy, w któ rej „suk -
ces jed nej oso by nie jest osią ga ny kosz tem in nej” (Jan Sza fra niec,
Przed się bior czość per so na li stycz na. Od sta gna cji do kre acji, Szko -
ła Wyż sza im Bog da na Jań skie go 2008, s. 64). Sło wem – sio stra
Blan ka mia ła na uwa dze to, co jest isto tą mą dre go wy cho wa nia
do kul tu ry szcze gól nie w za kre sie bu do wa nia re la cji mię dzy ludz -
kich, bez któ rych na wet naj bar dziej spek ta ku lar ne osią gnię cia
w ob sza rze sztu ki kłó ci ły by się z na tu rą naj głę biej ro zu mia nej
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twór czo ści, ma ją cej za za da nie roz wi jać za rów no oso bo wo jak
i spo łecz nie. 

Za koń cze nie

Re asu mu jąc, raz jesz cze zwróć my uwa gę na bli ską zbież ność
i miej sce wol no ści i kre atyw no ści w wy cho wa niu. Wpraw dzie ba -
da nia, na ja kie chcę się po wo łać, by ły prze pro wa dzo ne swe go cza -
su przez F. R. Do no va na w od nie sie niu do ro dzin, ale moż na je
od nieść tak że do wa run ków wy cho wa nia in sty tu cjo nal ne go, z ja -
kim ma my naj czę ściej do czy nie nia w przy pad ku dzie ci i mło -
dzieży z dys funk cją wzro ku, prze by wa ją cych w ośrod kach szkol -
no -wy cho waw czych. Mia no wi cie ów au tor pod kre śla, że „33%
dzie ci wy cho wa nych w at mos fe rze szcze gól nej swo bo dy cha rak -
te ry zu je się roz wi nię tą po sta wą twór czą, któ rą moż na stwier dzić
tyl ko w 2% w ro dzi nach ry go ry stycz nych” (F. R. Do no van, Edu -
ca tion stric te ou edu ca tion li be ra le, Pa ris 1970, za: R. Glo ton,
C. Cle ro, Twór cza ak tyw ność dziec ka, WSiP, War sza wa 1976,
s. 128).

My ślę, że te za sta na wia ją ce dys pro por cje zwią za ne z po trze -
bą roz wo ju po staw twór czych w at mos fe rze wła ści wie ro zu mia -
nej wol no ści, mo gą po słu żyć nam ja ko swo iste go ro dza ju pu en -
ta tak że dla tych roz wa żań. 
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Sza now ny Pa nie Re dak to rze

W ostat nim nu me rze La sek za miesz czo ny był cie ka wy ar ty kuł
o nie wi do mych au to rach ksią żek.

Chcia ła bym zwró cić uwa gę Re dak cji na p. An drze ja Le wan dow -
skie go z To ru nia. Jest on ab sol wen tem UMK, a do cza su, gdy za -
czął tra cić wzrok był pra cow ni kiem na uko wo -dy dak tycz nym tej
uczel ni, uzy skał sto pień dok to ra ma te ma ty ki. W ro ku 1992 prze -
szedł na ren tę. Słab ną cy wzrok po zwa lał mu po cząt ko wo na upra -
wia nie tu ry sty ki, na zwie dza nie miast eu ro pej skich, na po zna wa -
nie pe reł ar chi tek tu ry i ma lar stwa. Je go uko cha ne miej sce na zie -
mi to Asyż.

Kon tak ty ze sztu ką za chę ci ły p. An drze ja Le wan dow skie go do
dzie le nia się ze słu cha cza mi swy mi wra że nia mi. Od był ok. 300 spo -
tkań po łą czo nych z pre zen ta cja mi prze źro czy, a po tem de kla ma -
cją au tor skich tłu ma czeń z li te ra tu ry (so ne ty Pe trar ki i, naj licz niej -
sze, tłu ma cze nia po ezji ro syj skiej, czę sto nie zna nej pol skie mu czy -
tel ni ko wi). 

Dzię ki spon so rom wy dał do tąd 11 to mi ków po ezji w pięk nej sza -
cie gra ficz nej.

Wio sną te go ro ku A. Le wan dow ski zo stał uho no ro wa ny przez
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, ja ko twór ca i krze -
wi ciel kul tu ry, Me da lem III stop nia „Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar -
tis”. O A. Le wan dow skim moż na się spo ro do wie dzieć z In ter ne tu.
O kunsz cie tłu ma cza niech świad czy wiersz I. Ko zło wa „Mo dli twa”.

Z Bo giem,
czy tel nicz ka La sek z To ru nia,

Ur szu la Po koj ska
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An drzej Le wan dow ski

Iwan Ko złow – Po eta he ro icz ny

Przez wie le lat nic nie za po wia da ło dra ma tu Iwa na Ko zło wa
(1779–1840). Nikt też za pew ne nie przy pusz czał, że zo sta nie

on kie dyś jed nym z naj wy bit niej szych po etów ro syj skie go Ro man -
ty zmu.

Wy wo dzą cy się ze zna ko mi te go szla chec kie go ro du, sta ran -
nie i wszech stron nie wy kształ co ny, szyb ko wspi nał się po szcze -
blach ka rie ry w ad mi ni stra cji pań stwo wej. Bły sko tli wa in te li gen -
cja, nie zwy kła szla chet ność cha rak te ru zy ski wa ły mu po wszech -
ną sym pa tię. Za war te w 1809 ro ku uda ne mał żeń stwo i dwo je
uro czych dzie ci by ły do peł nie niem ob ra zu czło wie ka szczę śli we -
go. Nie ocze ki wa nie w kil ka lat po ślu bie wkra dła się w tę idyl lę
cięż ka cho ro ba. Sły ną cy ja ko zna ko mi ty tan cerz, Ko złow za czy -
na tra cić wła dzę w no gach. Mi mo he ro icz nych prób wal ki z cho -
ro bą, pa ra liż oby dwu nóg w 1818 ro ku przy ku wa go na za wsze do
in wa lidz kie go wóz ka. Jed no cze śnie za czy na mu słab nąć wzrok,
któ ry tra ci cał ko wi cie w 1821 ro ku. Do koń ca ży cia bę dzie też nę -
ka ny strasz li wy mi bó la mi, sta ran nie ukry wa ny mi przed oto cze -
niem.

Te wszyst kie dra ma tycz ne do świad cze nia Ko złow zno si
z nad zwy czaj nym har tem du cha, wspo ma ga nym przez głę bo ką
wia rę. La ta cho ro by wy ko rzy stu je na po głę bie nie swe go wy kształ -
ce nia i roz sze rze nia za in te re so wań kul tu ral nych. Do wy nie sio nej
z dzie ciń stwa bie głej zna jo mo ści wło skie go i fran cu skie go do da -
je zna jo mość dwu no wych ję zy ków: an giel skie go i nie miec kie go.
Z pa sją po zna je li te ra tu rę eu ro pej ską, zwłasz cza po ezję, któ rą ła -
two za pa mię tu je dzię ki swym fe no me nal nym zdol no ściom
(znał na pa mięć wszyst kie czte ry Ewan ge lie!). Przy jaźń z wy bit -
nym po etą Wa sy lem Żu kow skim oraz je go sły ną cą z uro dy, in te -
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li gen cji i roz licz nych ta len tów krew ną A. Wo jej ko wą, skła nia 40-
let nie go Ko zło wa do czyn ne go za ję cia się po ezją. W 1821 ro ku pu -
bli ku je ano ni mo wo swój pierw szy wiersz „Do Swie tła ny”. Je go ad -
re sat ką jest wspo mnia na wy żej A. Wo jej ko wa, zwa na przez przy -
ja ciół Swie tła ną, gdyż po wszech nie utoż sa mia no ją z ty tu ło wą
bo ha ter ką bal la dy, któ rą za de dy ko wał jej Żu kow ski. De biut spo -
tkał się z en tu zja stycz nym przy ję ciem za rów no ze stro ny czy tel -
ni ków jak i naj wy bit niej szych po etów owych cza sów. Po dob ny
suk ces od no szą ko lej ne utwo ry Ko zło wa, zwłasz cza opu bli ko wa -
ny w 1824 ro ku po emat „Mnich”, uję ty w for mę peł nej dra ma ty -
zmu li rycz nej spo wie dzi umie ra ją ce go mło de go za kon ni ka. Po -
emat przy niósł au to ro wi sze ro ki roz głos wśród czy tel ni ków, a tak -
że wzbu dził po dziw u sa me go Alek san dra Pusz ki na.

Licz ni przy ja cie le od wie dza li chęt nie dom Ko zło wa, czy niąc
to nie z po wo du współ czu cia, ale dla przy jem no ści ob co wa nia
z uro czym czło wie kiem, któ ry ubra ny za wsze z wy szu ka ną ele gan -
cją, uczest ni czył ze swa dą i zna jo mo ścią rze czy w li te rac kich dys -
ku sjach lub re cy to wał w ory gi na le nie mal ca łą po ezję eu ro pej ską
od Dan te go po By ro na. W spo tka niach tych uczest ni czy li A. Pusz -
kin, W. Żu kow ski, E. Ba ra tyń ski, I. Kry łow, A. Gri bo je dow, kom -
po zy tor M. Glin ka, mło dy M. Ler mon tow (na któ re go twór czość
Ko zło wa wy war ła znacz ny wpływ), a tak że Adam Mic kie wicz.

Iwan Ko złow był wiel kim mi ło śni kiem mu zy ki; w je go do mu
od by wa ły się czę sto wie czo ry mu zycz ne. Wie lo krot nie kon cer to -
wa ła dla Ko zło wa ser decz nie z nim za przy jaź nio na wy bit na pol -
ska pia nist ka i kom po zy tor ka Ma ria Szy ma now ska.

Oprócz twór czo ści wła snej, na któ rą znacz ny wpływ mia ła po -
ezja Żu kow skie go i By ro na, Ko złow z upodo ba niem prze kła dał
po ezję eu ro pej ską. Prze kła dy o bar dziej swo bod nym cha rak te rze
pu bli ko wał je dy nie pod wła snym na zwi skiem, co by ło wów czas
po wszech nie sto so wa ną prak ty ką. Nad zwy czaj ną po pu lar ność
zdo był wiersz „Wie czor ny dzwon”, bę dą cy swo bod nym prze kła -
dem utwo ru ir landz kie go po ety Tho ma sa Mo ore’a „Tho se eve ning
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bells”. Z mu zy ką Alek san dra Ala bie wa jest on do dziś jed ną z naj -
po pu lar niej szych pie śni ro syj skich.

Iwan Ko złow jest też au to rem pierw sze go po etyc kie go prze -
kła du „So ne tów Krym skich” Ada ma Mic kie wi cza, do ko na ne go
w 1828 ro ku, w opar ciu o fi lo lo gicz ne tłu ma cze nie pió ra księ dza
Pio tra Wia ziem skie go. Oto po czą tek so ne tu „Ste py Aker mań skie”: 

В пространстве я плыву сухого океана
Ныряя в зелени, тону в его вoлнах;
Cреди шумящих нив я зыблюся в цветaх
Минуя бережно багровый куст буряна (…)

Choć Mic kie wi czow ski 13-zgło sko wiec zo stał za stą pio ny in -
ną for mą, bar dziej zgod ną z du chem wer sy fi ka cji ro syj skiej, prze -
kład Ko zło wa po sia da wy so ką war tość ar ty stycz ną i zna ko mi cie
przy czy nił się do po pu la ry za cji ar cy dzie ła na szej po ezji wśród czy -
tel ni ków ro syj skich.

Nie ste ty twór czość Ko zło wa po zo sta je nie zna na pol skim mi -
ło śni kom po ezji, do cze go przy czy nił się za pew ne brak za in te re -
so wa nia ze stro ny tłu ma czy. Po wyż szym szki cem oraz za łą czo ny -
mi prze kła da mi, chcę uka zać pol skim czy tel ni kom te go nie zwy -
kłe go czło wie ka, któ ry dzię ki nad zwy czaj nej si le du cha nie ugiął
się pod cię ża rem cier pień, za cho wał żar ser ca i si łę wy obraź ni,
znaj du jąc swo je speł nie nie w po ezji. 
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Iwan Ko złow
(z ro syj skie go prze tłu ma czył An drzej Le wan dow ski)

Mo ja Mo dli twa 

O Stwór co mój i Zba wi cie lu
Któ re go nie śmiem gło sić chwa ły
I tyl ko pło nę od lat wie lu
Ca łą swą du szą, ser cem ca łym.
Pa nie, któ ry ze chcia łeś kie dyś
Mi ło ścią zgła dzić grze chy mno gie
I dzie ląc z na mi ziem skie bie dy,
By łeś nam Bra tem, Oj cem, Bo giem.

Ty, któ ry w sło necz nym pro mie niu
Ob ja wiasz zie mi pięk no swo je,
A no cą, na nie ba skle pie niu
Za pa lasz gwiazd ogni ste ro je.
Naj wyż szy sę dzio, Ty zło kru szysz,
Rwiesz sie ci przez nie za sta wio ne,
Aby oka zać grzesz nej du szy
Swe bo skie do bro nie skoń czo ne.

O usłysz, Chry ste, mo dły mo je,
Oświeć mnie, bła gam Cię w po ko rze
I ucisz ser ca nie po ko je,
Jak kie dyś uci szy łeś mo rze!
Oj cze, przyjm w pro gi swe nę dza rza,
Sy na, któ ry swą część roz trwo nił;
Wszak kie dyś nad gro bem Ła za rza,
Tyś Zba wi cie lu łzę uro nił.
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Ja krzy ża swe go się nie lę kam,
Cier pie nie wia rą kwit nąć mo że.
Nam krzy że da je Two ja rę ka,
One nam Cie bie da ją, Bo że!
W Twe śla dy pójść je stem go to wy.
Bła gam: du cho wi do daj si ły,
Ja wie niec no sić chcę cier nio wy,
Któ ry Twe skro nie też no si ły.

Choć mu szę zno sić cier pień wie le
Mych oczu i nóg po zba wio ny,
Wciąż pło nie w udrę czo nym cie le
Uczu cia żar nie uga szo ny.
W To bie ma ra dość, blask ła god ny
I w To bie tyl ko mam na dzie ję,
Że kie dyś słu ga Twój nie god ny
Go do wą sza tę też przy wdzie je.

Nie chaj su mie nia nie po ko je
Uci szy mi ło sier ne sło wo;
Chciej spoj rzeć na łzy skru chy mo je
I nie sądź, Pa nie, zbyt su ro wo.
Tyś Wszech mo gą cy, ja – bez sil ny,
Tyś Kró lem, ja nę dza rzem tyl ko,
Tyś wiecz ny, jam jest proch mo gil ny,
Ty je steś Bo giem, a ja – chwil ką.

Utwierdź mnie Pa nie w świę tej wie rze
Abym po jed nał się ze świa tem
I czy stym ser cem ko chał szcze rze,
Nie ba cząc kto wro giem, kto bra tem.
Aby na dziei pro mie nia mi
Ma du sza by ła prze nik nię ta,
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Bym mógł żyć do bra wspo mnie nia mi
I o znie wa gach nie pa mię tał.

Ja tyl ko To bie za ufa łem;
Jak słod ko jest mi ko chać Cie bie
I w Two ją opie kę od da łem
Me dzie ci, żo nę oraz sie bie.
Swą krwią nie win ną zmy wasz Pa nie
Ludz kie go grze chu pla mę ciem ną.
Nie chaj Twa mi łość po zo sta nie
Na za wsze, wszę dzie, we mnie, ze mną.

(1833)
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Jó zef Korn

Bu do wać po kój

Na prze moc od po wia dać prze mo cą:
oto ra da an ty pa cy fi stów – 
nad sta wiać dru gi po li czek: też błąd – 
bo agre sor
zgar nie wszyst ko

Cóż więc moż na zro bić gdy na oczach 
uru cha mia się ma chi nę kłam stwa
przed sta wia ją cą wszyst ko na opak
wciąż od da lo ną 
od wszel kich za sad?

Je dy nie moż na stwier dzić nie zbi cie
że to nie czło wiek lecz ja kiś de mon
sie je nie na wiść oraz ży ci cę
li cząc na zbiór 
za sie wu swo je go

Czy są gra ni ce ta kie go sie wu?
czy zło mu si aż tak szyb ko ro snąć?
od po wie dzi szu kaj my w su mie niu – 
oraz czy kar mię się 
stra wą Bo żą
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Bo cho ciaż na wet naj więk szy ty ran
nam i so bie mar ny los go tu je
to każ dy
osobistym przykładem ży cia
po kój na zie mi bu du je 

[22.07.2014]

In nym od da swo je Kró le stwo

Po emat Iza ja sza o win ni cy
jest wpro wa dze niem
do wi zji Je zu sa
w któ rej źli i pod stęp ni na jem ni cy
chcie li prze jąć zie mię
na wet po tru pach

Wszyst kich któ rzy 
w imie niu go spo da rza
upo mnie li się o na leż ne plo ny
wy tra ci li – 
włącz nie z sy nem wło da rza – 
li cząc na ry chłe zy ski i do cho dy

Jed nak Je zus tę sce nę pu en tu je
zu peł nie ina czej
niż ich złe my śli – 
in nym swą zie mię w na jem obie cu je
by ze brać owo ce
ze swej win ni cy

[5.10.2014]
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Praw dzi wy bliź ni

Świa do mość Paw ła
że nie swo ją na ukę gło si
a ob ja wio ną
przez Mi strza – Je zu sa Chry stu sa 
da je mu po czu cie
na wet po nad ludz kiej mo cy
któ ra spra wia
że stał się wol nym
w każ dych wa run kach

Nie mu si przed ni kim
się wdzię czyć –
ni ko go lę kać
bo moc Ewan ge lii sil niej sza 
niż ludz ki układ – 
bu rzy ba rie ry za cho wań 
i wszel ki kon we nans – 
po dob nie 
jak po sta wa i na uka Je zu sa

W swej isto cie
na uka ta mi ło ścią zna czo na
w sto sun ku do Bo ga 
oraz bliź nie go na sze go 
nie jak ka pła na i le wi ty 
wręcz za lęk nio na – 
ale Sa ma ry ta ni na po ma ga ją ce go 

W świe tle je go 
przy ja zne go ge stu 
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nie le wi ty i uczo ne go
cze ka ją ce go na od po wiedź 
moż na śmia ło oce nić
kto jest praw dzi wym bliź nim – 
i wziąć do ser ca sło wa: 
idź i ty
czyń po dob nie 

[7.10.2014]

Okno nie ba na zie mi

Apo ka lip tycz na wi zja
mo że prze ra zić
ale rów nież da je 
chrze ści jań ską na dzie ję
bo je den z anio łów
za trzy mał część za gła dy
pie czę tu jąc tych
któ rzy bę dą w nie bie

Był to tłum w bia łych sza tach
przed tro nem Ba ran ka
tych co przy szli do Nie go
z wiel kie go uci sku
lecz przed tem się oczy ści li – 
stąd bia ła sza ta – 
we krwi Ba ran ka ją wy bie li li 
jak w łu gu
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To ci któ rych miej sce
na Gó rze Bło go sła wieństw:
ubo dzy w du chu
któ rzy się smu cą i ci si
pra gną spra wie dli wo ści
i są mi ło sier ni
czy ste go ser ca
po kój czy nią cy
i cier pią

Wszy scy bło go sła wie ni 
któ rym urą ga ją
i mó wią o nich kłam li wie – 
bę dą zba wie ni – 
to świę ci któ rych na świe cie
wciąż jest za ma ło
a któ rzy są dla nas 
oknem nie ba
na zie mi

[1.11.2014]
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Książeczka To masza à Kem pis „O naśladowaniu Chrystusa”
była szczególnie ceniona przez Matkę Elżbietę Różę Czacką.
Warto więc wiedzieć coś więcej o jej autorze.

Redakcja

ks. Zyg munt Pod lej ski

To masz à Kem pis*
1379–1471

Skrom na ob ję to ścio wo ksią żecz ka „O na śla do wa niu Chry stu -
sa” jest obok Bi blii naj bar dziej po czyt nym dzie łem chrze ści -

jań skim. To naj pięk niej szy tekst ludz kie go au tor stwa. Zna ny nie -
miec ki bi skup Jo hann Mi cha el Sa iler, któ ry tłu ma czył „O na śla -
do wa niu Chry stu sa”, na pi sał: „Przy róż nych oka zjach po zna łem
róż nych lu dzi, z któ rych kil ku za sia da ło na ła wie fi lo zo fów, in ni
ra zem z na mi na ła wie du chow nych, kil ku ży ją cych w klasz to rach,
in ni po za ich mu ra mi; wszy scy za świad czy li ura do wa ni, z do brej
wo li, że wśród wie lu ksią żek, któ re jak ziarn ka pia sku spo czy wa -
ją na pół kach bi blio tek, nie ła two znaj do wa li choć by jed nej, któ -
ra z wy jąt kiem Pi sma Świę te go wy war ła by na ich ży cie we wnętrz -
ne wię cej prze ło mu lub oży wie nia jak ksią żecz ka O na śla do wa -
niu Chry stu sa”. Au tor po czyt nej i wspa nia łej ksią żecz ki jest
na to miast pra wie nie zna ny. Jest nim naj praw do po dob niej ka no -
nik re gu lar ny To masz à Kem pis, któ re mu war to się bli żej przyj -
rzeć. 

Dzi siej szy czło wiek, zwłasz cza mło dy, ska żo ny ner wo wym,
przy spie szo nym ryt mem ży cia i po go nią za do bra mi kon sump -
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cyj ny mi, uwi kła ny w zdra dziec kie kre dy ty, bę dzie praw do po dob -
nie tek stem To ma sza à Kem pis roz cza ro wa ny. Dzie ło na tchnio -
ne go au to ra wy ma ga bo wiem we wnętrz ne go sku pie nia, pew nej
we wnętrz nej doj rza ło ści, dy stan su wo bec obie go wej hie rar chii
war to ści i współ cze sne go, czę sto nie chluj ne go ję zy ka, za po mo -
cą któ re go lu dzie pró bu ją się kon tak to wać. Nie znaj dzie tak że
praw dy i pięk na w ksią żecz ce o. To ma sza czło wiek, któ ry – jak to
okre ślił św. Au gu styn – „nie zdo łał wy ci szyć ha ła su cia ła”. Gdy ów
„ha łas cia ła” się wy ci szy, sło wa na tchnio ne go au to ra za lśnią jak
dro go cen ne per ły. 

Ksią żecz ka To ma sza à Kem pis nie jest ad re so wa na tyl ko do za -
kon ni ków i za kon nic, choć za wie ra wie le do brych rad, wska zań
i za le ceń skie ro wa nych do nich. To masz à Kem pis nie ma za mia -
ru zro bić ze świa ta wiel kie go klasz to ru, ale chce po móc zna leźć
pew ną, spraw dzo ną dro gę do świę to ści, do któ rej prze cież wszy -
scy wy znaw cy Chry stu sa są po wo ła ni. Za tem obok Pi sma Świę -
te go war to w swo im do mo wym zbio rze ksią żek umie ścić na -
tchnio ny tekst To ma sza à Kem pis i od cza su do cza su do nie go zaj -
rzeć, zwłasz cza w go dzi nach trud nych, w go dzi nach ciem no ści,
zwąt pie nia i bez sen su. 

To masz He mer ken uro dził się w 1379 ro ku w ma łym nie miec -
kim mia stecz ku Kem pen, le żą cym przy gra ni cy ho len der skiej. Je -
go ro dzi na by ła po boż na, o czym świad czy fakt, że star szy brat To -
ma sza, Jo hann, wkro czył na dro gę du chow ną, To masz zaś po szedł
w je go śla dy. In nych człon ków ro dzi ny hi sto ria nie za no to wa ła.
To masz spę dził ca łe ży cie w Ni der lan dach. Stu dio wał w ho len der -
skim mie ście De ven ter, na le żą cym wów czas do die ce zji utrechc -
kiej, w słyn nej szko le Bra ci Wspól ne go Ży cia. Do tej sa mej uczel -
ni uczęsz cza li póź niej Mi ko łaj z Ku zy i Erazm z Rot ter da mu. Du -
cho wym opie ku nem To ma sza w De ven ter był je den ze
współ za ło ży cie li wspól no ty bra ter skiej, Flo ren tius Ra de wijns, któ -
ry był z ko lei uczniem słyn ne go ka zno dziei i mi sty ka Ge rar da Gro -
ote go. To masz do sko na lił się we wnętrz nie, speł nia jąc funk cję ko -
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pi sty. Prze pi sy wał sta re tek sty, że by je oca lić dla po tom nych, któ -
rzy bę dą mo gli je stu dio wać. 

W 1399 ro ku To masz wstą pił do Za ko nu Ka no ni ków Re gu -
lar nych św. Au gu sty na, do klasz to ru w Win de she im na tak zwa -
nym Agne ten ber gu (Wzgó rza św. Agniesz ki) ko ło Zwol le, na pół -
noc od De ven ter. Prze orem klasz to ru był star szy brat To ma sza,
Jo hann. To masz nie miał tam ła twe go ży cia. Cier piał z po wo du
we wnętrz nych pro ble mów, bo pil nie stu dio wał kwe stię świę to ści
i pra gnął ją kon se kwent nie re ali zo wać, co ła twe nie jest. Bra ko -
wa ło mu zro zu mie nia ze stro ny kon fra trów, któ rzy bez opo ru ak -
cep tu ją prze cięt ność, nie lu bią na to miast, gdy kon fra ter od bie ga
od ogó łu. Cier pie nie jed nak ła mie lub har tu je. To ma szo wi po zwo -
li ło okrzep nąć i zna leźć wła sną dro gę do Chry stu sa. Do pie ro
w 1406 ro ku zo stał ofi cjal nie wcie lo ny do wspól no ty, zaś w 1413
ro ku przy jął świę ce nia ka płań skie. 

Klasz tor Ka no ni ków Re gu lar nych w Zwol le zo stał ob ło żo ny
in ter dyk tem przez bi sku pa z Utrech tu. Ka no ni cy prze nie śli więc
swój kon went na trzy la ta do Lu nen ker ku. Jo hann He mer ken zo -
stał w 1431 ro ku prze ło żo nym kon wen tu w Arn he im. Był czło -
wie kiem zmę czo nym i cho rym. To masz nie opusz czał bra ta przez
czter na ście mie się cy. Trwał przy nim do je go śmier ci. 

To masz wró cił po tem do klasz to ru w Zwol le, gdzie w dal szym
cią gu pra co wał ja ko ko pi sta. Wy ci szył się we wnętrz nie, pil nie
wchła niał prze pi sy wa ne tek sty i roz my ślał o sen sie ży cia, mi ło ści,
śmier ci i Je zu sie z Na za re tu. W je go gło wie i ser cu ro dzi ły się my -
śli, któ re utrwa lił póź niej w ksią żecz ce bę dą cej prze wod ni kiem du -
cho wym dla na stęp nych po ko leń chrze ści jan. 

To masz pia sto wał przez dwie ka den cje sta no wi sko za stęp cy
prze ora. Nie był jed nak ty pem czło wie ka, któ ry za bie gał o przy -
wi le je i za szczy ty. Po zo stał po kor nym, ci chym, pra co wi tym i po -
boż nym księ dzem. W wol nych chwi lach spi sy wał swo je my śli,
szki co wał za ry sy ka zań i po wo li sta wał się pi sa rzem, choć pi sał
po cząt ko wo ra czej do szu fla dy. Je go ka za nia po ry wa ły. Ce lę To -
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ma sza od wie dza ło wie lu kon fra trów i osób spo za kon wen tu, któ -
re szu ka ły ra dy, zro zu mie nia i kie row nic twa du cho we go.

Je zus po wie dział bo wiem: „Nie mo że się ukryć mia sto po ło -
żo ne na gó rze. Nie za pa la się też lam py i nie umiesz cza pod kor -
cem, ale na świecz ni ku, aby świe ci ła wszyst kim, któ rzy są w do -
mu” (Mt 5,14-15). Nie da się ukryć praw dzi wej wiel ko ści i au ten -
tycz nej świę to ści. To masz à Kem pis pró bo wał na śla do wać
Chry stu so wy spo sób wi dze nia i prze ży wa nia Bo ga, lu dzi i świa -
ta. Je go do ro bek li te rac ki pęcz niał i sta wał się zna ny. Obej mo wał
trak ta ty o te ma ty ce asce tycz nej, mi stycz nej i ho mi le tycz nej. To -
masz nie stro nił też od po ezji i szki ców bio gra ficz nych. Na tchnio -
ny au tor „Pa sji” stał się naj bar dziej zna czą cym i zna nym przed -
sta wi cie lem tak zwa nej de vo tio mo der na – kie run ku du cho wo ści,
któ ry na ro dził się wła śnie w Ho lan dii, we wspól no cie Bra ci i Sióstr
Wspól ne go Ży cia oraz w klasz to rze Ka no ni ków Re gu lar nych
w Win de she im. Ini cja to rem ru chu był Ge rard Gro ote, któ re go
prze my śle nia zna la zły się w ksią żecz ce „O na śla do wa niu Chry stu -
sa”, przy pi sy wa nej To ma szo wi à Kem pis, gdyż on naj praw do po -
dob niej ze brał do ro bek my ślo wy swe go śro do wi ska i zre da go wał
dzie ło, któ re nie ma so bie rów nych. De vo tio mo der na by ła re ak -
cją na prze rost mo dli twy li tur gicz nej, ga dul stwa teo lo gicz ne go
i pew nych form po boż no ści lu do wej, któ re za la ty wa ły za bo bo nem.
O na śla do wa niu Chry stu sa pro pa go wa ło po boż ność in dy wi du -
al ną, oso bi stą: prak ty ko wa nie cnót i wier ne, so lid ne wy ko ny wa -
nie obo wiąz ków da ne go sta nu, po trze bę sa mot no ści, mil cze nia,
kon tem pla cji i umia ru w prak ty kach asce tycz nych, któ re nie po -
win ny sta wać się ce lem, lecz w naj lep szym wy pad ku środ kiem do
ce lu, i to nie naj waż niej szym. Ce lem jest na śla do wa nie Chry stusa. 

To masz à Kem pis był wiel kim czci cie lem Naj święt sze go Ser -
ca Je zu so we go i Mat ki Bo skiej Bo le snej. W je go spu ściź nie li te -
rac kiej zna leźć moż na wie le mo dlitw i od no śni ków do kul tu Ser -
ca Je zu so we go i Mat ki, „któ rej du szę prze nik nął miecz – aby na
jaw wy szły za my sły serc wie lu”. 
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To masz był po ry wa ją cym ka zno dzie ją. Je go ję zyk był pre cy -
zyj ny, pro sty, a prze cież w pe wien spo sób przej mu ją cy, wznio sły.
Skom po no wał czter dzie ści czte ry pie śni re li gij ne, któ re do dziś
grze ją ser ca, słu żą Pa nu Bo gu i wier nym. Je go po etyc kie hym ny
re li gij ne na le żą do naj wspa nial szych i naj lep szych, ja kie uka za ły
się w XV wie ku. 

Naj bar dziej zna ne i roz po wszech nio ne jest jed nak ge nial ne
dzie ło „O na śla do wa niu Chry stu sa”. Słu ży nie ustan nie chrze ści -
ja nom wszyst kich wy znań, je go bło go sła wio ne owo ce są nie wy -
mier ne. Gdy Dag Ham mar skjöld wsia dał 17 wrze śnia 1961 ro ku
w Le opol dvil le do sa mo lo tu, w któ rym zgi nął, miał w ba ga żu wraz
z ksią żecz ką cze ko wą, ma pą i oso bi sty mi do ku men ta mi, książ kę
„O na śla do wa niu Chry stu sa”, z któ rą się za zwy czaj nie roz sta wał.
Na we wnętrz nej okład ce umie ścił tekst ślu bo wa nia, ja kie zło żył
w dniu ob ję cia urzę du se kre ta rza ge ne ral ne go ONZ. Dag Ham -
mar skjöld nie był ka to li kiem. Był jed nak chrze ści jań skim mi sty -
kiem. 

To masz He mer ken, zwa ny od miej sca uro dze nia To ma szem
à Kem pis, od dał du cha Bo gu 25 lip ca 1471 ro ku. Zmarł w ro dzi -
mym klasz to rze na Agne ten ber gu w sę dzi wym wie ku dzie więć -
dzie się ciu dwóch lat w opi nii świę to ści.

Ka no ni cy re gu lar ni kil ka krot nie wsz czy na li sta ra nia o be aty -
fi ka cję To ma sza, ale wszyst kie wy sił ki po zo sta ły da rem ne. To masz
à Kem pis na pew no nie uwa żał, że be aty fi ka cja czy ka no ni za cja
jest ko niecz na, nie ob da rza świę to ścią tyl ko po pu lar no ścią, o któ -
rą nie za bie gał. Do cze sne szcząt ki na tchnio ne go au to ra i bło go -
sła wio ne go ka pła na zo sta ły po cho wa ne w ko ście le pw. św. Mi cha -
ła w Zwol le. 
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Te re sa Du da

By lepiej pomagać

Pie lę gniar ki z Za kła du Lecz ni czo -Re ha bi li ta cyj ne go w La skach
uczest ni czy ły 7 czerw ca 2014 r. w se sji pie lę gniar skiej or ga ni -

zo wa nej przez XLV Zjazd Oku li stów Pol skich. Miej scem szko le -
nia by ły no wo cze sne ha le tar gów Expo w Ło dzi. Udział w se sji był
bez płat ny, a kosz ty od de le go wa nia po kry ło TO NO. W Zjeź dzie
wzię ło udział 1433 uczest ni ków oraz 11 go ści za gra nicz nych.
W wy sta wie udział wzię ło 50 firm, pod czas Zjaz du wy gło szo no 225
pre zen ta cji ust nych, przed sta wio no tak że 49 prac pla ka to wych. 

Szko le nie w ra mach se sji pie lę gniar skiej pro wa dził p. prof.
Woj ciech Omu lec ki – le karz oku li sta z Ło dzi, któ ry ja ko pierw -
szy wy gło sił wy kład pt.: Pro fi lak ty ka oko ło ope ra cyj na w chi rur gii
za ćmy. Wy po wiedź oraz pre zen ta cja mul ti me dial na prze nio sła
uczest ni ków w świat sa li ope ra cyj nej, gdzie wszyst ko ma usta lo -
ny cel, po rzą dek, a na wet czas trwa nia za bie gu nie po zo sta je bez
zna cze nia dla uzy ska nia ocze ki wa ne go przez pa cjen ta efek tu. Du -
żą uwa gę po świę cił Wy kła dow ca an ty bio ty ko te ra pii i dzia ła niom
ma ją cym na ce lu zmniej sze nie ry zy ka ope ra cji. 

Ko lej ny re fe rat pt.: Zna cze nie edu ka cji zdro wot nej w za po bie -
ga niu nie do wi dze nia u dzie ci wy gło si ła p. He le na Mo ty ka – pie -
lę gniar ka z Od dzia łu Kli nicz ne go Oku li sty ki i On ko lo gii Oku li -
stycz nej SU w Kra ko wie. W ma te ria łach bę dą cych stresz cze niem
re fe ra tu Au tor ka pi sze, że „pro blem nie do wi dze nia u dzie ci jest
przy czy ną wie lu trud no ści ada pta cyj nych i roz wo jo wych, któ re
z cza sem ob ni ża ją moż li wo ści funk cjo nal ne w ży ciu do ro słym.
Pro fi lak ty ka nie do wi dze nia jest czę sto po mi ja na w prak ty ce me -
dycz nej jak rów nież w li te ra tu rze. Ce lem re fe ra tu by ła pre zen ta -
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cja zna cze nia pro wa dze nia edu ka cji przez pie lę gniar ki w za po bie -
ga niu nie do wi dze nia u dzie ci”. 

Trze ci te mat: Pro ble my pie lę gna cyj ne u dzie ci z roz po zna nym
siat ków cza kiem pre zen to wa ła p. Jo lan ta Zię ba – pie lę gniar ka
z ośrod ka kra kow skie go. „Siat ków czak (re ti no bla sto ma) – we -
wnątrz gał ko wy zło śli wy no wo twór – jest naj czę ściej wy stę pu ją -
cym pier wot nym no wo two rem u dzie ci. Ce chu je go du ży sto pień
zło śli wo ści. Naj czę ściej roz po zna wa ny jest mię dzy 1 a 3 ro kiem
ży cia, w 2/3 przy pad ków roz wi ja się w jed nym oku. Dzie dzi czo -
ny jest au to so mal nie do mi nu ją co. Je że li ro dzi ce mie li siat ków cza -
ka, to wy stę pu je w 50% u dzie ci. Czę stość scho rze nia sza cu je się
na 1:15000-20000 ży wych uro dzeń. Wcze sne wy kry cie i sto so wa -
ne obec nie me to dy le cze nia po zwa la ją w po nad 90% przy pad ków
na ura to wa nie ży cia cho re go dziec ka”. Ce lem re fe ra tu by ło przed -
sta wie nie pro ble mów opie ki pie lę gniar skiej w przy go to wa niu dzie -
ci do ba dań dia gno stycz nych, jak rów nież w pie lę gno wa niu po
usta lo nym le cze niu. W od nie sie niu do ro dzi ców dzie ci – pro wa -
dzo ną edu ka cję zdro wot ną i wspar cie.

Wie le emo cji wzbu dził ostat ni wy kład p. prof. H. Grusz czyń -
skie go nt. Stre su za wo do we go u pie lę gnia rek. Za rów no pre zen to -
wa ne tre ści, jak i for ma prze ka zu, za słu gu ją na dłuż sze za trzy ma -
nie się nad te ma tem, co opi szę w ko lej nym wy da niu La sek. Na -
le ży do dać, że rów no le gle na kil ku sa lach wy kła do wych szko li li
się le ka rze oku li ści, a na głów nej ha li wy sta wien ni czej pre zen to -
wa ły swój sprzęt fir my me dycz ne i wy daw ni cze. Du żym za in te -
re so wa niem cie szył się sy mu la tor ope ra cji we wnątrz gał ko wej, przy
po mo cy któ re go moż na by ło „wy ko nać” za bieg wi trek to mii, trzy -
ma jąc praw dzi we na rzę dzia w dło niach, Na ko niec kom pu ter po -
dał sta ty sty kę błę dów i ru chów nie ce lo wych. Ta ka „za ba wa” w chi -
rur ga oku li stę jest szan są na tre ning spraw no ści po ru sza nia się
w nie wiel kiej prze strze ni ja ką jest ludz kie oko, zwłasz cza, że ob -
raz wi dzia ny w mi kro sko pie jest ste reo sko po wy, a siat ków ka skła -
da się z wie lu róż nych warstw. Ni ko mu z po dej mu ją cych to wy -
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Te re sa Du da – By lepiej pomagać 69

zwa nie nie by ło do śmie chu, tym bar dziej, że po zo sta li za in te re -
so wa ni ob ser wo wa li w pod glą dzie mo ni to ra po czy na nia ko le gi.
Ga le rię zdjęć z ca łe go Zjaz du moż na zo ba czyć na stro nie
http://pto.com.pl/ga le ria -pto 2014.
Au tor ką zdjęć jest trze cia uczest nicz ka szko le nia – pie lę gniar ka Te re sa Du da

Uczest nicz ki se sji pie lę gniar skiej p. Bar ba ra Go dos 
i p. Mał go rza ta Krech

Naj now szy sprzęt fir my Al con do ope ra cji usu nię cia
za ćmy z wsz cze pie niem so czew ki we wnątrz gał ko wej 



ks. Al fons Jó zef Skow ro nek

Sta rze nie się – do pust czy szan sa?

Py ta nie, czy ist nie je moż li wość od mło dze nia się, mu si oczy wi -
ście na po tkać na za prze cze nie, o ile do ty czy wie ku ka len da -

rzo we go. Czło wiek z sie dem dzie siąt ką na kar ku nie mo że rap tem
stać się 60-lat kiem. Ale, na ile pro blem ten do ty czy wie ku bio lo -
gicz ne go, mo że my tę pro gno zę bez resz ty za ak cep to wać.

Wie lu le ka rzy, któ rzy po waż nie ba da ją kwe stię od mło dze nia,
ob ser wu je usta wicz nie na stę pu ją cy fe no men: pa cjen ci, któ rzy
pod da li się ba da niom przed pię ciu lub dzie się ciu la ty, wy glą da -
ją po za bie gach mło dziej, mi mo iż przy by ło im 5 lub 10 lat ży cia.
Moż na to spo koj nie na zwać od mło dze niem. 

Sło wo „od mło dze nie” wciąż jed nak jesz cze jest nad uży wa ne.
Ter min ten by wa na przy kład „na cią ga ny”. Współ cze sna ge ron -
to lo gia i ge ria tria pra gną zop ty ma li zo wać ogól ne po czu cie pa cjen -
ta. Usu nię te ma ją być: zmę cze nie, za wro ty gło wy, szum w uszach,
po czu cie ogól ne go znie chę ce nia, a od zy ska nie zdol no ści trwa łej
kon cen tra cji, krót ko mó wiąc – osią gnię cie ra do ści ży cia. Nie cho -
dzi prze cież li tyl ko o wy dłu że nie ży cia; rzecz w tym, aby za pa -
no wać nad ułom no ścia mi za awan so wa ne go wie ku.

Nie li czy się tu jed nak też tyl ko pro blem sta ro ści i star czych
scho rzeń. Waż ną i do nio słą ro lę od gry wa tak że czyn nik du cho -
wy. Każ dy z nas mo że ob ser wo wać, jak czło wiek pod ci śnie niem
lę ku, go spo dar cze go kry zy su, prze ży wa ne go za wo du w nie szczę -
śli wej mi ło ści, za tro ska nia o przy szłość swych naj bliż szych sta rze -
je się nie mal mo men tal nie, „przez jed ną noc”. Za ob ser wo wać mo -
że my na tu ral nie i in ne zja wi sko, kie dy to ci sa mi lu dzie znów sta -
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ją się mło dzi, jak tyl ko zmie ni ła się nie ko rzyst na dla nich ży cio -
wa sy tu acja. Nie przy jem na wia do mość lub kłót nia i spo ry mo gą
czło wie ko wi do piec nie tyl ko na resz tę dnia, lecz tak że i po sta rzeć
go o ca łe la ta. Głę bo kie du cho we wstrzą sy po tra fią czło wie ka prze -
mie nić w nie do łęż ne go star ca.

W ser cu czło wie ka zma ga ją się dwa z so bą nie do po go dze -
nia tren dy: tę sk no ta za do ży ciem sta ro ści, a przy tym po zo sta nie
wiecz nie mło dym. By ło by ba jecz nie, jak w ba śni An der se na, kie -
dy to ze znie do łęż nia łej sta rusz ki moż na by ło by wy cza ro wać kwit -
ną ce uro dą mło de dziew czę.

Od nie pa mięt nych cza sów ba da cze, al che mi ści, ka pła ni
i świec cy gło wi li się nad wy na le zie niem elik si ru ży cia. Dzi siaj od -
mła dza my się nie tyl ko w no wo cze snych uzdro wi skach, lecz ten
sam efekt osią ga my przez in iek cje, na świe tla nia z po mo cą skom -
pli ko wa nych apa ra tów – wszyst ko to ma słu żyć fe no me nal ne mu
wy da rze niu jed ne go i te go sa me go cu du. 

Dzi siej sze cen tra ba dań są w po sia da niu ory gi nal nych re cept
wie lu środ ków od mła dza ją cych, któ re są strze żo ne ja ko wiel kie
ta jem ni ce i by ły do dys po zy cji tyl ko dla kró lów, ksią żąt lub bo -
ga tych osób. Czło wiek pra gnie być nie tyl ko mło dym, lecz za
wszel ką ce nę chce mło dym po zo stać. Ży czy on so bie, aby cud od -
mło dze nia funk cjo no wał moż li wie ła two i szyb ko. Po dob nie jak
opa sły naj chęt niej pra gnął by da lej ob fi cie kon su mo wać, a jed no -
cze śnie cie szyć się smu kłą syl wet kę. Bo gacz i czło wiek przy zwy -
cza jo ny do suk ce sów, któ ry bez tru du na by wać mo że rze czy ma -
te rial ne i za nie sło no pła cić, uwa ża, iż od mło dze nie mo że tak że
so bie ku pić za pie nią dze. Szyb ki cud trwa łe go od mło dze nia jed -
nak nie ist nie je.

Pra gnie nie za bez pie cze nia sta ro ści jest zro zu mia łe i ra cjo nal -
ne. Mo że jed nak prze mie nić się w nie po wścią gli wą żą dzę pro wa -
dzą cą na wet do neu ro zy. Bez sen sow ne jest po świę ca nie ca łe go ży -
cia za bez pie cze niu wy ima gi no wa nej sta ro ści i od ma wia nie so bie
nie zli czo nych rze czy w swym ży ciu. Ab so lut ne „za bez pie cze nie
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się” nie ist nie je. Rzym ski ce sarz Ma rek Au re liusz ma wiał: „Na sze
ży cie jest tym, co zeń uczy nią na sze my śli”.

Na sta wie nie do rze czy jest głów nym czyn ni kiem, któ ry okre -
śla nasz ży wot. Sta łe krze sa nie trosk jest złym na wy kiem, a jesz -
cze więk szym jest usta wicz ne mó wie nie o tym. Kie dy czło wiek po -
niósł stra tę, wte dy le piej wy ku wać no we pla ny, a za po mi nać o sta -
rych nie po wo dze niach. Ni gdy nie za prze stań my wy ku wa nia no wy
pla nów. U zdro we go czło wie ka nie ist nie je wiek, w któ rym krze -
sa nie no wych kon cep tów by ło by za bie giem spóź nio nym.

Ni gdy nie na le ży bu do wać swe go ży cia na spra wach ze wnętrz -
nych, dru go pla no wych. Kie dy się to uczy ni ło, wte dy nie odzow -
nie po ja wi się mo ment, w któ rym owe dru go rzęd no ści za tra ca -
ją swe zna cze nie i czło wiek uwi kła się w no wy kry zys. Ze wnętrz -
ny wy gląd, sport, ży cie to wa rzy skie, strój i per ma nent na
roz ryw ka ni gdy nie mo gą wy peł nić ży cia. 

Rów nież ży cie bu do wa ne tyl ko na ero ty ce sta je się eg zy sten -
cją za gro żo ną i ska za ną na mo no to nię i brak mi ło ści. Mał żeń stwo,
aby by ło war to ścio we i pięk ne, mu si ba zo wać na war to ściach du -
cho wych i na au ten tycz nym ko le żeń stwie przez ca ły okres je go
trwa nia.

Wy bit ni znaw cy ży cia pod kre śla ją jed no gło śnie, że sa mo przej -
ście w stan spo czyn ku jest „in ge ren cją”, któ ra wzma ga pro ces sta -
rze nia się i skra ca dłu gość ży cia po ni żej ocze ki wa ne go ho ry zon -
tu. Cią gle i wciąż da je się za ob ser wo wać sy tu acja, że brak okre -
ślo nej za wo do wej ak tyw no ści wzma ga nie do mo gi sta ro ści.
Star si lu dzie py ta ni, czy ży wią ja kieś ży cio we pla ny na okres eme -
ry tu ry, do któ re go się zbli ża ją, od po wia da ją naj czę ściej ne ga tyw -
nie. Więk szość in da go wa nych od pie ra, iż ta kie go py ta nia w za -
sa dzie so bie nie za da wa ła. Czę sta od po wiedź brzmi: „Ja koś tam
so bie po ra dzę, znaj dę ja kieś za ję cie…”. Kie dy in da gu ją cy py tać nie
prze sta je, otrzy mu je od po wie dzi wy mi ja ją ce, szcze gól nie kie dy
stan spo czyn ku ja wi się w od le głej przy szło ści, a tym cza sem mi -
ja ją la ta, mie sią ce, ostat nie ty go dnie…
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W Ame ry ce myśl o przy go to wa niu się do sta ro ści to ru je so -
bie dro gę do te go stop nia, że wiel kie kon cer ny or ga ni zu ją dla sto -
ją cych przed eme ry tu rą pra cow ni ków kur sy po świę co ne tej pro -
ble ma ty ce, a na nich ra dą i po mo cą przy go to wu je się ich w zgo -
ła no wą fa zę eg zy sten cji. W pla no wa niu cza su otwie ra ją ce go stan
spo czyn ku adep ci mu szą uwol nić się od wy obra że nia, ja ko by eme -
ry tu ra by ła po cząt kiem wiecz ne go urlo pu. No wi eme ry ci mu szą
być w sta nie wy ma lo wać so bie, co go dzi na za go dzi ną za mie rza -
ją po cząć z ową wie lo ścią uwol nio ne go cza su, jak za go spo da ro -
wać na głą tę pust kę. 

Naj waż niej szym czyn ni kiem sprzy ja ją cym dłu go ści ży cia jest
za cho wa nie ra do ści ży cia, wy cze ki wa nie z za cie ka wie niem na stęp -
nej go dzi ny oraz twór cze go jej wy ko rzy sta nia. Od na szych na ro -
dzin ży cie znaj du je się w nie prze rwa nym roz wo ju, któ re go nie
wol no za nie dby wać. Jo hann Wo fgang Go ethe pi sał ja ko 81-let ni
sta rzec do kanc le rza von Mu el le ra: „Oj, czy ja dla te go osią gną łem
wiek 80 lat, iż miał bym usta wicz nie my śleć wciąż o jed nym i tym
sa mym? Po dą żam ra czej do te go, aby co dzien nie wmy ślać się
w coś in ne go, no we go, aby się nie za nu dzić. Trze ba się usta wicz -
nie zmie niać, od na wiać, od mła dzać, aby nie za sty gnąć”.

W la tach sta ro ści spra wą szcze gól nie waż ną jest oto cze nie
przy ja ciół, al bo wiem zde cy do wa ny mi wro ga mi sta ro ści są nu da
i osa mot nie nie. Z bu do wą przy jaź ni za czy nać na le ży od wcze snej
mło do ści, przy czym mu si my pa mię tać, iż trze ba ją pie lę gno wać,
je śli pra gnie się ją utrzy mać.

Kon tak ty z oto cze niem utrud nia ją star szym lu dziom czę sto
dwie rze czy: po pierw sze ga da tli wość star cze go wie ku, czy li skłon -
ność do mo no lo gów, a po wtó re nie od par ta chęć do udzie la nia
rad, o któ re nie je ste śmy py ta ni. Ży wi my oczy wi ście pra gnie nie
dzie le nia się na szy mi ży cio wy mi do świad cze nia mi (któ re czę sto
prze ce nia my), z czym po win ni śmy jed nak za cze kać, aż nas o to
po pro szą. Sy tu acje, w któ rych je zdo by li śmy, róż nią się czę sto dia -
me tral nie od współ cze snych re aliów. A przy tym wszyst kim wie -
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lu star szych lu dzi ce chu je skłon ność do ego izmu. Obar czo ny ty -
mi i po dob ny mi przy mio ta mi star szy czło wiek z gó ry ska za ny jest
na osa mot nie nie. 

Sta rze ją cym się pod su nąć niech mi bę dzie wol no ka pi tal ną
myśl Fran za Kaf ki: „Ten, kto nie stra ci zdol no ści do strze ga nia pięk -
na, ni gdy się nie ze sta rze je”.

*   *   *
Czło wie ko wi wie rzą ce mu re li gia udzie la wiel kie go wspar cia

i po mo cy. Na pa wa go ja sno ścią wi dze nia rze czy wi sto ści i pew no -
ścią, któ ra dzi siaj nie jest da na wiel kiej ma sie lu dzi.

Im star szy czło wiek się sta je, tym bar dziej kon fron to wa ny czu -
je się z fak tem, że je go moż li wo ści kon tak to we rap tow nie ma le -
ją, po nie waż już nie mo że do brze sły szeć, wi dzieć i po ru szać się.
Jest to na der bo le sny uby tek, lecz jed no cze śnie sta no wi na tu ral -
ne za pro sze nie, aby głę biej wejść w sie bie. Zba ga te li zo wa nie tej za -
chę ty by ło by in ną wiel ką stra tą. 

Stwier dze nie po wyż sze ewo ku je na tu ral nie waż ki te mat mo -
dli twy w po de szłym wie ku. Mo dli twa 80-lat ka jest oczy wi ście in -
na niż u 25-lat ka. Kry je w so bie z pew no ścią wię cej doj rza ło ści
i głę bi, ale też ma swe wła sne trud no ści. Jak mo że my mo dlić się
w wie ku za awan so wa nym? Co mo że nam w tym po móc?

Kie dy Dag Ham mar skjöld spra wo wał kie row nic two Or ga ni -
za cji Na ro dów Zjed no czo nych, urzą dził w ol brzy mim gma chu tej
in sty tu cji sa lę do me dy ta cji, do któ rej je go dy plo ma ci, urzęd ni -
cy i zwie dza ją cy – do ja kiej kol wiek re li gii by nie na le że li – mo -
gli wy co fy wać się na me dy ta cję i wy ci sze nie. Wła sno ręcz nie na -
pi sał w tym ce lu tekst i wy ło żył go w tej że Sa li. Pierw sze zda nie
na pi sa ne go przez nie go tek stu brzmi: „W każ dym z nas za ko do -
wa ne jest cen trum ci szy, spo wi te mil cze niem” (We all ha ve wi thin
us a cen ter of stil l ness sur ro un ded by si len ce). Ów we wnętrz ny ośro -
dek ci szy jest pew nie tym sa mym, co w swej dłu giej du cho wej tra -
dy cji mi sty cy na zy wa li „spi cza stym ostrzem” wierz choł ka du szy.
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Słusz nie twier dzi Dag Ham mar skjöld, iż owo cen trum jest obec -
ne i to w każ dym z nas. Nie trze ba go two rzyć, lecz tyl ko zna leźć
do nie go do stęp. Mo że być tak, że dro ga do nie go jest szla kiem ma -
ło uczęsz cza nym i za chwasz czo nym i dla te go mu si być wpierw
wy kar czo wa na. W wie ku po de szłym mat ka na tu ra nie co nam uła -
twia prze by cie tej dro gi do wnę trza. 

Wie ko wo za awan so wa ni od kry wa ją przy tym szyb ko, iż wy -
trwa nie w praw dzi wym sku pie niu wca le nie jest rze czą ła twą –
tak że dla te go, po nie waż kur czy się ich zdol ność kon cen tra cji.
W póź nym wie ku jest to stra ta, z któ rą mu szą się zmie rzyć. Szczę -
śli wy ten czło wiek, któ re mu ów cię żar nie do skwie ra. W po de -
szłym wie ku zwięk sza ją ce się fi zycz ne nie do mo gi sta ro ści trze ba
za ak cep to wać i sta nąć z ni mi przed Bo giem, co czę sto kroć wca -
le nie jest ła twe. Mo dli twy w sta ro ści nie na le ży ide ali zo wać!
W mło dych la tach nie je den po cie szał się my ślą o wol nym cza sie
na mo dli twę, kie dy się ze sta rze je, a kie dy tak da le ko już za szedł,
od kry wał, jak cięż ka i roz cza ro wu ją ca mo że być mo dli twa. Im głę -
biej ko rze nie mo dli twy się ga ły za mło du, tym ła twiej mo gą się
spraw dzać i umac niać w sta ro ści.

Mo dlić moż na się w gro nie kil ku osób, we wspól no cie lub
więk szej gru pie. Moż na też mo dlić się we dwo je, i na tu ral nie wie -
lu bę dzie się mo dli ło w sa mot no ści. Ko ściół lub ka pli ca jest z re -
gu ły naj bar dziej sto sow nym miej scem na mo dli twę, ale miej sca
ta kie nie za wsze są do stęp ne lub ła two osią gal ne. Moż na mo dlić
się w swo im miesz ka niu lub po ko iku („Her r got t swin kel”) al bo też
obrać pe wien pro sty przed miot ja ko cen trum swe go sku pie nia.

Do dys po zy cji ma my wie le form mo dli twy. Na pierw szym
miej scu stoi bez wąt pie nia ce le bra cja Eu cha ry stii, do któ rej sam
Je zus za pra sza nas sło wa mi: „To czyń cie na mo ja pa miąt kę!”. We -
zwa nie to uwy pu kla cen tral ny mo ment Mszy św. Wspo mi na my
tu, jak Je zus sam w swym ży ciu, w swym cier pie niu i w swym
zmar twych wsta niu pra gnie być w cen trum na sze go ży cia. Eu cha -
ry stia kon cen tru je na szą uwa gę w głę bię tej Ta jem ni cy. Owo wspo -
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mnie nie sta je się wte dy sa mo przez się dzięk czy nie niem. Grec kie
sło wo „Eu cha ry stia” sa mo ozna cza prze cież do słow nie dzięk czy -
nie nie. Ma ją tu swe miej sce rów nież na sze tro ski i proś by. Punkt
szczy to wi kry je się w tym, że Je zus sam da je się nam w swo im Cie -
le i Krwi. Tym sa mym czy ni do kład nie to, co dla na sze go Bo ga jest
tak cha rak te ry stycz ne: al bo wiem Bóg pra gnie od dać się w na sze
po sia da nie. Jest to go rą ce Je go pra gnie nie, ucie le śnio ne w Je zu -
sie i w Nim wzor co wo prze ży wa ne. Dla tych, któ rzy nie ma ją moż -
li wo ści prze ży wa nia Mszy św. w ko ście le lub ka pli cy ist nie ją te -
le wi zyj ne i ra dio we trans mi sje Eu cha ry stii, co dla wie lu sta rych
lu dzi mo że stać się źró dłem po cie sze nia.

Ofi cjal ną mo dli twą Ko ścio ła jest bre wiarz, w któ rym głów ną
ro lę od gry wa ją Psal my. Świę ty Au gu styn mó wi na ten te mat: „Za
nas mo dli się Chry stus ja ko nasz Ka płan, w nas mo dli się ja ko na -
sza Gło wa, do Nie go mo dli my się my ja ko do na sze go Bo ga. Roz -
po zna je my więc na sze gło sy w Nim, lecz tak że Je go głos w nas”.
Kto tak się mo dli, czu je się zjed no czo ny z ca łym Ko ścio łem, al -
bo wiem włą cza się w mo dli twę, któ ra nie ustan nie wzno si się do
Bo ga ze wszyst kich krań ców zie mi. I tak mo dli się rów nież za
wszyst kie po trze by świa ta, zna ne i nie zna ne. Są świec cy, któ rzy
bre wia rzo wą mo dli twę go dzin, lub jej część, od ma wia ją co dzien -
nie. Mo dlą się wspól no to wo – tak że ja ko pa ra mał żeń ska – lub sa -
mi. 

Bar dziej roz po wszech nio na jest mo dli twa na ró żań cu. Jest to
ulu bio na mo dli twa sta rych lu dzi. Ró ża niec od ma wia się za rów -
no wspól nie jak i sa me mu. W nie któ rych do mach opie ki dla osób
star szych, w ko ścio łach pa ra fial nych i ka pli cach lu dzie scho dzą
się w okre ślo nych po rach dnia na od mó wie nie ró żań ca.

Ka rol Woj ty ła za le d wie w dwa ty go dnie po wy bo rze na Pa pie -
ża w swo im prze mó wie niu na „Anioł Pań ski” mó wił ser decz nie
o mo dli twie ró żań co wej. W 24 rocz ni cę swo je go Pon ty fi ka tu
wzbo ga cił ró ża niec o pięć dal szych ta jem nic z pu blicz ne go ży cia
Je zu sa: 1. Chrzest Je zu sa w Jor da nie; 2. Ob ja wie nie się Je zu sa
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w Ka nie Ga li lej skiej; 3. Gło sze nie Kró le stwa i wzy wa nie do na wró -
ce nia; 4. Prze mie nie nie Pań skie na gó rze Ta bor; 5. Usta no wie nie
Eu cha ry stii. Na zwał je Ta jem ni ca mi Świa tła.

W po de szłym wie ku na sza mo dli twa sta je się spo koj niej sza.
Czę sto jest to ci che prze by wa nie pod mi łu ją cym okiem Bo ga. Nie
mu si my wie le Mu mó wić, al bo wiem Bóg wie prze cież wszyst ko.
Co kol wiek nie zna la zło by się na ska li ra do ści i cier pie nia, ży czeń
i trosk, osią gnięć i po ra żek, z wszyst kim tym mo że my dzie lić się
z Bo giem i Je mu to po wie rzać. Bóg pa trzy na nas pe łen mi ło ści,
z wiel ką sym pa tią i cie szy się na szym ist nie niem. To wy star cza. 

Zna ne jest opo wia da nie o Pro bosz czu z Ars, któ ry za uwa żył,
jak pe wien go spo darz re gu lar nie i dłu go spę dzał czas w ko ście -
le. Pew ne go dnia za py tał go, co też on w tym ko ście le po ra bia. Od -
po wiedź brzmia ła: „Nic nie ro bię, ja pa trzę na Nie go, a On pa trzy
na mnie”. W tych pro stych sło wach tkwi isto ta mo dli twy. Już wie -
le ra zy sta rzy lu dzie mo gli to od kry wać sa mi i od czu wa li głę bo -
ką i spo koj ną ra dość, bę dą cą owo cem mo dli twy.
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s. Ma ria Do mi ni ka Ma cie je wicz*

Autorka z Ojcem Świętym Franciszkiem

List z Ke nii

P i sa ła pew na dziew czy na do przy ja ciół ki, a ja mia łam od przy -
ja ciół ki po zwo le nie czy ta nia jej li stów, opi su ją cych ży cie za kon -

ne. Mo dli łam się bar dzo, aby mo je pra gnie nie ży cia za kon ne go się
zi ści ło. W La skach przez kil ka na ście lat co dzien nie ad o ro wa łam Pa -
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na Je zu sa w Naj święt szym Sa kra men cie. W ten spo sób zro dzi ło się
we mnie pra gnie nie zo sta nia sio strą sa kra ment ką. W ro ku 2005
dnia 15. wrze śnia wstą pi łam do Sióstr Orio ni stek. Z chwi lą wstą -
pie nia do Klasz to ru to wa rzy szy ła mi myśl, aby po wie dzieć „tak” Pa -
nu Je zu so wi do koń ca ży cia. W ser cu mia łam ra dość, że Pan Bóg
dał mi moż li wość po świę ce nia ży cia z mi ło ści dla Nie go. 

W Po stu la cie by ła moż li wość po zna wa nia cha ry zma tu, stu dio -
wa nia li tur gii, ka te chi zmu Ko ścio ła, tak że co dzien nie ad o ro wa łam
Je zu sa w Naj święt szym Sa kra men cie. Ogrom nym prze ży ciem by -
ło dla mnie wstą pie nie do No wi cja tu. Po uro czy stej Mszy świę tej
z Ulą, Mar tą oraz in ny mi sio stra mi zo sta ły śmy wpro wa dzo ne do
po miesz czeń No wi cja tu w Do mu Pro win cjal nym w uro czy stej pro -
ce sji, śpie wa jąc pieśń „Bło go sław du szo mo ja Pa na”. W No wi cja -
cie w obec no ści sióstr i księ dza ka pe la na każ da z nas otrzy ma ła ha -
bit, we lon oraz Kon sty tu cje Zgro ma dze nia; po tem by ły ob łó czy ny.
By ła to dla mnie chwi la ra do ści – mo głam wstą pić do No wi cja tu
w Świę to Nie po ka la ne go Po czę cia NMP, 8 grud nia.

No wi cjat był dla mnie cza sem po głę bio ne go kon tak tu z Bo giem
po przez mo dli twę oraz roz wa ża nie Sło wa Bo że go (lec tio di vi na),
stu dio wa nie pism św. Aloj ze go Orio ne, po zna wa nie Kon sty tu cji
i Norm Ge ne ral nych. Na szą mi strzy nią by ła sio stra Ber nar da.
W dru gim ro ku No wi cja tu po je cha łam do Włoch, do Sióstr Sa kra -
men tek, do Tor to ny. Chcia łam do dać, że w Po stu la cie mia łam oka -
zję być w Tor to nie u Sióstr Sa kra men tek, po zna jąc hi sto rię Sióstr.
W dru gim ro ku No wi cja tu przy go to wy wa łam się do zło że nia pierw -
szych ślu bów za kon nych. Zło ży łam je w ro ku 2010, tak że w Świę -
to Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, w Do mu Nie -
wi do mych Sióstr Sa kra men tek, we Wło szech, w Tor to nie. Ni gdy nie
za po mnę tej uro czy sto ści; pra gnę łam to tal nie zjed no czyć się
z Chry stu sem i cał ko wi cie od dać się Je mu. Dzień ten był pe łen ra -
do ści. W Tor to nie w Do mu Ma cie rzy stym mia ły śmy kil ka ra zy w ro -
ku spo tka nie Sióstr Ju nio ry stek. W mo jej gru pie by ły sio stry z Ma -
da ga ska ru, jed na z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej, dwie Włosz ki. 
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W Za ko nie nie sta ram się szu kać sióstr ide al nych. Kie dy przyj -
dą chwi le kry zy su, za wsze od na wiam mo ty wa cję – przy po mi nam
so bie, po co tu przy szłam i dla ko go ży ję, Po nie waż Je zus mnie bar -
dzo ko cha, Je mu za ufa łam bez resz ty. To jest ta ra dość, któ ra ce chu -
je oso by kon se kro wa ne! Pi szę te sło wa do osób kon se kro wa nych, któ -
re ma ją kry zys po wo ła nia. Ufam, że to mo je świa dec two mo że po -
móc im w wy trwa niu w po wo ła niu. 

Od wrze śnia je stem na mi sjach w Ke nii. Na sza wspól no ta jest
mię dzy na ro do wa – jest sio stra z Chi le, z Ar gen ty ny oraz z Pol ski
i trzy Ke nij ki. Je ste śmy w miej sco wo ści Me ru. Miesz ka my bli sko Ka -
te dry. Do świad cze nie prze by wa nia na mi sjach jest dla mnie bar -
dzo cie ka we.

Raz w ty go dniu ma my ad o ra cję z oso ba mi, któ re do nas przy -
cho dzą. Jak że ina czej prze ży wa się tu taj ad o ra cję! Czu je się, że wszy -
scy się przy go to wu ją z ra do ścią na przyj ście Pa na Je zu sa. W Afry -
ce ina czej prze ży wa się li tur gię. Tu taj lu dzie od da ją Bo gu chwa łę
przy po mo cy ge stów, tań ca oraz ty po wo afry kań skich in stru men -
tów mu zycz nych. Bar dzo lu bię ta ką for mę mo dli twy. Spo tka nie
z Pa nem Bo giem jest tu taj peł ne ra do ści! Raz w ty go dniu ma my
Ado  ra cję z mło dzie żą w Ka te drze. Na le ży my do gru py mo dli tew -
nej „Fa ti ma”. Lu dzie są bar dzo życz li wi. Raz do na szej Wspól no -
ty pew na oso ba przy nio sła w da rze ży wą ku rę. By ło to dla mnie
wzru sza ją ce. Lu dzie dzie lą się z na mi tym, co ma ją. W do mu ro -
bi my ró żań ce i pra wie w każ dą nie dzie lę sprze da je my je przy Ka -
te drze.

Pa mię tam w mo dli twie o „Dzie le La sek”. Ży czę wszyst kim czy -
tel ni kom „La sek”, aby Chry stus Zmar twych wsta ły ob da rzał ich ra -
do ścią i po ko jem, a sio strom i księ żom ży czę, by mi łość do Chry -
stu sa ni gdy w nich nie za ga sła.

Sio stra Ma ria Do mi ni ka od Mi ło sier dzia Bo że go
ze Zgro ma dze nia Ma łych Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści
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Sio stra Ma ria Do mi ni ka – na zdję ciu u gó ry: w środ ku. Na zdję ciu
u do łu: z pra wej stro ny



Zgro ma dze nie Sióstr Ma łych Mi sjo na rek Mi ło sier dzia zo -
sta ło za ło żo ne w 1915 ro ku we Wło szech przez świę te go Księ dza
Aloj ze go Orio ne, któ ry wcze śniej (w 1893 ro ku) za ło żył też Zgro -
ma dze nie Sy nów Bo skiej Opatrz no ści (Księ ży Orio ni stów). Sio -
stry i Bra cia słu żą oso bom naj bied niej szym, w któ rych wi dzą sa -
me go Je zu sa. 

W ro ku 1927, w ist nie ją cym już Zgro ma dze niu Sióstr Orio -
ni stek, św. Aloj zy Orio ne dał po czą tek kon tem pla cyj nej ga łę zi
Zgro ma dze nia pod na zwą Sio stry Sa kra ment ki Nie wi do me.

Włą czo ne w In sty tut Sióstr Ma łych Mi sjo na rek Mi ło sier dzia
two rzą w nim wspól no ty kon tem pla cyj ne po świę co ne mo dli twie,
a szcze gól nie ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu. Mo dlą się za Pa -
pie ża i Ko ściół oraz za du cho wych sy nów i cór ki Księ dza Orio -
ne, któ rzy od da ni są dzie łu ewan ge li za cji. Ofia ro wu ją Bo gu swo -
ją utra tę wzro ku za lu dzi nie wie rzą cych w Chry stu sa, aby mo gli
Go „uj rzeć” w świe tle wia ry. Sio stry Sa kra ment ki nie za cho wu ją
ści słej klau zu ry. We dług słów Księ dza Orio ne „ich klau zu rą jest
brak wzro ku”. W swo ich do mach za kon nych po dej mu ją dzia łal -
ność od po wia da ją cą ich moż li wo ściom. Na ucza ją ka te chi zmu, ro -
bó tek ręcz nych, mu zy ki, udzie la ją oso bom nie wi do mym lek cji
czy ta nia i pi sa nia braj lem. Or ga ni zu ją spo tka nia po głę bia ją ce ży -
cie du cho we i w tym sa mym ce lu pro wa dzą ko re spon den cję za po -
mo cą al fa be tu braj la. Stro jem Sióstr Sa kra men tek jest bia ły ha bit,
czer wo ny szka plerz z sym bo lem Ho stii oraz bia ły we lon.

Ak tu al nie Sio stry Sa kra ment ki Nie wi do me są obec ne we Wło -
szech, Ar gen ty nie, Bra zy lii, Ke nii i Chi le.

Dom Pol skiej Pro win cji Zgro ma dze nia Sióstr Ma łych Mi sjo -
na rek Mi ło sier dzia znaj du je się w Za le siu Gór nym k/War sza wy.

Dom Ge ne ral ny znaj du je się w Rzy mie.

www.orio nist ki.pl/
www.su ore do no rio ne.org
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Zo fia Krzem kow ska 

No we książ ki

War to śle dzić no wo ści wy daw ni cze, zwłasz cza te, któ re do -
ty czą spraw nie wi do mych, bo uka zu je się ich nie wie le.

Chcę po le cić dwa po rad ni ki: 
Pierw szy z nich to „Świat otwar ty dla nie wi do mych i ich bli -

skich” Mar ka Kal bar czy ka, wy da ny przez Fun da cję „Szan sa dla
Nie wi do mych” w 2014 r. Jest on do stęp ny w dwóch wer sjach: braj -
low skiej – w dwóch to mach oraz w po więk szo nym dru ku. Po rad -
nik po wstał w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa ne go przez woj.
ku jaw sko -po mor skie ze środ ków PFRON oraz ze środ ków wła -
snych Fun da cji Szan sa dla Nie wi do mych.

Jest to po rad nik przy dat ny w re ha bi li ta cji no wo ociem nia łych
i tych do ro słych, któ rzy ma ją trud no ści w ada pta cji do śro do wi -
ska i uzy ska niu sa mo dziel no ści. Po win ni go znać człon ko wie ro -
dzin oso by nie wi do mej, przy ja cie le, współ pra cow ni cy, wy kła dow -
cy po raz pierw szy sty ka ją cy się z nie wi do my mi na licz nie or ga -
ni zo wa nych szko le niach, aby wpro wa dzić ich w pro ble ma ty kę
nie wi do mych i wska zać na trud no ści, ja kie mu szą po ko ny wać. Ma
więc wie lo ra kie za sto so wa nie.

Au tor w dzie się ciu roz dzia łach przed sta wia na stę pu ją ce za gad -
nie nia:

– bez wzro ko we roz po zna wa nie prze strze ni – pierw sze pró by, 
– oto cze nie do stęp ne dla nie wi do mych i sła bo wi dzą cych, 
– mó wią cy i słu cha ją cy ty flo kom pu ter 
– syn te za to ry mo wy, 
– pro gra my wspo ma ga ją ce lu dzi nie do wi dzą cych, 
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– mó wią ce urzą dze nia co dzien ne go użyt ku, 
– urzą dze nia lek tor skie, 
– opro gra mo wa nie użyt ko we, 
– braj low skie mo ni to ry i no tat ni ki, 
– elek tro nicz ne po więk szal ni ki, 
– cy fro we od twa rza cze,
– te le fo ny ko mór ko we dla osób nie wi do mych
– udźwię ko wie nie oto cze nia, 
– upraw nie nia
– za cho wa nie się wo bec nie wi do mych. 

W ostat nim roz dzia le znaj dzie my cen ne wska zów ki dla ro dzi -
ców dzie ci nie wi do mych. Oto nie któ re z nich: 

– Na le ży roz wi jać zmysł es te ty ki i dbać, by nie wi do me dziec -
ko mia ło wy czu cie, jak wy glą dać, jak się ubrać i pre zen to -
wać;

– Ko ry go wa nie wad ta kich jak: gar bie nie, nie umie jęt ność dba -
nia o hi gie nę, nie pa no wa nie nad mi mi ką i ge sta mi;

– Na le ży wal czyć z tzw. ti ka mi, na tręc twa mi, któ re są pla gą
w tym śro do wi sku. Gdy się nie wi dzi, moż na nie wie dzieć,
jak to fa tal nie wy glą da.

Je śli chce my po znać in ne po ra dy, się gnij my sa mi do oma wia -
nej lek tu ry. War to!

Dla mnie szcze gól nie przy dat ne oka za ły się: Kar ta Praw Osób
Nie peł no spraw nych, Kon wen cja ONZ, bo war to być świa do mym
swo ich praw. 

Za war te in for ma cje przy da dzą się rów nież tym, któ rzy chcą
na być no wo cze sny sprzęt, a sa mi nie bar dzo wie dzą, ja ki jest dla
nich naj ko rzyst niej szy.

W roz dzia le: „Ty flo kom pu ter mó wi i słu cha” – okre ślo no ro -
lę kom pu te ra w na szym ży ciu: „Dzię ki kom pu te rom pi sze my li -
sty, po da nia, pra ce na uko we, ob li cza my pen sje, po dat ki, ki lo me -
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try do prze je cha nia, oglą da my ma py, eks po na ty w mu ze ach, dzie -
ła sztu ki sa kral nej, pla nu je my po dró że w naj od le glej sze miej sca,
ro bi my za ku py, kon tro lu je my pra cę w fir mie, za pi su je my pro jek -
ty w ge ne ra to rach wnio sków, szy ku je my ar ty ku ły do pra sy, na gry -
wa my ob raz i dźwięk fil mów, two rzy my roz bu do wa ne pre zen ta -
cje itd. To wszyst ko po tra fią kom pu te ry per so nal ne”. 

W roz dzia le: „Naj le piej w do mu” au tor prze ciw sta wia dwie
skraj ne po sta wy wy stę pu ją ce czę sto wśród nie wi do mych: bier ność,
apa tia, nie chęć do dzia ła nia, izo lo wa nie się, opór przed wyj ściem
z do mu, oba wa przed na bi ciem so bie gu zów, utrzy my wa nie się
z ni skiej ren ty so cjal nej, nie chęć do pod ję cia pra cy, gdy by ren ta
mia ła być za wie szo na. Wy mie nio ne za cho wa nia mo gą wy stą pić
w pierw szym eta pie po utra cie wzro ku, gdy no wo ociem nia ły nie
umie przy sto so wać się do za ist nia łej sy tu acji ży cio wej. Nie chce
pod jąć wy sił ku dzia ła nia, kie ru je się „ła twi zną” i wy god nic twem.
To pro wa dzi do ni kąd. Po trzeb na jest po moc fa chow ca, ale też
obec ność i ser decz ność bli skich, któ rzy po win ni znać trud no ści
swo je go do mow ni ka i spo so by ich prze zwy cię ża nia. Dru ga po sta -
wa – krań co wo róż na – to ak tyw ność, am bi cja, po trze ba dzia ła -
nia, cie ka wość świa ta, chęć pod ję cia edu ka cji, po zna wa nia ję zy -
ków ob cych, za ra bia nia, sa mo dziel no ści, za ło że nia ro dzi ny. Do
niej au tor za chę ca. 

W tym sa mym roz dzia le szcze gól nie in te re su ją cy jest frag ment
do ty czą cy sprzą ta nia. Są tu opi sa ne tech ni ki, któ ry mi po wi nien
po słu gi wać się ociem nia ły i cał ko wi cie nie wi do my. Są one wy pra -
co wa ne przez au to ra, któ ry jest wy cho wan kiem szko ły w La skach.
Po sia da ne umie jęt no ści zdo by wał dzię ki dłu go let nie mu do świad -
cze niu ży cio we mu i wła snym prze my śle niom. Cho dzi m.in. o my -
cie bla tów, pod łóg, czysz cze nie dy wa nów, pra cę z od ku rza czem,
my cie wan ny, zmy wa nie na czyń itp. Po le cam go in struk to rom
pro wa dzą cym za ję cia w ra mach re ha bi li ta cji pod sta wo wej. Jest to
szcze gól nie waż ny przed miot dla nie wi do mych. W in nych po zy -
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cjach z li te ra tu ry fa cho wej w ję zy ku pol skim nie zna la złam tak
szcze gó ło wych opi sów tych prac.

Dru gi za po wia da ny prze ze mnie po rad nik to: „Jak przy go to -
wać nie wi do me dziec ko do na uki braj la. Prze wod nik dla ro dzi -
ców i na uczy cie li”. Wy da ny przez Fun da cję Pol skich Nie wi do mych
i Sła bo wi dzą cych „Trakt” w 2012 r. 

Moż na go za mó wić, dzwo niąc pod nu mer 606-75-75-85. Do -
stęp ne są dwie wer sje prze wod ni ka: czar no dru ko wa i na pły cie.
Jest to war to ścio wa pra ca na uko wa, któ ra po zwo li roz wiać wie -
le wąt pli wo ści, np.: Jak ja, ja ko do ro sła oso ba nie zna ją ca braj la mo -
gę po móc mo je mu dziec ku w na ucze niu się te go pi sma? Al bo: mo -
je dziec ko nie chce ni cze go do ty kać. Ro bi to nie chęt nie. Jak to
zmie nić? Lę ki zwią za ne z czy ta niem braj la są na tu ral ne. Ro dzą się
czę sto z nie wie dzy i głę bo ko za ko rze nio nych ste reo ty pów oraz wy -
ni ka ją cych z nich obaw i py tań. Od po wie dzi na te i in ne wąt pli -
wo ści znaj dzie my w oma wia nej lek tu rze. 

Co jest ce lem Prze wod ni ka? Mi sją Prze wod ni ka jest prze ka -
za nie jak naj peł niej szych in for ma cji teo re tycz nych i prak tycz nych
ro dzi com, opie ku nom, na uczy cie lom, stu den tom kie run ków pe -
da go gicz nych, któ rzy po raz pierw szy ze tknę li się z nie wi do mym
uczniem. Po sze rzy ła bym ten krąg od bior ców o in struk to rów na -
uki braj la, któ rych w Pol sce jest co raz wię cej. Na ogół ma ją wy -
kształ ce nie wyż sze, nie za wsze pe da go gicz ne. Waż ne mo gą oka -
zać się dla nich wska zów ki me to dycz ne, do ty czą ce do ty ko we go
czy ta nia oraz od czy ty wa nia wy pu kłych ry sun ków. 

Prak ty cy – na co dzień uczą cy braj la nie tyl ko dzie ci, ale tak -
że do ro słych – do brze wie dzą, że naj trud niej na uczyć do ty ko we -
go czy ta nia. Oto krót ki frag ment z Prze wod ni ka na ten te mat:
„Umie jęt no ści zwią za ne z czy ta niem do ty ko wym nie są wro dzo -
ne. Ich opa no wa nie wy ma ga wie lu ćwi czeń roz wi ja ją cych per cep -
cję do ty ko wą, przy go to wu ją cych do wła ści wej na uki braj la. Czy -
ta nie do ty ko we po le ga na prze su wa niu pal ców obu dło ni po wy -



pu kłych wier szach ze zna ka mi braj low ski mi. Na pierw szym eta -
pie na uki braj la współ pra ca i ko or dy na cja obu rąk jest bar dzo
ważna”.

Pre zes Fun da cji „Trakt” Jó zef Men druń, w opar ciu o cy to wa -
ny w książ ce list otwar ty do Lu dwi ka Bra il le’a – pod kre śla po trze -
bę po słu gi wa nia się tym pi smem. Pre fe ru je przede wszyst kim jak
naj wcze śniej sze oswa ja nie z nim ma łych nie wi do mych dzie ci. Na -
su wa się jed nak py ta nie: Dla cze go dziec ko, a po tem mło dzie niec
i do ro sły czło wiek, tak szyb ko re zy gnu je z braj la, mi mo że w dzie -
ciń stwie do brze go opa no wał? Ogra ni cza się do słu cha nia, a nie
sa mo dziel ne go pi sa nia i czy ta nia. Z cza sem za po mi na zna ki braj -
low skie. W czym tkwi sed no te go pro ble mu?

Książ ka oma wia na stę pu ją ce za gad nie nia: 
– brajl i czy ta nie do ty ko we – słów kil ka do ro dzi ców i na uczy -

cie li;
– za nim dziec ko pój dzie do szko ły;
– wspar cie nie wi do me go dziec ka w wie ku przed szkol nym

i w po szcze gól nych ob sza rach je go roz wo ju;
– jak przy go to wać dziec ko do na uki szkol nej – pro po zy cje ze -

sta wu ćwi czeń;
– jak przy go to wać dziec ko do na uki braj la;
– o po trze bie na ucza nia dziec ka nie wi do me go ry sun ku;
– jak uczyć nie wi do me dziec ko od czy ty wa nia wy pu kłych ry -

sun ków – wska zów ki dla na uczy cie li i ro dzi ców;

W książ ce jest rów nież ka ta log po mo cy roz wi ja ją cych per cep -
cję do ty ko wą i na ukę braj la – jak je wy ko nać i jak z nich ko rzy -
stać, li te ra tu ra przy dat na ro dzi com i na uczy cie lom pra cu ją cym
z ma łym nie wi do mym dziec kiem, ob szer na bi blio gra fia, spi sy ilu -
stra cji, zdjęć, ta bel.

Ko lo ro we ilu stra cje wzbo ga ca ją ce tekst przed sta wia ją m.in.
braj low ski sze ścio punkt, nu me ra cję kla wia tu ry ma szy ny braj low -
skiej itp.
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Dla mnie szcze gól nie in te re su ją ca by ła in for ma cja o au tor kach
książ ki. Jest to pra ca zbio ro wa, w któ rej przy go to wa niu uczest ni -
czy ło pięć au to rek. Zo sta ła na pi sa na pod re dak cją ad iunk ta w Za -
kła dzie Ty flo pe da go gi ki Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej w War -
sza wie – Mał go rza ty Pa pliń skiej. Jak po da no w in for ma cji, jest ona
eks per tem na ucza nia braj la w Pol sce i na świe cie, oce nia ada pta -
cję pod ręcz ni ków w wer sji braj low skiej. W pra cy na uko wej in te -
re su je się do ty ko wym czy ta niem braj la oraz edu ka cją i re ha bi li -
ta cją dzie ci nie wi do mych z do dat ko wy mi nie peł no spraw no ścia -
mi. Jest współ za ło ży cie lem, wi ce pre ze sem Fun da cji na Rzecz
Cen trum Edu ka cyj ne go dla Uczniów Nie wi do mych i Sła bo wi dzą -
cych „Ce du nis” oraz kon sul tan tem i na uczy cie lem wspo ma ga ją -
cym w szko łach in te gra cyj nych i ogól no do stęp nych, do któ rych
uczęsz cza ją oso by z dys funk cją wzro ku.

Wśród au to rek są dwie sio stry ze Zgro ma dze nia Fran cisz ka -
nek Słu żeb nic Krzy ża w La skach: s. Be ni ta – Bar ba ra Ha da mik –
me to dyk pra cy z dzieć mi nie wi do my mi w przed szko lu i s. Elż bie -
ta – Zo fia Więc kow ska, któ ra by ła na uczy cie lem fi zy ki i ry sun -
ku za wo do we go w La skach w szko łach po nad pod sta wo wych.
W 1955 r. otrzy ma ła dy plom ma gi stra fi zy ki na Uni wer sy te cie
War szaw skim, w 1967 r. dy plom ukoń cze nia Pań stwo we go In sty -
tu tu Pe da go gi ki Spe cjal nej. Obec nie jest kie row ni kiem Dzia łu Ty -
flo lo gicz ne go w La skach. Opra co wa ła me to dy kę na ucza nia ry sun -
ku w ra mach na ucza nia po cząt ko we go dzie ci nie wi do mych. Jest
au tor ką sze re gu ar ty ku łów o na ucza niu tych dzie ci. Uczest ni czy -
ła przy two rze niu map wy pu kłych dla nie wi do mych od 1985 roku.

Wśród au to rek są też dwie na uczy ciel ki z Lu bli na ze Spe cjal -
ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla Dzie ci i Mło dzie ży
im. Zo fii Sę kow skiej – Bo że na Ka za now ska i Ewa Pru sak. Są ty -
flo pe da go ga mi i oli go fre no pe da go ga mi. Ewa Pru sak – na uczy ciel
dy plo mo wa ny, eks pert ko mi sji eg za mi na cyj nej dla na uczy cie li
ubie ga ją cych się o awans za wo do wy. Bo że na Ka za now ska pra cu -
je z dzieć mi nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi w Lu bli nie oraz ze
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stu den ta mi stu diów po dy plo mo wych i kur sów kwa li fi ka cyj nych
w Lu bli nie, Kra ko wie, Kiel cach i Ra do miu.

Oma wia na książ ka za wie ra pod sta wo we wia do mo ści o pi śmie
braj la i je go war to ści użyt ko wej. 

Fun da cja Pol skich Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych „Trakt”
dys po nu je wie lo ma cen ny mi po zy cja mi wy daw ni czy mi do ty czą -
cy mi na sze go śro do wi ska, wy pu kły mi ma pa mi dla nie wi do mych
i opi sa mi zwie dza nych obiek tów. War to się z ni mi za po znać, za -
ku pić je, wzbo ga cić swo ją bi blio te kę i wy ko rzy stać w pra cy za wo -
do wej z nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi.

Być mo że za miesz cze nie omó wie nia wy żej wy mie nio nych po -
zy cji wy da nych przez róż ne fun da cje przy czy ni się do ich roz pro -
pa go wa nia. Oby tak się sta ło. War to wła sne od czu cia i do świad -
cze nia skon fron to wać z do świad cze nia mi in nych osób. 
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Zo fia Krzem kow ska 

Dla cze go chcesz zo stać in struk to rem 
pi sma braj la

Przy jeż dża ją cy do Byd go skie go Ośrod ka Re ha bi li ta cji i Szko -
le nia im. Jó ze fa Bucz kow skie go „Ho mer” na szko le nie w za -

kre sie re ha bi li ta cji pod sta wo wej ko rzy sta ją z po mo cy, wie dzy
i umie jęt no ści spe cja li stów – in struk to rów: pi sma braj la, czyn no -
ści dnia co dzien ne go i sa mo dziel ne go po ru sza nia się. Są też in -
struk to rzy uspraw nia nia wi dze nia, szcze gól nie przy dat ni sła bo -
wi dzą cym. 

24 czerw ca 2014 r. od był się w wy mie nio nym Ośrod ku eg za -
min eks ter ni stycz ny dla kan dy da tów na in struk to rów braj la.
Wśród te ma tów eg za mi nu pi sem ne go był rów nież ta ki: „Dla cze -
go chcesz zo stać in struk to rem pi sma braj la”.

W obec nym okre sie, kie dy wszech obec ne sta ją się no śni ki
elek tro nicz ne, ogra ni cza się ro lę pi sma punk to we go; jest mniej
wy daw nictw w tej wer sji, od czu wa się też brak środ ków na ich wy -
da wa nie. 

Trud no ści są rów nież ze zna le zie niem pra cy po kie run kach pe -
da go gicz nych w związ ku z ma so wym zwal nia niem na uczy cie li.
Przy to czę frag men ty trzech prac, któ re mo gą oka zać się in te re -
su ją ce. Naj pierw jed nak ogól na cha rak te ry sty ka zda ją cych. 

Do eg za mi nu przy stą pi ło pię ciu uczest ni ków: czte ry ko bie ty
i je den męż czy zna. Wśród nich trzy oso by cał ko wi cie nie wi dome.
Wiek 22–50 lat. Wszy scy ma ją wy kształ ce nie wyż sze lub nie peł -
ne wyż sze, głów nie pe da go gicz ne. Re pre zen tu ją: Uni wer sy tet Ka -
zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy, Szko łę Me na dżer ską w Le gni -
cy, Wyż szą Szko łę In for ma ty ki i Eko no mii w Olsz ty nie. Za miesz -
ku ją w Gdań sku, w Gru dzią dzu, Trze bie niu – bli sko Bo le sław ca,



na Pod la siu. Wszy scy po szu ku ją pra cy. Je śli ją otrzy mu ją, jest to
tyl ko wo lon ta riat. Chcą kon ty nu ować stu dia na ty flo pe da go gi ce.
Po stu lu ją pro pa go wa nie braj la tak że wśród za in te re so wa nych osób
wi dzą cych, zwłasz cza na kie run kach pe da go gicz nych i psy cho lo -
gicz nych, bo we dług ich ob ser wa cji wie dza spo łe czeń stwa
o spra wach nie wi do mych, o ich osią gnię ciach czy pro ble mach jest
że nu ją ca. 

Uczest ni cy kur su chwa lą at mos fe rę w Spe cjal nym Ośrod ku
Szkol no -Wy cho waw czym dla Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych we
Wro cła wiu (od by li tam staż asy sten ta na uczy cie la). Są wdzięcz -
ni za zdo by te tam do świad cze nia, bez in te re sow ną po moc i życz -
li wość. Ocze ku ją po mo cy od PZN, zwłasz cza te re no wych pla có -
wek, w za kre sie zna le zie nia pra cy, na bo rze osób do na uki braj la
wśród no wo przy ję tych człon ków PZN. Ocze ku ją za opa trze nia ich
w od po wied nie po mo ce, przy bo ry i pod ręcz ni ki. Pre fe ru ją na -
ucza nie in dy wi du al ne. 

Iza be la Wa si lew ska z Gru dzią dza, ab sol went ka ger ma ni sty ki,
pi sze: 

„Je stem pe da go giem »z krwi i ko ści«. Za nim stra ci łam wzrok,
pra co wa łam przez wie le lat ja ko na uczy ciel ję zy ka an giel skie go
i nie miec kie go w wie lu szko łach. Ży łam ryt mem i gwa rem szko -
ły. Ko cha łam mo ich uczniów, ich oso bi ste spra wy by ły mi bar dzo
bli skie. Od da wa łam się ca łym ser cem spra wom wy cho waw czym
i wspie ra łam dzie ci »ca łą so bą«.

Utra ta wzro ku »ode bra ła mi po wie trze«. W jed nym mo men -
cie stra ci łam wię cej niż tyl ko zdro wie. Stra ci łam tak że cel, ja ki mo -
ty wo wał mnie do ży cia.

Prze szłam pro ces re ha bi li ta cji. Na uczy łam się funk cjo no wa -
nia ja ko oso ba nie wi do ma i za pra gnę łam uczyć (tak, jak kie dyś). 

In struk to rem pra gnę zo stać z na stę pu ją cych wzglę dów: 
1. Wraz z na uką braj la bę dę wspie rać oso by nie wi do me

w prze ko na niu, iż świat »stoi przed ni mi otwo rem«;
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2. Chcę po łą czyć mo je kom pe ten cje ję zy ko znaw cze z umie -
jęt no ścią na ucza nia pi sma punk to we go. Sko rzy sta ją na tym
te oso by, któ re nie są w sta nie opa no wać ma te ria łu w czar -
nym dru ku;

3. Fa scy nu je mnie po praw ność ję zy ko wa, a na uka pi sma braj -
la przez oso by nie wi do me to je dy na szan sa opa no wa nia te -
ma tu;

4. Chcę pod no sić wła sne kwa li fi ka cje, wbrew wszel kim prze -
ciw no ściom lo su iść »z pod nie sio ną gło wą« do ce lu;

Dzię ki opa no wa niu prze ze mnie pi sma punk to we go prze sta -
łam być wtór ną anal fa bet ką. Sa mo dziel ne funk cjo no wa nie
w świe cie i »czy ta nie do ty kiem« uskrzy dli ło mnie. By cie in struk -
to rem umoż li wi mi od dzia ły wa nie i nie sie nie po mo cy w sa mo -
dziel nym ży ciu i od bio rze ota cza ją ce go świa ta in nym oso bom”.

Agniesz ka Szpa kow ska z Pod la sia pi sze: 
„W wie ku ośmiu lat stra ci łam wzrok wsku tek no wo two ru.

Z Bo żą po mo cą – je stem pro te stant ką – bar dzo szyb ko, bo w cią -
gu sied miu mie się cy na uczy łam się pi sma braj la. Kie dy jeź dzi łam
na obo zy or ga ni zo wa ne przez Chrze ści jań skie Cen trum dla dzie -
ci z do mów dziec ka z mo imi ro dzi ca mi, któ rzy by li ka drą obo -
zo wą – za ko rze ni ła się we mnie chęć po mo cy in nym oso bom.
W cią gu ro ku mo głam – wraz z ro dzi ną – brać pod opiecz nych
z do mu dziec ka i go ścić ich przez week end w swo im do mu. Ta for -
ma wo lon ta ria tu spra wi ła, że za pra gnę łam stu dio wać pe da go gi -
kę opie kuń czą. Jed nak nie czu łam się do koń ca usa tys fak cjo no -
wa na ze swo jej dzia łal no ści. Czu łam po trze bę ucze nia ko goś braj -
la. Wie dzia łam, że z Bo żą po mo cą mo gę spraw dzić się w tej
dzia łal no ści. Mam po mo ce, któ re mi w tym po ma ga ją. Wła sną
ma szy nę braj low ską, ta blicz kę, ry sik, ku ba ryt my. Uży czam ich
tym, któ rych uczę. Zgło si łam się do fun da cji „Szan sa dla Nie wi -
do mych”, gdzie zo sta łam wo lon ta riusz ką uczą cą pi sma punk to -
we go. Obec nie przy cho dzi do mnie dziew czy na, któ ra wła śnie
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przez tę in sty tu cję do wie dzia ła się, że chcę uczyć braj la. Spo ty ka -
my się u mnie w do mu. Chcia ła bym zo stać in struk to rem pi sma
punk to we go, gdyż wiem, że po przez to bę dę mo gła po móc oso -
bom nie wi do mym i wi dzą cym – tak że tym, któ rzy bę dą chcie li
na być umie jęt ność sa mo dziel ne go czy ta nia i pi sa nia. Wiem, że
wie le osób ma ta kie pra gnie nie. Tyl ko po przez zna jo mość te go pi -
sma mo że my uczyć się w do mu, przy ro dzi nie, in dy wi du al nie. Pre -
fe ru ję ta kie na ucza nie. Mam na dzie ję, że bę dę mo gła po móc so -
bie i wie lu in nym oso bom. My ślę, że po mo że mi uzy ska ny ty tuł
in struk to ra braj la, bę dzie mi ła twiej ze zna le zie niem pra cy, li czę
na po moc PZN na mo im te re nie”. 

Mag da le na Ba er – dr na uk hu ma ni stycz nych, za trud nio na na
Uni wer sy te cie Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, oso ba sła bo wi -
dzą cą, na pi sa ła:

„Pi sma punk to we go chcia łam się uczyć od dzie ciń stwa, ale
mo je ma rze nie mo głam zre ali zo wać do pie ro w 2009 ro ku, „Ro -
ku Lo uisa Bra il le’a”. Chcę uczyć pi sma braj la, że by pro pa go wać je
wśród nie wi do mych i osób wi dzą cych, gdyż za uwa ży łam, że jest
za in te re so wa nie tym pi smem. Brajl fa scy nu je oso by wi dzą ce i dla -
te go chcą go po znać, a ja po my śla łam, że jest to szan sa, by przy
oka zji pro pa go wać wie dzę o śro do wi sku nie wi do mych wśród wi -
dzą cych.

Chcę do sko na lić swo je umie jęt no ści, bo wiem, że jesz cze dłu -
ga dro ga przede mną, je śli cho dzi o per fek cję w pi sa niu i czy ta -
niu. Obec nie mam 29 lat i od 19 lat na le żę do PZN. Tam po zna -
ję śro do wi sko osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych. Zdo by tą wie -
dzę chcę prze ka zy wać in nym. Wy da je mi się, że pra ca z wi dzą cy mi
jest rów nież bar dzo waż na, gdyż po ma ga to wi dzą cym uświa do -
mić so bie na sze pro ble my.

Mia łam przy jem ność pro wa dze nia wy kła du na te mat śro do -
wi ska osób nie wi do mych na Uni wer sy te cie Ślą skim w Ka to wi cach.
Mó wi łam tam rów nież o pi sa niu i czy ta niu braj lem. By ło wie le py -
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tań, du że za in te re so wa nie. Uświa do mi łam so bie wte dy, że wie lu
lu dzi chcia ło by po znać to pi smo, a nie ma ku te mu ani oka zji, ani
moż li wo ści. Czy ni łam ta kie pró by, ale by ła to licz na trzy dzie sto -
oso bo wa gru pa, bra ko wa ło braj low skich tek stów i od po wied nich
przy bo rów”.

Ży czy my in struk to rom, aby ich ocze ki wa nia, że na by te upraw -
nie nia uła twią im zdo by cie pra cy, w peł ni się speł ni ły, bo pra ca
wśród lu dzi i dla lu dzi da im sa tys fak cję. Niech to wa rzy szą ich pra -
cy sło wa: „Wi dzieć czło wie ka w czło wie ku”.
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Zo fia Krzem kow ska 

Za pra sza my do „EDE NU”!

Lu dzie bła ga ją Bo ga o zdro wie. 

Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli, że zachowanie
zdrowia leży w jego własnych rękach. 

/Demokryt z Abdery/

Cie cho ci nek – per łą uzdro wisk ni zin nych 
wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go 

Na zwa miej sco wo ści po cho dzi od imie nia „Cie cho ta”. Cie cho -
ci nek jest jed nym z naj bar dziej zna nych uzdro wisk ni zin nych

w Pol sce, do ce nia nym przez ku ra cju szy pol skich i go ści za gra nicz -
nych. Bo ga te źró dła wód mi ne ral nych sto so wa ne w za bie gach bal -
ne olo gicz nych i do ce lów pit nych, zna ne w ca łej Eu ro pie dzie więt -
na sto wiecz ne tęż nie so lan ko we wy twa rza ją ce ae ro zol, któ ry
wpły wa na po wsta wa nie spe cy ficz ne go mi kro kli ma tu, sta no wią
nie wąt pli we za le ty uzdro wi ska. Cie cho ci nek usy tu owa ny jest na le -
wym brze gu Wi sły. Li czy 13 tys. sta łych miesz kań ców, 19% to oso -
by bez ro bot ne. Naj trud niej o pra cę jest zi mą, bo wów czas licz ba
ku ra cju szy gwał tow nie ma le je. Kli mat ce chu je du że na sło necz nie -
nie, nie wiel kie wa ha nia tem pe ra tu ry, ma ło opa dów, ła god ne wia -
try, umiar ko wa na wil got ność po wie trza. Czyn nych jest 26 sa na -
to riów i szpi ta li, któ re ofe ru ją łącz nie 5 tys. miejsc dla ku ra cju szy.

Kil ka na ście sło nych źró deł wy ko rzy sty wa nych jest do ką pie -
li lecz ni czych, pro duk cji so li, szla mu i łu gu lecz ni cze go. Lek ko sło -
na wo da mi ne ral na „Kry styn ka”, do stęp na w pi jal ni w Par ku Zdro -
jo wym, wspo ma ga le cze nie przy cho ro bach na rzą du ru chu, ukła -
du krą że nia (nad ci śnie nie tęt ni cze, cho ro ba wień co wa, sta ny po
za wa le ser ca), ukła du od de cho we go (prze wle kłe nie ży ty gar dła,



krta ni, tcha wi cy i nie ży ty oskrze li) i przy cho ro bach reu ma tycz -
nych. Sto so wa ne w uzdro wi sku za bie gi to: ką pie le so lan ko we
i kwa so wę glo we, za bie gi bo ro wi no we, ma sa że: kla sycz ny i pod -
wod ny, in ha la cje, gim na sty ka na sa li i w ba se nie. 

Atrak cją mia sta jest dep tak – roz sła wio ny przez Da nu tę Rinn
w po pu lar nej pio sen ce – dy wa ny kwia to we, ze gar i ka len darz
kwia to wy oraz Fe sti wal Folk lo ry stycz ny Zie mi Ku jaw sko Do -
brzyń skiej, Fe sti wal Pio sen ki dla dzie ci i mło dzie ży nie peł no -
spraw nej, Ro mów, stra żac ki, ope ro wo -ope ret ko wy.

Ze spół tęż ni to trzy seg men ty drew nia nej kon struk cji o łącz -
nej dłu gość 1741 m. i wy so ko ści 15,8 m. Jest to je den z nie licz -
nych uni ka to wych za byt ków tech ni ki XIX wie ku w Eu ro pie. Stre -
fa wo kół tęż ni wy róż nia się spe cy ficz nym mi kro kli ma tem i sta -
no wi wiel kie in ha la to rium. War to od wie dzić wa rzel nię so li
od da ną do użyt ku w 1840 r. i te atr z 1890 r. W Cie cho cin ku jest
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142 ha te re nów zie lo nych, w tym trzy par ki; naj bliż szy „Ede nu”
so sno wy, park ko ło tęż ni i naj po pu lar niej szy – Zdro jo wy. Słyn -
ny jest w nim sta ro drzew: klo ny, dę by, li py, kasz ta no wiec ja dal -
ny, tu li pa no wiec. W cen trum uzdro wi ska znaj du je się musz la kon -
cer to wa w sty lu za ko piań skim z 1909 ro ku, fon tan ny: „Jaś i Mał -
go sia” (uwiecz nio na na licz nych zdję ciach) oraz „Żab ka”.
W cen trum Cie cho cin ka znaj du je się słyn ny „Grzy bek” – fon tan -
na ob le ga na przez ku ra cju szy, któ rzy chcą po słu chać szme ru spa -
da ją cej wo dy i po od dy chać po wie trzem na sy co nym so lan ką. Są
też sta wy z czar ny mi i bia ły mi ła bę dzia mi.

Moż na tu za fun do wać so bie prze jażdż kę do roż ką lub zło tą ka -
re tą np. nad Wi słę, sko rzy stać z licz nych tak só wek, ryksz al bo me -
lek sów kur su ją cych od po nie dział ku do piąt ku od godz. 14.00.
Moż na wy brać się do Nie sza wy (9 km od Cie cho cin ka) al bo do
Ostro wą sa i Ra ciąż ka do Sank tu arium Mat ki Bo skiej Ra do snej,
gdzie od pra wia na jest Msza św. o zdro wie ku ra cju szy. Atrak cją jest
rów nież prze pra wa pro mem przez Wi słę czy uro czy sty pod wie -
czo rek w klasz to rze Sióstr Se ra fi tek.

W Cie cho cin ku pra cu je kil ku na stu nie wi do mych ma sa ży stów,
m.in. w sa na to rium „Gra cja”, w Do mu Zdro jo wym. W prze szło -
ści by ło ich znacz nie wię cej. W la tach sie dem dzie sią tych przed -
sta wi cie le Cie cho cin ka przy jeż dża li do Kra ko wa, by w tam tej szej
szko le po zy ski wać nie wi do mych ma sa ży stów do pra cy. Obec nie
ta ki po wszech ny na bór nie ist nie je, a nie wi do mych ma sa ży stów
w Cie cho cin ku jest co raz mniej.

Obok par ku so sno we go znaj du je się dwo rek z 1932 r. pre zy -
den ta Igna ce go Mo ścic kie go, Pre zy dent ni gdy w nim nie za miesz -
kał. 2 ma ja 2003 r., po grun tow nej re no wa cji i po za ła twie niu nie -
zbęd nych for mal no ści zo stał udo stęp nio ny przez Alek san dra Kwa -
śniew skie go do pu blicz ne go zwie dza nia. Ak tu al nie or ga ni zo wa ne
są tam wy sta wy, moż na zwie dzać bi blio te kę oraz pięk ny ogród.

Są dzę, że war to przy je chać do Cie cho cin ka, gdyż ma on w so -
bie wie le uro ku, zwłasz cza w okre sie wio sen no -let nim.
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Nasz dom – „EDEN”

Wg słow ni ka wy ra zów ob cych „Eden” to bi blij ny raj ski ogród
pe łen wdzię ku i roz ko szy. 

Tu znaj du je się Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Lecz ni czy PZN, któ -
ry pod le ga ZG PZN, im. Ma ria na Mi ko ła ja Kacz mar ka – ini cja -
to ra i twór cy Ośrod ka, ży ją ce go w la tach 1937–1993. Ja ko oso ba
nie wi do ma zma ga ją ca się z cu krzy cą, po sta no wił stwo rzyć ośro -
dek, któ ry by le czył i edu ko wał przede wszyst kim cu krzy ków. Pa -
na Kacz mar ka spo tka łam tuż po utra cie wzro ku. Wpro wa dza łam
w świat nie wi do mych, na kon kret nych przy kła dach po ka zy wa łam
na sze moż li wo ści, za chę ca łam do dzia ła nia. W 1986 r. przy ul.
Słoń skiej 15, w pe ry fe ryj nej dziel ni cy Cie cho cin ka, za ku pił dom
miesz kal ny z 1,5 ha sa dem, a w 1988 r. przyj mo wał do Ośrod ka
pierw szych pa cjen tów. Obec nie je go dzie ło kon ty nu uje żo na, Wa -
cła wa Kacz ma rek, świet na or ga ni za tor ka, me na dżer, po tra fią ca
zdo być środ ki na roz wój Ośrod ka. Dzię ku je my Pa ni dy rek tor za
zna jo mość po trzeb i ocze ki wań nie wi do mych ku ra cju szy. Zna je
Pa ni od daw na. Roz wój Ośrod ka śle dzę, przy jeż dża jąc tu, gdy tyl -
ko jest ku te mu spo sob ność.

Za wsze na wie dzam na cie cho ciń skim cmen ta rzu przy ul. Woł -
szew skiej grób z czar ne go gra ni tu, w któ rym spo czy wa Ma rian
Kacz ma rek. Nie ma koń ca wspo mnie niom. W lu tym mi nę ło 21
lat od je go śmier ci. „Czas mi ja, pa mięć po zo sta je”.

Przy wej ściu do „Ede nu” jest ta bli ca z po pier siem Ma ria na
Kacz mar ka z da ta mi je go uro dzin i śmier ci. Pod nią ży we kwia -
ty. Ta pa mięć – mi mo upły wu lat – cie szy. 

W żad nym z na szych ośrod ków nie spo tka łam ką ci ka pa mię -
ci pa tro na da ne go miej sca. A szko da, mo że war to na śla do wać
„Eden”.

Mam przed so bą no wo wy da ny fol der „Ede nu” w ję zy ku pol -
skim, an giel skim i nie miec kim, bo ga to ilu stro wa ny ko lo ro wy mi
zdję cia mi. Czy ta my w nim, że ca ły Ośro dek przy sto so wa ny jest dla
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osób nie peł no spraw nych. W jed nym z ta kich po koi dla wóz ko wi -
czów, znaj du ją cym się na par te rze, opo rę czo wa nym, z ta ra sem,
z moż li wo ścią bez po śred nie go wyj ścia do ogro du, za miesz ka łam
na czas po by tu. Ośro dek dys po nu je bar dzo do brze wy po sa żo ną ba -
zą za bie go wą. Jak po da je fol der, le czy się tu m.in.: scho rze nia po -
ura zo we na rzą du ru chu, reu ma tycz ne, gór nych dróg od de cho wych,
na czy nio wo -krą że nio wych, cu krzy cę, dzie cię ce po ra że nie mó zgo -
we i stward nie nie roz sia ne. Ko rzy sta łam z: ma gne tro ni ku, fo te la
ma su ją ce go, łóż ka wod ne go. Wie czo rem przez 45 mi nut, sie dząc
w fo te lu w gro cie sol nej, od dy cha łam so lan ko wym po wie trzem,
słu cha łam śpie wu pta ków, szu mu mor skich fal i dys kret nej re lak -
su ją cej mu zy ki. Bez roz mów. Ide al na ci sza, któ ra po zwa la na prze -
nie sie nie się w ba śnio wy świat i ode rwa nie się od co dzien no ści.
W su mie w cią gu 14 dni by ło 36 za bie gów, bez in wa zyj nych, re ge -
ne ru ją cych or ga nizm. W do mu jest 96 miejsc w po ko jach jed no
i dwu oso bo wych oraz je den apar ta ment. Ośro dek za trud nia 23
pra cow ni ków, głów nie pie lę gniar ki i fi zy ko te ra peu tów.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia wy ra żam ca łe mu per so ne lo wi,
a zwłasz cza za stęp cy dy rek to ra Ośrod ka ds. me dycz nych, pa nu dr.
Jac ko wi Choj now skie mu – spe cja li ście cho rób we wnętrz nych, bal -
ne okli ma to lo go wi – za ser decz ny sto su nek do pa cjen tów,
uwzględ nia ją cy ich ży cze nia i po trze by zdro wot ne. Współ pra cu -
je on z dwo ma in ny mi le ka rza mi. Nie bez zna cze nia jest od po -
wied nie roz pla no wa nie za bie gów. Mo je roz po czy na ły się od 7.00
ra no. Mia łam więc spo ro wol ne go cza su. Mo głam być w „Ede nie”
dzię ki uzy ska ne mu po la tach prze rwy do fi nan so wa niu z PCPR.
Ja ko eme ryt ki nie by ło by mnie stać na po kry cie kosz tów zwią za -
nych z po by tem mo im i mo je go prze wod ni ka. 

Po ło wa suk ce su oso by nie wi do mej, zwłasz cza w za kre sie kon -
tak tów spo łecz nych, za le ży od do bre go, nie przy pad ko we go
prze wod ni ka. Do je go wy bo ru przy wią zu ję du żą wa gę. W „Ede -
nie” ta ką prze wod nicz kę mia łam. Z za wo du pie lę gniar ka, przez
27 lat pra co wa ła wśród nie wi do mych w dzia le re ha bi li ta cyj nym.
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O wie lu spe cy ficz nych spra wach dot. nie wi do mych nie trze ba by -
ło jej in for mo wać.

Dla chęt nych Dom or ga ni zu je wy ciecz ki po Cie cho cin ku, do
To ru nia, Krusz wi cy, Li che nia – od płat ne. W ka wiar ni, moż na
uczest ni czyć: w wie czor ku „Czar wspo mnień – pio sen ki o Cie cho -
cin ku”, w wie czor kach ta necz nych, we wspól nym śpie wie pie śni
bie siad nych. W sa li nr 55 – ozna ko wa nej braj lem, po dob nie jak
ga bi ne ty za bie go we i win dy – od by wa ją się dla chęt nych po ka zy
i pre lek cje z za kre su pro fi lak ty ki zdro wot nej. W tej sa mej sa li są
rów nież przy bo ry słu żą ce nie wi do mym, np. rzad ko już spo ty ka -
ne ku ba ryt my i książ ki braj low skie, któ re moż na sa me mu wy po -
ży czyć na okres po by tu. 

Ośro dek pro wa dzi le cze nie: sa na to ryj ne – 21 dni, po łą czo ne
z re ha bi li ta cją; 28 dni – fi nan so wa ne przez NFZ, czter na sto dnio -
we tur nu sy re ha bi li ta cyj ne do fi nan so wa ne przez PCPR, oraz peł -
no płat ne po by ty dla ku ra cju szy któ rzy nie mo gą li czyć na do fi -
nan so wa nie, a bar dzo chcie li by do „Ede nu” wró cić. Ce ny po by -
tu są zróż ni co wa ne, za leż ne od po ry ro ku. W okre sie od świąt
Bo że go Na ro dze nia do 10 stycz nia Ośro dek jest nie czyn ny. Okres
ten prze zna czo ny jest na do ko na nie wszel kich na praw. „Eden” jest
ośrod kiem ca ło rocz nym.

Pod czas mo je go tur nu su od wie dzi li „Eden” ucznio wie Ośrod -
ka Szkol no -Wy cho waw cze go im. Lo uisa Bra il le’a w Byd gosz czy. By -
li to przed sta wi cie le klas V, VI i gim na zjal nej z czte re ma na uczy -
ciel ka mi. Zwie dza nie Ośrod ka roz po czę li od gro ty sol nej. Za trzy -
ma li się na dłu żej w ogro dzie, w mi ni tęż ni – naj now szym na byt ku
Ośrod ka. Ze wzglę du na du żą od le głość od tęż ni miej skich jest to
cen ne. Dzie ci zgro ma dzo ne pod po pier siem Ma ria na Kacz mar ka
wy słu cha ły in for ma cji o je go do ko na niach i o sa mym „Ede nie”. By -
ło wie le py tań. To do brze, że przy jeż dża jąc szkol nym au to bu sem,
by zwie dzić Cie cho ci nek, nie po mi nię to pla ców ki dla nie wi do mych.

Du mą Ośrod ka jest za dba ny pe łen zie le ni i kwia tów ogród.
W cen tral nym je go punk cie znaj du je się fi gu ra Mat ki Bo skiej
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przy bra na ró żań ca mi i ró ża mi po zo sta wio ny mi przez ku ra cju szy
w po dzię ce za po pra wę zdro wia. Alej ki ogro du są wy as fal to wa -
ne, nie wi do mi mo gą spa ce ro wać po nich sa mi, bez po mo cy prze -
wod ni ka. Szcze gól nie ulu bio nym miej scem jest dla nich wspo -
mnia na już mi ni tęż nia. 

Już pry wat nie uda ły śmy się do ko ścio ła pa ra fial ne go pod we -
zwa niem Pio tra i Paw ła (w sty lu neo go tyc kim z dwo ma wie ża mi).
Nie opo dal ko ścio ła znaj du je się fi gu ra Pa ni Cie cho ciń skiej w bia -
łej sza cie z nie bie ską chu s tą. Na ta bli cy umiesz czo ne są po dzię ko -
wa nia z róż nych stron Pol ski za ła skę po pra wy zdro wia. Zo ba czy -
ły śmy też dwie ka pli ce: Zgro ma dze nia Sióstr Bez ha bi to wych Ho -
no ra ta Koź miń skie go przy ul. Wa rzel nia nej (sio stry też przyj mu ją
go ści) i Sióstr Sza ry tek przy ul. Bra ta Al ber ta. Tu spo tka ły śmy nie -
wi do me go ma sa ży stę, Je rze go Ja nia ka, któ ry w tym ro ku prze cho -
dzi na eme ry tu rę. Prze pra co wał w Do mu Zdro jo wym 44 la ta. Je -
śli bę dzie to moż li we, chce na dal pra co wać. Od 15 lat czy ta braj -
lem tek sty li tur gicz ne pod czas Mszy i śpie wa psal my re spon so ryj ne. 

Opi nie uczest ni czek le cze nia sa na to ryj ne go w „Ede nie” 

Wy bra łam dwie roz mów czy nie, pro sząc o uwa gi do ty czą ce ich
po by tu w „Ede nie”. 

Iza be la Ku ra pie wicz przy je cha ła z Gdań ska wraz z ma mą. Iza
jest no wo ociem nia łą, cał ko wi cie nie wi dzi. Przed utra tą wzro ku
ukoń czy ła eko no mię i che mię. Pra co wa ła w ban ku i w księ go wo -
ści. W 2006 ro ku mia ła wy pa dek sa mo cho do wy. Na stą pił za nik
ner wów wzro ko wych. Le ka rze nie są zgod ni, czy przy czy ną był
wła śnie ten wy pa dek. Te raz jej źró dłem utrzy ma nia jest ren ta. Od -
by ła szko le nie w ra mach pro jek tu „Go to wy do pod ję cia pra cy”.
Ukoń czy ła staż w fir mie ubez pie cze nio wej „Ge ne ral”, ale na jej sta -
łe za trud nie nie za bra kło środ ków. Na dal in ten syw nie po szu ku je
pra cy. Iza mó wi: „Roz pie ra mnie ener gia dzia ła nia, kon kret ne go,
po ży tecz ne go. Mo że przy da ła bym się przy opra co wy wa niu i re ali -
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za cji mod nych te raz pro jek tów? Za da ję so bie py ta nie: dla cze go –
mi mo czy nio nych z mo jej stro ny sta rań – nie ma na mnie za po -
trze bo wa nia? Po słu gu ję się dłu gą bia łą la ską z koń ców ką w kształ -
cie pił ki, aby nie wcze pia ła się w pod ło że, po któ rym cho dzi my. La -
ska zo sta ła spro wa dzo na z Ka na dy. Za ku pi łam ją w Gdań sku w Al -
tik sie. Je stem z niej za do wo lo na. Po nie waż wśród nie wi do mych jest
ma ło zna na, po ka zu ję ją wszyst kim za in te re so wa nym”.

Aby się roz wi jać, uczy się ję zy ka an giel skie go, któ ry mia ła
w szko le i na stu diach, oraz wło skie go. Opła ca to z wła snych środ -
ków. Przed wy pad kiem waż na by ła dla niej tu ry sty ka, wy ciecz ki.
Do brze pły wa ła. Po Gdań skiej Sta rów ce, gdzie kie dyś miesz ka ła,
po ru sza ła się sa ma z bia łą la ską, ale po prze pro wadz ce szu ka in -
struk to ra orien ta cji prze strzen nej, któ ry by ją za po znał z no wą
dziel ni cą.

W śro do wi sku nie wi do mych ma dwa au to ry te ty: bar dzo ce ni
dr. Sta ni sła wa Ko tow skie go (za je go cie ka wy i nie za ob szer ny mie -
sięcz nik „Wie dza i Myśl”) i Woj cie cha Ma ja. In dy wi du al ne szko -
le nie kom pu te ro we Izy trwa ło mie siąc w je go do mu w Kiel cach
i by ło fi nan so wa ne przez Urząd ds. Za trud nie nia w Gdań sku. Te -
raz ko bie ta świet nie ra dzi so bie z kom pu te rem. Wy po wia da się na
li ście dys ku syj nej, roz ma wia, zbie ra in for ma cje. Nie jest zwo len -
nicz ką kur sów kom pu te ro wych wie lo oso bo wych – nie licz ni nie -
wi do mi wśród sła bo wi dzą cych nie na dą ża ją za resz tą gru py, stre -
su ją się, po trze bu ją wię cej cza su na opa no wa nie umie jęt no ści, a in -
struk tor przy licz nej gru pie sła bo wi dzą cych nie ma dla nich cza su.
Uwa ża, że po słu gi wa nie się kom pu te rem nie wy klu cza zna jo mo -
ści braj la. Zna al fa bet, ku pi ła ma szy nę braj low ską do pi sa nia, ale
do na uki braj la, tak na se rio, jesz cze się nie za bra ła. I tym ra zem
bę dzie jej po trzeb ny nie wi do my in struk tor te go pi sma. 

Oto co po wie dzia ła nam Iza o „Ede nie”: „Za ko cha łam się
w nim od pierw sze go po by tu na le cze niu sa na to ryj nym trzy la ta
te mu. Był to wpraw dzie paź dzier nik, ale urzekł mnie wte dy za dba -
ny pięk ny ogród do stęp ny dla nie wi do mych. Po trzech la tach znów
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zna la złam się tu taj, już w „mo im Ede nie”. Tym ra zem no wo ścią by -
ła mi ni tęż nia, któ rą od ra zu po lu bi łam. Tu spę dza łam wie le cza -
su, na wią zy wa łam kon tak ty z in ny mi. Czu łam się wśród swo ich.
Cho dzi łam na wie czor ki, tań czy łam, śmia łam się, by łam od prę żo -
na, wy po czy wa łam psy chicz nie i fi zycz nie. Lu bi łam ćwi czyć na
przy rzą dach w ra mach gim na sty ki. Nie lu bię po staw osób rosz cze -
nio wych, na rze ka ją cych, szu ka ją cych „dziu ry w ca łym”. Ode szły
ode mnie pro ble my zwią za ne z po szu ki wa niem pra cy. Po tra fi łam
się cie szyć po by tem i dniem dzi siej szym. Gdy by ła mi po trzeb na
po moc, za wsze ją znaj do wa łam. Chcia ła bym tu wró cić znów dla
po ra to wa nia zdro wia i sa mo po czu cia. Ce nię per so nel Ośrod ka za
uprzej mość i chęć nie sie nia bez in te re sow nej po mo cy. Ko rzy sta -
łam z niej wie lo krot nie. Nie któ rzy – dłu żej tu pra cu ją cy – za pa -
mię ta li mnie z po przed nie go po by tu. By ło mi bar dzo mi ło. By łam
w wie lu do mach, ale „Eden” wy róż nia się pod tym wzglę dem”.

Po pro si łam też o wy po wiedź by to mian kę – nie wi do mą Te re -
sę Su peł – ma sa żyst kę po szko le kra kow skiej, któ ra prze pra co wa -
ła w swo im za wo dzie 32 la ta, m.in. w by tom skim szpi ta lu i przy -
chod ni ko le jo wej. „Gdy za czy na łam pra co wać – mó wi Te re sa –
by łam oso bą sła bo wi dzą cą, mo głam po móc in nym. Z bie giem cza -
su wzrok się po gor szył, te raz ja mu szę pro sić o po moc dla sie bie”.
Mi mo że by ła pra cow ni kiem służ by zdro wia, po raz pierw szy zna -
la zła się w sa na to rium, nie ma więc ska li po rów naw czej. Przy je -
cha ła tu ze sła bo wi dzą cą ko le żan ką Ja ni ną Goz dek. „Eden”, o któ -
rym ni gdy do tąd nie sły sza ły, wska zał im NFZ. Mu sia ły od być
sied mio go dzin ną po dróż au to bu sem z Ka to wic, by się tu zna leźć.
Nie ża łu ją wy bo ru, mi mo że tra fi ły na nie po go dę – pierw sza po -
ło wa ma ja by ła zim na i desz czo wa – wszyst ko im się po do ba:
i opie ka le kar sko -pie lę gniar ska, i uprzej mość ob słu gi, i róż no rod -
ne za bie gi z któ rych tu ko rzy sta ły, i smacz ne uroz ma ico ne wy ży -
wie nie, i roz ryw ki w ka wiar ni, i to, że wszyst ko by ło na miej scu,
że du ża sto łów ka na jed ną zmia nę, że po sił ki go rą ce, że pe ry fe -
ryj na dziel ni ca, bo ci cho i spo koj nie. Do tar cie do mia sta w go dzi -
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nach po po łu dnio wych uła twia me leks. „Dla nas Ślą za ków – na -
ra żo nych na wę glo we py ły – szcze gól nie waż ne by ło lecz ni cze po -
wie trze cie cho ciń skie w gro cie sol nej i mi ni tęż ni na te re nie Do -
mu. 45 mi nu to wy po byt w gro cie otrzy mać moż na w ra mach za -
bie gu, al bo ku pić bi let wstę pu za 10 zł. Był maj, więc ni gdy nie
na wą cha łam się ty le bzu, co w Cie cho cin ku. Za chę ca my nie wi -
do mych, by licz niej ko rzy sta li z na sze go Do mu. Zgod nie z szyl -
dem: – Za pra sza my do „Ede nu” Ośro dek Re ha bi li ta cyj no Lecz -
ni czy PZN im. Ma ria na Mi ko ła ja Kacz mar ka „Eden” po zdro wie
i wy po czy nek – My przy łą cza my się do tych za pro szeń!”

Po dob ne po zy tyw ne opi nie znaj du je my w wy peł nia nych an -
kie tach. Klien ci, bo tak się tu o nich mó wi, chwa lą po byt w tym
miej scu, któ ry wpraw dzie jest dro gi, ale re kom pen su ją to pro fe -
sjo nal ne usłu gi i do bre wa run ki po by tu. Ser decz nie dzię ku je my
wszyst kim tym, któ rzy się o nas trosz czy li i sta ra li uprzy jem nić
nam po byt w „Ede nie”, dzię ku je my za moż li wość prze by wa nia
wśród życz li wych lu dzi i pięk nej przy ro dy, za pod re pe ro wa nie
zdro wia i przy wró ce nie ra do ści ży cia i wia ry w lu dzi.

Ośrod ki dla nie wi do mych 

W la tach 80. ubie głe go wie ku ist nia ła ten den cja tworzenia
ośrod ków wy po czyn ko wych dla nie wi do mych przez PZN. Gdy
jed nak oka za ło się, że cię żar ich utrzy ma nia prze kra cza moż li wo -
ści fi nan so we Związ ku, za czę to się ich wy zby wać. Obec nie funk -
cjo nu ją: „Klim czok” w Ustro niu Mor skim (z dłuż szą prze rwą je -
sien no -zi mo wą, ob le ga ny la tem), w Olsz ty nie, „Eden” w Cie cho -
cin ku oraz naj star szy – dzia ła ją cy od 1936 ro ku – na le żą cy
pier wot nie do ociem nia łych żoł nie rzy „Ne stor” w Mu szy nie, obec -
nie po waż nie za dłu żo ny. Cho dzą słu chy o zmia nie je go prze zna -
cze nia. Ubo le wam nad tym, bo łą czą mnie z nim do bre wspo -
mnie nia. Gdy się uczy łam, a po tem pra co wa łam, by łam w Mu -
szy nie trzy dzie ści ra zy. Za wsze coś mnie tam przy cią ga ło; cen na
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by ła moż ność umó wie nia się ze zna jo my mi i by cia tam ra zem
w tym sa mym okre sie. Fakt, że już nie bę dzie słu żył wy po czyn -
ko wi, na pa wa smut kiem. 

Czy ośrod ki po win ny być „se lek cyj ne” – tyl ko dla nie wi do -
mych, od ręb ne? To spra wa kon tro wer syj na: jed ni uwa ża ją, że swo -
bod niej czu ją się wśród swo ich, dru dzy, że na sze ośrod ki są zbyt
dro gie w po rów na niu z in ny mi. Wo lą wy brać tań sze, mi mo że ich
stan dard jest niż szy w po rów na niu do na szych.

Na za koń cze nie chcia ła bym za chę cić do przy jaz du do dwóch
ośrod ków pro wa dzo nych przez To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem -
nia ły mi i Sio stry Fran cisz kan ki Słu żeb ni ce Krzy ża. Są to: ca ło rocz -
ny w So bie sze wie k. Gdań ska z tur nu sa mi re ha bi li ta cyj ny mi, gdzie
moż na pod opie ką in struk to ra na być nie zbęd ne umie jęt no ści uła -
twia ją ce funk cjo no wa nie bez wzro ku al bo ze wzro kiem bar dzo
sła bym, oraz w Rab ce. Nie bez zna cze nia, zwłasz cza dla wie rzą -
cych, jest moż li wość uczest ni cze nia w co dzien nej Eu cha ry stii i ró -
żań cu. 
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Kry sty na Śmi giel ska

Gre cja – śla da mi św. Paw ła Apo sto ła 
9–19 wrze śnia 2014r.

Wpiel grzym kach or ga ni zo wa nych przez Kra jo we Dusz pa -
ster stwo Osób Nie wi do mych uczest ni czę od 2001r. by ły to

piel grzym ki, któ re mo gę na zwać mo imi pre zen ta mi uro dzi no wy -
mi od Mat ki Bo żej. Pierw sza piel grzym ka, w 2001r., roz po czę ła
się wła śnie w dniu mo ich uro dzin, 7 wrze śnia. Na stęp ne mia ły
miej sce w po dob nym ter mi nie.

Mo im naj więk szym ma rze niem by ło od wie dze nie sank tu ariów
Mat ki Bo żej w Lo ur des, Zie mi Świę tej i Gre cji. Byt ność w Lo ur -
des i Zie mi Świę tej to przede wszyst kim pra gnie nie du cho we. Gre -
cja to też prze ży cie du cho we zwią za ne z na ucza niem św. Paw ła,
ale i otar cie się o an tyk. W pierw szej kla sie li ceum z po wo du cho -
ro by mia łam na ucza nie in dy wi du al ne. Mo ja na uczy ciel ka by ła
wiel ką pa sjo nat ką kul tu ry sta ro żyt nej Gre cji. Opo wia da ła tak su -
ge styw nie, tak pięk nie, tak ko lo ro wo, że już wte dy za pra gnę łam
zna leźć się w Gre cji. Na stęp ną daw kę pięk na sta ro żyt no ści otrzy -
ma łam na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, gdzie opie ku nem ro ku był
dr Alek san der Kraw czuk. Pra gnie nia zo sta ły, ale bez żad nej szan -
sy na zre ali zo wa nie. 

Do Lo ur des po je cha łam w 2001r., Zie mię Świę tą od wie dzi łam
w 2009r. Zo sta ło jed no nie speł nio ne ma rze nie – Gre cja. 

Dla cze go pi szę o pre zen tach uro dzi no wych? 
Uro dzi łam się 7 wrze śnia 1939r. pod spa da ją cy mi bom ba mi.

W nie mow lęc twie stra ci łam ro dzi ców. Woj nę prze ży łam u ob cych
lu dzi. Po woj nie nikt mnie nie szu kał. Nikt nie pa mię tał o mo ich
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uro dzi nach, aż do mo men tu kie dy opo wie dzia no mi o Mat ce Bo -
żej, któ ra ko cha wszyst kie dzie ci. Tę Do brą Ma mę przy ję łam ja -
ko swo ją i po ko cha łam ca łym ser cem na za wsze. Od te go cza su
w każ de uro dzi ny spo ty ka ło mnie coś do bre go. Ni gdy nie pro si -
łam o pre zen ty dla sie bie, ale Mat ka Bo ża zna ła mo je ma rze nia
i my śli – te ra do sne i te smut ne.

Kie dy w 2001r. zna la złam się w dro dze do Lo ur des, wró ci ły
wspo mnie nia. Jak w ka lej do sko pie prze su wa ły się rocz ni ce uro -
dzi no we i róż ne upo min ki. Tyl ko Ma ma zna ła mo je my śli i pra -
gnie nia, co by ło moż li we, speł nia ła. I tym ra zem mo je ostat nie
pra gnie nie zo sta ło speł nio ne. Uro dzi ny w nie dzie lę, a wy jazd do
Gre cji we wto rek. Je stem pew na, że to pre zent od mo jej Ma my,
bo po ludz ku my śląc, nie mia ła bym si ły po ko nać tych je de na stu
dni w Gre cji przy obec nym sta nie zdro wia.

Ra no, 9 wrze śnia, po je cha ły śmy na lot ni sko. O go dzi nie 8.15
w ka pli cy na lot ni sku zo sta ła od pra wio na Msza świę ta, któ rą kon -
ce le bro wa ło trzech księ ży: An drzej, Jan i Piotr. Na stęp nie uda li -

Wi dok z Are opa gu na Ate ny



śmy się do od pra wy, gdzie cze ka ła na nas pa ni Ka mi la z biu ra Piel -
grzym ko wo – Tu ry stycz ne go „Ad Astra”. Roz da ła nam nie bie skie
czap ki z na pi sem „Gre cja”, za wiesz ki z na zwi skiem piel grzy ma
i na zwą biu ra oraz te le fo nem do pi lot ki. Po ma ga ła też przy od -
pra wie. Po od da niu ba ga żu i przej ściu przez bram ki uda li śmy się
do sa li od lo tów. Po nie dłu gim cza sie wsie dli śmy do sa mo lo tu li -
nii grec kich. W go dzi nach po łu dnio wych cza su grec kie go otrzy -
ma li śmy po si łek, a po go dzi nie 14 wy lą do wa li śmy w Ate nach.

Po wi ta ła nas sym pa tycz na pa ni Ka ta rzy na, któ ra by ła na szą
pi lot ką przez ca ły po byt w Gre cji. W dro dze do ho te lu pa ni Ka -
sia po in for mo wa ła nas, że po za kwa te ro wa niu w po ko jach pla no -
wa ne jest wej ście na Akro pol. Zro bi ło się nie co chłod niej, za czął
pa dać deszcz, któ re go daw no nie by ło. Za kwa te ro wa nie w ho te -
lu trwa ło dość dłu go, bo tuż przed na mi przy je cha ła in na gru pa,
a win dy by ły tyl ko dwie po czte ry oso by (na dwa na ście pię ter). 

Po roz lo ko wa niu się po je cha li śmy na Akro pol. Cią gle pa dał
deszcz. Wspi na my się na gó rę. Wy so ko i dla mnie cięż ko. Ca ły czas
po ma ga ła mi Ha lin ka. Z wiel kim wy sił kiem po ko na łam scho dy.
Pod Par te non Ha lin ka po szła sa ma. Ja zo sta łam i usia dłam na ka -
mie niu. To wa rzy szy ła mi pa ni Wa cła wa z Cie cho cin ka. By łam za -
do wo lo na, bo pa nią Wa cię po zna łam wcze śniej pod czas po by tu
na Ukra inie. Po tem by łam u pa ni Wa ci na tur nu sie re ha bi li ta cyj -
nym w Cie cho cin ku. Po lu bi łam Tę mi łą i ser decz ną oso bę. Do -
brze więc gwa rzy ło nam się na tym ka mien nym sie dze niu. Tuż
przed gru pą ze szły śmy na dół. Szyb ki prze jazd do ho te lu, ko la -
cja i wę drów ka win dą na dwu na ste pię tro skąd roz ta czał się prze -
pięk ny wi dok na roz świe tlo ne mia sto i Akro pol.

Po śnia da niu na stęp ne go dnia uda li śmy się na Mszę świę tą
w Ka te drze Świę te go Dio ni ze go Are opa gi ty. Z ze wnątrz i we -
wnątrz przy po mi na Ba zy li kę św. Paw ła za Mu ra mi ale w mniej -
szej ska li. Pa ni Ka sia opo wia da ła o zna cze niu wi zy ty Ja na Paw ła
II w 2001 ro ku. Uczest ni czy ło w niej trzy dzie ści ty się cy lu dzi, co
upa mięt nia ją ta bli ce. Po wyj ściu z Ka te dry po szli śmy Ale ją Uni -
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wer sy tec ką, gdzie znaj du ją się trzy waż ne bu dyn ki z XIX wie ku.
Po od zy ska niu nie pod le gło ści Ate ny bu do wa no na no wo, na wią -
zu jąc do an ty ku. 

Na stęp nie po je cha li śmy na Sta dion Olim pij ski zbu do wa ny
rów nież w XIX wie ku – stąd do brze wi dać by ło Akro pol. Po tem
spa cer uli cą rzą do wych re zy den cji, obok re zy den cji pre zy den ta
i pre mie ra. 

Przez ogród miej ski po szli śmy pod Par la ment obej rzeć zmia -
nę war ty. Idąc przez ogród, po zna li śmy hi sto rię ro dzi ny kró lew -
skiej; Po od zy ska niu nie pod le gło ści na sta ły w Gre cji wiel kie spo -
ry o wła dzę. Nie mo gąc dojść do po ro zu mie nia, zde cy do wa no się
wpro wa dzić mo nar chię. Z bra ku wła snej ary sto kra cji wpro wa dzo -
no ro dzi nę ba war ską, ale pa ra kró lew ska oka za ła się bez dziet na,
wo bec cze go wpro wa dzo no ro dzi nę an giel ską. Ro dzi na kró lew -
ska pa no wa ła do po ło wy lat 70. XX wie ku. Na stęp nie, w wy ni ku
ple bi scy tu mo nar chię znie sio no.

Kró lo wa Ame lia ba war ska za ję ła się ogrod nic twem i stwo rzy -
ła ten pe łen eg zo tycz nych ro ślin pięk ny ogród, w któ rym by li śmy.

Akro pol no cą



Z ogro du po je cha li śmy pod Are opag, ska łę, skąd prze ma wiał do
Ateń czy ków św. Pa weł. Od czy ta ny zo stał frag ment z Dzie jów Apo -
stol skich o wy stą pie niu św. Paw ła i je go nie po wo dze niu. 

Po wej ściu na ostat nie scho dy zo sta łam w cie niu prze pięk ne -
go drze wa, sie dząc w wy god nym fo te lu. Po dzi wia łam pięk no tak
wiel kie, tak cu dow ne, że dech za pie ra ło. Prze pięk ne drze wa, pach -
ną ce krze wy, gó ry jak gdy by przy tu lo ne do nie bo skło nu i opa da -
ją ce ta ra sa mi zie le ni w głąb. I ra dość pły ną ca z ob ło ków. To by -
ło mo je naj więk sze, naj wspa nial sze prze ży cie pod czas piel grzym -
ki w Gre cji. By ły i in ne cu dow ne do zna nia, ale już nie o ta kim
na tę że niu du cho wym. Po obie dzie po szli śmy na spa cer han dlo -
wą uli cą na plac tar go wy. Ja wró ci łam do ho te lu na od po czy nek,
a Ha lin ka wy szła po now nie na zwie dza nie. 

W czwar tek 11 wrze śnia wy jazd z Aten o go dzi nie 8. Pierw -
szy dłuż szy po stój to Msza Świę ta w naj pięk niej szej świą ty ni – pod
go łym nie bem. Miej sce pięk ne, oto czo ne gó ra mi, w do le pła ska
do li na nad mo rzem. My by li śmy na pła sko wy żu na wy so kim
urwi sku mię dzy drze wa mi. U stóp czer wo ne da chy osa dy, da lej
oliw ne ga je, bia łe mia stecz ko tuż nad mo rzem. W dół pro wa dzi
dro ga i krę ty ka nał. Dro ga przez Be ocję, pro wa dzi ser pen ty na mi
wśród gór. Du żo drzew – naj czę ściej so sny, du żo skał, ser pen ty -
ny. Du ży od ci nek wie dzie nad mo rzem – Wi dać Eu bee. Naj pierw
są Del fy. Słu cha my hi sto rii Py tii, kłam stwa ka pła nów „tłu ma czą -
cych prze po wied nie”. Ca łość u stóp kil ku set me tro wej ścia ny.
W głę bi głę bo ka do li na i idą cą w gó rę skal ną dro gą. Po śród daw -
nych wie lu skarb ców od bu do wa ny jest je dy nie skar biec Ateń czy -
ków. Na ska łach licz ne na pi sy. Po de szli śmy do kil ku ko lumn, któ -
re po zo sta ły po świą ty ni Apol li na. Wy żej sta dion, ni żej – reszt ki
po gim na zjo nie. Tam ćwi czy li za pa śni cy i w nie du żym okrą głym
ba se nie za ży wa li ką pie li. Obiad zje dli śmy w re stau ra cji pro wa dzo -
nej przez ro dzi nę. 

Po obie dzie wy jeż dża my w głąb lą du, przez Te sa lię kra inę rol -
ni czą. Wi dać by ło oliw ki, ba weł nę, po la – wszyst ko oto czo ne gó -
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ra mi na ho ry zon cie. W au to ka rze słu cha li śmy kon fe ren cji ks.
Chro stow skie go o oto cze niu, w ja kim wzra stał św. Pa weł. Po dro -
dze obej rze li śmy klasz tor bi zan tyj ski bł. Łu ka sza ze Sti ri z pięk -
ny mi mo zai ka mi. Jest to naj pięk niej szy i naj le piej za cho wa ny mo -
na styr w Gre cji. No co wa li śmy w Ka lam ba ce, w ho te lu u stóp Me -
te orów. Bal kon wy cho dził na uli cę z wi do kiem na ska łę.
W ho te lu spo kój, bez tło ku. Moż na by ło po oglą dać licz ne rzeź -
by, są nie wiel kie, rzeź bio ne na wzór an tycz ny, ale twa rze nie tra -
fio ne. 

Me te ory



Me te ory to nie sa mo wi te for ma cje skal ne po wsta łe po wy schnię -
ciu wiel kie go je zio ra, któ re kie dyś za le wa ło Te sa rię. Przez wie ki za -
miesz ki wa li tu po je dyn czy pu stel ni cy w pry mi tyw nych, płyt kich ja -
ski niach. Te ska ły da ją do my śle nia, od ry wa ją od zie mi i dą żą do
nie ba. Klasz to ry za czę ły po wsta wać w XII w., szczyt roz wo ju to wiek
XIV. Za miesz ki wa ło tu wte dy ok. 20 tys. mni chów w dwu dzie stu
klasz to rach. Oku pa cja tu rec ka za ha mo wa ła ich roz wój. Klasz to ry
ist nia ły, je że li opła ca li się oku pan tom. Obec nie moż na ob je chać gó -
rą nie mal wszyst kie klasz to ry, wi dać je z róż nych miejsc. W jed nym
z nich krę co no Bon da „Tyl ko dla two ich oczu”. Zwie dzi li śmy ko śció -
łek św. Ste fa na, oglą da li śmy wnę trze cer kwi. Pa ni Ka sia ob ja śni ła
sens ukła du ikon. Za dzi wia ją cy sąd osta tecz ny: smok po chła nia po -
tę pio nych, któ rzy zjeż dża ją mu do py ska, krę tą czer wo ną wstę gą wy -
glą da ją cą jak bu cha ją cy ogień. Przy wa że niu dusz dia beł sza chru -
je – ob cią ża do dat ko wo sza lę wa gi. Chry stus Pan to kra tor jed ną rę -
ką bło go sła wi, w dru giej trzy ma za mknię tą księ gę ży cia.

Obiad zje dli śmy w re stau ra cji u stóp skał. Przed tem, w jed nej
z re stau ra cyj nych sal by ła Msza świę ta. Po obie dzie po je cha li śmy
do Sa lo nik. Po po sto ju w Ve ri przez pięk ne gó ry, wśród pię trzą -
cych się gła zów „sło nio wych” do tar li śmy do Olim pu – naj wyż sze -
go pa sma gór skie go Gre cji. Po dru giej stro nie, grec ka Ri wie ra –
ga je brzo skwi nio we. Fan ta stycz nie po pro wa dzo na au to stra da. Sys -
tem tu ne li prze bi ja gó ry. Ve rii to sta ro żyt na Be rea. Tu na uczał św.
Pa weł, co upa mięt nia ją dwie mo zai ki: Świę ty Pa weł Na ucza ją cy
i sen Świę te go Paw ła, któ re go wzy wa Ma ce doń czyk.

Sa lo ni ki – mia sto za ło żo ne w IV w. p.n.e. przez szwa gra Alek -
san dra Wiel kie go. Na zwa mia sta po cho dzi od imie nia sio stry
Alek san dra. Mia sto to od XV w. do 1912 r. by ło pod oku pa cją tu -
rec ką. Po tem na sku tek za pró sze nia ognia spa li ło się w ok. 70 %.
Stąd mia sto dol ne – no wo cze sne, sze ro kie uli ce, ale je, bul wa ry.

Bia ła wie ża, za to ka, zie leń, Gór ne mia sto, ta kie jak przed po -
ża rem – wą skie ulicz ki, nie du że okna, czer wo ne da chy. Zwie dzi -
li śmy Ka te drę św. De me triu sza – pa tro na mia sta, oraz ru iny sta -
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ro żyt nej ago ry i te atru – po zo sta łość po Rzy mia nach. Do ho te lu
wró ci li śmy pie szo. Po ko la cji już ni gdzie nie wy cho dzi łam, sta ra -
łam się po ukła dać wra że nia mi ja ją ce go dnia. Ju tro Ka val la i Fi -
lip pi – dzień św. Paw ła.

Te sa lo ni ki Ago ra, Bia ła Wie ża
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Po śnia da niu po je cha li śmy do Fi lip pi. Naj pierw zwie dza li śmy
ru iny sta ro żyt ne go mia sta: te atr i mu ry ba zy li ki. W IV w. bu do -
wa no szyb ko i nie zbyt sta ran nie. Bu dow le te dość szyb ko roz pa -
da ły się. Nie zna ni są na wet pa tro ni. Są reszt ki ba zy li ki A. Ba zy -
li ka B znaj du je się ni żej, za szo są, za ru ina mi fo rum. Fo rum by -
ło du że – po zo sta ło pa rę ko lumn. W do mu św. Paw ła od kry to
pięk ną po sadz kę z mo ty wa mi pta ków i ro ślin. Na Fo rum św. Pa -
weł był bi czo wa ny. Jed no z po miesz czeń to przy pusz czal ne wię -
zie nie, gdzie za sta ło Go trzę sie nie zie mi. Straż nik, prze ko na ny, że
wię zień uciekł, chciał po peł nić sa mo bój stwo. Świę ty Pa weł za wo -
łał do straż ni ka: je stem tu taj! Straż nik za pro sił św. Paw ła do swo -
je go do mu, na wró cił się z ca łą ro dzi ną i zo stał ochrzczo ny. 

Z ru in sta ro żyt ne go mia sta uda li śmy się do miej sca chrztu
pew nej ko bie ty. W tym miej scu na uczał św. Pa weł, ale nikt ze słu -
cha czy nie przy jął je go na uki. Kie dy od cho dził, po de szła do nie -
go nie wia sta i za pro si ła św. Paw ła do swo je go do mu. Po wy słu -

Fi lip pia



cha niu je go na ucza nia po pro si ła o chrzest. Świę ty Pa weł ochrzcił
Li dię, a po tem jesz cze trzy in ne ko bie ty. 

W miej scu pierw sze go chrztu po sta wio na jest świą ty nia – bap -
ty ste rium. Nad rzecz ką usta wio no oł tarz i am fi te atral ne sie dze -
nia. Przez na szych księ ży zo sta ła od pra wio na wzru sza ją ca, bar -
dzo pięk na Msza św. Mia ło też miej sce od no wie nie przy rze czeń
chrztu świę te go. Wszy scy zo sta li śmy „po now nie ochrzcze ni”.

Obiad zje dli śmy w Ka val li przy por cie. Ka val li to daw ne Ne -
apo li. I tu wspo mi na ją św. Paw ła ko ścio ły i mo zai ki. Po obie dzie
za trzy ma li śmy się jesz cze w Am fi po lis, gdzie po dzi wia li śmy po -
mnik im po nu ją ce go lwa. Stąd Alek san der Wiel ki roz po czął pod -
bój świa ta. Póź nym po po łu dniem do tar li śmy do ho te lu. By ło tro -
chę za mie sza nia w po ko jach, ale uda ło się nie do mo gi zli kwi do -
wać. Wie czo rem spa cer. 

W nie dzie lę 14 wrze śnia, w Świę to Pod wyż sze nia Krzy ża,
szcze gól nie uro czy ście ob cho dzo ne w Ko ście le Pra wo sław nym po -
je cha li śmy wzdłuż za to ki do Oura no po lis, stąd wy ru szy li śmy na
po kład stat ku, z któ re go moż na oglą dać Re pu bli kę Mni chów na
Gó rze Athos. Jest to rejs wo kół pół wy spu Chal cy dyc kie go. Na stat -
ku by ła du ża gru pa ro syj sko ję zycz na z duchownym prawo sław -
nym. Do na sze go stat ku pod pły nę ło łód ką dwóch mni chów z Gó -
ry Athos z re li kwia mi. Roz po czę ła się uro czy stość – mo dli twy,
śpie wy i ca ło wa nie re li kwii. Po za koń cze niu uro czy sto ści mni si
od pły nę li. Ca ły rejs trwał kil ka go dzin. By ło wspa nia le. Re laks cał -
ko wi ty. Sta tek po wo li zbli żył się do po mo stu. Kie dy wszy scy do -
tar li do miej sca zbiór ki, ru szy li śmy pie szo na obiad do pięk nej re -
stau ra cji tuż przy mo rzu. Wie czo rem spa cer po skle pach. 

Ra no na stęp ne go dnia do wie dzie li śmy się, że jed na z uczest -
ni czek piel grzym ki upa dła. Naj pierw za wie zio no ją ka ret ką do
miej sco we go szpi ta la. Nie ste ty, nie by ło tam or to pe dii. Po prze -
świe tle niu zde cy do wa no się za wieźć cho rą do szpi ta la w Sa lo ni -
kach. To wa rzy szy ły jej s. Ani ta i p. Ka sia na sza pi lot ka, a my au -
to ka rem po je cha li śmy za ka ret ką. W szpi ta lu pod ję to de cy zję
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o ope ra cji i po zo sta wie niu tam pa cjent ki, któ rą po kil ku dniach
prze trans por to wa no do Pol ski. Z po wo du pęk nię cia ko ści udo -
wej zde cy do wa no o wy mia nie szyj ki sta wu bio dro we go.

Z Sa lo nik już jed nym cią giem, z prze rwą na Mszę świę tą
w przy droż nej re stau ra cji i po sto jem pod Ter mo pi la mi, do je cha -
li śmy do Vra cha ti. 

Ter mo pi le – Le oni das



Po dro dze mia ło jesz cze miej sce wzru sza ją ce spo tka nie z Po -
la kiem, któ ry bie gnie od 8 sierp nia z Au gu sto wa, aby wziąć udział
w ma ra to nie w Ate nach. Przy oka zji bie gnie na rzecz żo ny cho -
rej na ra ka i có recz ki zna jo mych, któ rej gro zi utra ta nó żek. 

W Vra cha ti po zo sta li śmy do koń ca piel grzym ki czy li czte ry
no ce. Wy god ny po kój, prze pięk ny ho tel. Świet ne je dze nie
w prze stron nej ja dal ni. Ale je ob ro śnię te pięk ny mi krze wa mi,
kwia ta mi i pal ma mi. Dwa ba se ny i mo rze tuż, tuż.

Ra no wy ciecz ka do po bli skie go sta ro żyt ne go Ko ryn tu, gdzie
moż na obej rzeć frag men ty mu ru i mnó stwo śla dów sta re go mia -
sta. We dług mi tu za ło żył go Sy zyf. Mia sto by ło bo ga te, po ło żo ne
mię dzy dwie ma za to ka mi, po sia da ło dwa por ty. Że glu ga wo kół
Pe lo po ne zu za ję ła by trzy dni. Na tym od cin ku du żo szyb ciej si -
ła mi nie wol ni ków moż na by ło prze nieść to wa ry lą dem. Stąd wiel -
kie bo gac two Ko ryn tu i bar dzo roz bu do wa ne usłu gi „Cór Ko ryn -
tu”. Mia sto zo sta ło zbu rzo ne przez Rzy mian w II wie ku i od bu -
do wa ne po tem przez Ce za ra. Na wzgó rzu kil ka ko lumn –
Świą ty nia Apo li na, któ rą Rzy mia nie oszczę dzi li. I reszt ki wiel kiej
ago ry, skle pów i ma ga zy nów, ska ła, na któ rej urzę do wał sę dzia.
Tu kwitł han del. W tym mie ście św. Pa weł spę dził pół to ra ro ku.
Ze wzglę du na cha rak ter mia sta, Li sty do Ko ryn tian róż nią się od
in nych. Tu na ka mie niach od pra wio na zo sta ła Msza Świę ta, a to -
wa rzy szył jej wiatr od Za to ki Ko rync kiej.

Po tem po je cha li śmy do My ken zo ba czyć gro bo wiec Aga mem -
no na. W re stau ra cji, gdzie je dli śmy obiad, moż na by ło obej rzeć
zdję cia zna nych klien tów te go lo ka lu, m.in. Jo hna Ken ne dy’ego,
Bu sha, a tak że róż nych se na to rów z USA i lor dów z An glii. 
Po po łu dnie nad mo rzem. Pięk ny wie czor ny spa cer po pla ży. 

17 wrze śnia o 8.15 po je cha li śmy do Na fplio. Jak mó wi ła p. Ka -
sia, to jed no z naj pięk niej szych miast grec kich. I rze czy wi ście –
mia stecz ko peł ne uro ku, po ło żo ne u stóp nie mal pio no wej ska -
li stej gó ry. Wspię li śmy się wy so ko po scho dach do ma łe go ko ścio -
ła Prze mie nie nia Pań skie go, gdzie od pół to ra ro ku pra cu je sie -
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dem dzie się cio let ni ks. Je rzy (przed tem ka pe lan woj sko wy) obec -
nie dusz pa sterz ok. 300 Po la ków miesz ka ją cych na Pe lo po ne zie.
Od pra wia rów nież Msze Świę te w Pa trze, Ka la ma cie i To lo. Po
Mszy św. czę stu je nas ka wą i so ka mi. Ze szli śmy na dół, gdzie znaj -
du je się pięk ny Plac Re pu bli ki oraz ulicz ki pro wa dzą ce do mo rza
i skle pi ki. 

Na fplio by ło pierw szą sto li cą, po od zy ska niu nie pod le gło ści
przez Gre cję. Tu taj za mor do wa no pierw sze go pre zy den ta. Wła -
dzę ob jął wów czas dwu dzie sto let ni Ot to z dy na stii nie miec kiej.

Na stęp nie po je cha li śmy do Epi dau ros z ru ina mi an tycz ne go
sank tu arium Askle pio sa – bo ga me dy cy ny. By ło tu naj star sze „sa -
na to rium świa ta”. Na ta bli cach opi sa ne są hi sto rie cho rób
i uzdro wień. Cho ry przed ope ra cją ob ło żo ny był ro pu cha mi, li -
ść mi lau ro wy mi i znie czu la ny ja dem wę ży. Ope ro wa ny był w sta -
nie odu rze nia. W mu zeum są na rzę dzia chi rur gicz ne, a tak że licz -
ne tor sy grec kie i rzym skie. Lecz ni ca by ła zna na w ca łym świe -
cie sta ro żyt nym. 

Msza św. w Ko ryn cie
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Wszy scy piel grzy mi po dzi wia li te atr – du ża bu dow la na dwa -
na ście tys. miejsc. Tu gra no naj więk szych tra gi ków. Pa ni Ka sia rzu -
ci ła trze ma ro dza ja mi mo net, aby za de mon stro wać aku sty kę. Po
dźwię ku moż na by ło roz róż nić no mi na ły mo net. Sze le ści ła kar -
tą, otwie ra ła za mek bły ska wicz ny – każ dy dźwięk sły chać by ło
wszę dzie. Ta jem ni ca aku sty ki nie jest zna na. Po dob no Ame ry ka -
nie do ko na li do kład nych po mia rów, od two rzy li wszyst ko u sie -
bie – oprócz aku sty ki. Jesz cze nie praw do po dob ny wi dok Ka na -
łu Ko rync kie go, wy glą da ją ce go jak skal na szcze li na (lu stro wo -
dy 19 me trów po ni żej mo stu). Skra ca on po dróż o trzy dni i czy ni
z Pe le po ne zu wy spę. Na sze Vra cha ti le ży nad za to ką Ko rync ką
Mo rza Joń skie go.

Ostat ni dzień piel grzy mo wa nia 18 wrze śnia.
Po dzi wia li śmy mia sto Pa tra, trze cie pod wzglę dem wiel ko ści

mia sto Gre cji. Tu w Ka te drze Pra wo sław nej są re li kwie Krzy ża
Świę te go i Gło wa za mę czo ne go św. An drze ja Apo sto ła, prze nie -
sio na z Kon stan ty no po la.

Pa tra ko ściół św. An drze ja
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Świę ty An drzej jest pa tro nem Ko ścio ła Wschod nie go. Re li -
kwie te pa pież Pa weł VI zwró cił Pra wo sła wiu w 1964r. Wte dy wy -
bu do wa no tę pięk ną świą ty nię po kry tą we wnątrz ob ra za mi z ży -
cia św. An drze ja. Msza Świę ta zo sta ła od pra wio na w po bli skim
ko ście le ka to lic kim. 

Po ty po wo grec kim obie dzie, je dzie my na za ku py do skle pu
spo żyw cze go. Ko la cja, uro czy ste po że gna nie i po dzię ko wa nia. Ro -
ze szli śmy się do po ko jów, aby przy go to wać się do wy jaz du. Po -
bud ka by ła przed godz. 4.00, śnia da nie, wy jazd na lot ni sko, wy -
lot o 8.45.

Pra gnę jesz cze raz go rą co po dzię ko wać Ha lin ce – mo jej prze -
wod nicz ce, któ ra dba ła o mnie jak naj czul sza mat ka. Sio strze Ani -
cie i ks. An drze jo wi za ser decz ną tro skę o mnie.

Ko cha ni Piel grzy mi i pa ni Ka siu, niech ta piel grzym ka po zo -
sta nie w na szych ser cach i wy zwa la do bro i pięk no. 

Fo to gra fie – s. Lud mi ła Kraj nik FSK
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s. Rut Wo siek FSK

Ukraina – szla kiem Słu gi Bo żej Mat ki 
Elż bie ty Czackiej

15–19 wrze śnia 2014 r.

Piel grzym ka trwa ła pięć dni. Tra sę oko ło 700 ki lo me trów
(w jed ną stro nę) po ko ny wa li śmy w luk su so wych wa run kach,

na po kła dzie za kła do we go au to ka ru z p.Włod kiem Do mań skim
za kie row ni cą, co kom fort tej po dró ży i po czu cie bez pie czeń stwa
po więk sza ło nie po mier nie, wraz z nie kła ma nym po dzi wem dla
mi strzo stwa Kie row cy, o któ rym pod ko niec po dró ży wie dzie li -
śmy już na pew no, że gdy by trze ba z po jaz dem o tej ku ba tu rze
prze je chać po li nie, też nie by ło by pro ble mu. A po mysł piel grzym -
ki doj rze wał od dłuż sze go cza su: z jed nej stro ny ja ko je den z eta -
pów na szych in te gra cyj nych spo tkań w ło nie TRIU NO, tro chę
z my ślą o cza sie mię dzy stu let ni mi rocz ni ca mi: To wa rzy stwa Opie -
ki nad Ociem nia ły mi w ro ku 2010, a zbli ża ją cym się ju bi le uszem
Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża (w 2018 r.).
Bodź cem do wy jaz du by ła też ini cja ty wa Oj ców ber nar dy nów,
czy li Bra ci mniej szych z Ży to mie rza, któ rzy od bu do wu jąc ko ściół
i klasz tor w ru inie daw ne go ko ścio ła se mi na ryj ne go, czy li miej -
sca, (pa ra fra zu jąc świę te go Ja na Paw ła II – „gdzie się wszyst ko za -
czę ło”) – czy li, gdzie zro dzi ło się po wo ła nie Ró ży Czac kiej do ży -
cia kon se kro wa ne go i utwo rze nia no we go zgro ma dze nia za kon -
ne go, po sta no wi li fakt ten upa mięt nić przez wmu ro wa nie na
ścia nie ko ścio ła ta bli cy po świę co nej Mat ce Czac kiej. Ta ka by ła,
w skró cie i uprosz cze niu, hi sto ria tej piel grzym ki. 

Za pro sze ni do udzia łu zo sta li wszy scy człon ko wie sze ro ko ro -
zu mia ne go Dzie ła TRIU NO: nie wi do mi i wi dzą cy, świec cy i du -
chow ni. Na wy jazd (bądź co bądź w trak cie ro ku szkol ne go!) zde -
cy do wa ły się osta tecz nie 23 oso by, w więk szo ści sio stry, z Mat ką



Ra do sła wą i ks.Rek to rem Sła wo mi rem Szcze pa nia kiem. La ikat re -
pre zen to wa ły czte ry Pa nie: z Ośrod ka w La skach – p.Elż bie ta Ha -
ra siuk, z Żu ło wa – p.dr sto ma to log Ja ni na Mar czyń ska oraz ze
wspól no ty świę to mar ciń skiej: p.Ma rzen na Gu zow ska i Ma ria (Lil -
ka) Wo siek. O pro wa dzą cym bez piecz nie ca łe to to wa rzy stwo
p.Włod ku i je go „wy po ży czo nym zmien ni ku” przy kie row ni cy,
p.Ada mie Kacz mar ku z So bie sze wa, już na wstę pie wspo mnia łam.
Nie by ły to mo że ide al ne pro por cje jak na re pre zen ta cję Dzie ła,
ale – Bo gu dzię ki, że się uda ło je za cho wać. 

Po usta le niu skła du gru py za sad ni czym pro ble mem by ło usta -
le nie tra sy, któ ra by rze czy wi ście ja koś od zwier cie dla ła ów „szlak”,
ja ki przy szło po ko nać nie wi do mej Ró ży Czac kiej przed – UWA -
GA! pra wie do kład nie STU LE CIEM. I jesz cze, co by ło do prze -
wi dze nia, ale co ob ja wia ło się wy raź niej na szla ku – za rów no miej -
sca i dro gi, jak i hi sto rycz ne rocz ni ce – nie ustan nie na po ty ka ły
i krzy żo wa ły się ze szla ka mi i rocz ni ca mi hi sto rii na ro do wej, a tak -
że mniej szy mi dro ga mi i rocz ni ca mi róż nych osób, włą cza ją cych
się „po dro dze” w to Dzie ło. Brzmi to nie co za wi le, ale ta ka się nam
co chwi la ujaw nia ła rze czy wi stość tej piel grzym ki.. 

Wra ca jąc do kon kre tu: pierw szy był więc Ży to mierz. To tu taj
w czerw cu 1915 ro ku do cie ra Ró ża Czac ka, wraz z ro dzi na mi swo -
ich bra ci w wo jen nej tu łacz ce przed na pie ra ją cy mi woj ska mi ro -
syj ski mi i po wy jeź dzie ro dzi ny w po szu ki wa niu bez piecz niej sze -
go schro nie nia za trzy mu je się w Ży to mie rzu z jed ną tyl ko wier -
ną to wa rzysz ką, He le ną Ma ko wiec ką (wy bie ra jąc to miej sce ze
wzglę du na bli skość ko ścio ła). Zna ne są dal sze wy da rze nia naj -
bliż szych trzech lat: po przez ślu by za kon ne w III za ko nie św.Fran -
cisz ka, skła da ne na rę ce pro fe so ra miej sco we go Se mi na rium du -
chow ne go ks.Wła dy sła wa Kra wiec kie go aż do po wro tu Ró ży – już
ja ko sio stry Elż bie ty do War sza wy oraz po zo sta wio ne go tam za -
ląż ka Dzie ła i sku pio nych przy nim nie wi do mych.

Na stęp ne go dnia – 16. wrze śnia, po noc le gu w dom ku na szych
sióstr i – czę ścio wo – w Ośrod ku miej sco wej Ca ri tas w Za ry cza -
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nach, po Mszy św. w ży to mier skiej ka te drze, kon ce le bro wa nej przez
ks.Sław ka wspól nie z Pro bosz czem ka te dry – wra ca my do jesz cze
dal szych po cząt ków: do do mu (pa ła cu) Bra nic kich w Bia łej Cer -
kwi, gdzie uro dzi ła się przed 138 la ty Ró ża Czac ka. Ze Szko łą Mu -
zycz ną, któ ra tu dzia ła i jej Dy rek cją ma my już od po nad dwu dzie -
stu lat bli skie, ro dzin ne kon tak ty. Przy wej ściu wi ta nas wmu ro -
wa na w ścia nę ta bli ca po świę co na Mat ce. A we wnątrz, w sa li
kon cer to wej (za pew ne w daw nym sa lo nie) – cze ka Pa ni Dy rek tor,
ze swy mi współ pra cow ni ka mi i kil kor giem uczniów w uro czy stych
na ro do wych stro jach (wy szy wa nych „so rocz kach”) – z przy go to -
wa nym kon cer tem – mu zy ką Cho pi na i so lo wy mi wy stę pa mi, tak -
że sta ran nie wy ko na ny mi po pol sku pio sen ka mi: Ku ku łecz ką
i Gdy bym to ja mia ła skrzy deł ka jak gą ska.

Po po łu dniu – od le gły o oko ło 100 km. Ki jów z prze pięk ny -
mi cer kwia mi, słyn ną Ław rą Pe czer ską i nie za po mnia nym wi do -

Bia ła Cer kiew – przed Szko łą Mu zycz ną (d. pa łac Bra nic kich)



kiem po tęż ne go Dnie pru, przy za cho dzą cym słoń cu, po mię dzy
wzgó rza mi, na któ rych roz po ście ra się mia sto. Bar dzo chcie li śmy
na wie dzić miej sco wy Maj dan, któ re mu prze cież to wa rzy szy li śmy
pa mię cią i mo dli twą w cią gu ostat nich mie się cy, mie li śmy na wet
ze so bą zni cze do za pa le nia. W mia rę zbli ża nia się w za pa da ją cym
zmro ku do te go cen tral ne go, a ja koś nam bli skie go miej sca, po -
wi tał nas do pły wa ją cy z je go stro ny czar ny dym i wi dok pło mie -
ni pło ną cych opon… tak że od głos pie śni i wi dok flag na ro do wych.
To był aku rat wie czór po przy ję ciu przez miej sco wą Du mę de cy -
zji – zgo dy na czę ścio wą au to no mię re gio nu do niec kie go… Nie
by ło gwał tow nych za mie szek, mi li cja czu wa ła w po go to wiu, nie
re agu jąc, a ra czej w mia rę moż no ści uła twia jąc sa mo cho dom ob -
je cha nie ulic za ję tych przez ma ni fe stan tów. 

Dzień trze ci – 17 wrze śnia – czy li zno wu waż na rocz ni ca.
W Pol sce ob cho dzi li śmy ją nie daw no – 1 wrze śnia -ja ko 75 rocz -
ni cę wy bu chu dru giej woj ny świa to wej. Tu taj to dzi siej szy dzień
jest rów nie do kład nym „ju bi le uszem” 75-le cia wkro cze nia wojsk
so wiec kich na te ren ów cze snej Rzecz po spo li tej. Nie spo sób się
uwol nić od sko ja rzeń, wraz pa mię cią wczo raj sze go wi do ku Maj -
da nu ki jow skie go i do bie ga ją cych wia do mo ści z nie da le kiej prze -
cież wschod niej Ukra iny. O godz.16.00 pod jeż dża my w kom ple -
cie (z na szy mi tu tej szy mi Sio stra mi) pod „nasz” ko ściół, gdzie po
od pra wio nych wspól nie Nie szpo rach i krót kiej ad o ra cji Naj święt -
sze go Sa kra men tu prze ży wa my naj waż niej sze wy da rze nie na szej
piel grzym ki. Przy wej ściu do ko ścio ła ks. Bi skup Se nior Jan Pur -
wiń ski świę ci pa miąt ko wą ta bli cę (jest ona wmu ro wa na po dru -
giej stro nie wej ścio wych drzwi – rów no le gle od iden tycz nej ta -
bli cy, po świę co nej św. Ar cy bi sku po wi Fe lik so wi Fe liń skie mu.
Mszę św. pod prze wod nic twem Ks.Bi sku pa kon ce le bru ją miej sco -
wi Ber nar dy ni wraz z Prze orem i Pro win cja łem, oraz oczy wi ście
nasz ks.Rek tor. Li tur gia w ję zy ku ukra iń skim, przy wy peł nio nym
ko ście le i dłu gie ka za nie Bi sku pa. Śpie wał chór ka te dral ny, w li -
tur gię czy tań i Mo dli twę Po wszech ną włą czy ły się na sze Sio stry,
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za rów no pra cu ją ce obec nie na Ukra inie, jak i te, któ re prze szły
w ostat nich la tach przez tu tej sze pla ców ki. W pro ce sji z da ra mi
– rów nież Sio stry nio są: kwia ty, świe ce, ró ża niec Mat ki i uro czy -
sty „ko ro waj”, pro ce sję za my ka Mat ka Ra do sła wa, nio są ca Ho stię
– Chleb Eu cha ry stycz ny.

Ostat nim ak cen tem te go dłu gie go spo tka nia by ła wspól na ra -
do sna aga pa w Klasz to rze Bra ci Ber nar dy nów.

Dzień 18 wrze śnia od świ tu był już wstę pem do dro gi po wrot -
nej. Przez spo tka nia z Go spo da rza mi Sank tu ariów Ma ryj nych:
w Ber dy czo wie, obec nym ce lem pie szych piel grzy mek, uzna nym
za na ro do we sank tu arium Ukra iny, skąd przed stu la ty sio stra Elż -
bie ta Czac ka wy jeż dża ła po cią giem z trans por tem re pa tria cyj nym
do War sza wy, i La ty czo wie – w ko ścio łach już dzia ła ją cych, od -
na wia nych z naj więk szym tru dem i po świę ce niem po ca łych dzie -
się cio le ciach, kie dy słu ży ły ja ko ma ga zy ny lub za kła dy pro duk -
cyj ne – wie czo rem do je cha li śmy do na sze go Do mu w Sta rym Ska -
ła cie. Przed do jaz dem do do mu na wie dzi li śmy jesz cze „nasz”
ko ściół na Świę tej Gó rze oraz wy bu do wa ną na jej zbo czu (to już
pa smo Mio do bo rów) Kal wa rię. W do mu, mi mo zmę cze nia, zdą -
ży li śmy jesz cze zwie dzić i po dzi wiać po miesz cze nia dzia ła ją ce go
już peł ną pa rą Cen trum Wcze sne go Wspo ma ga nia. Jest to ma łe,
ale WIEL KIE dzie ło na szych sióstr, zwłasz cza s. Ma rii. Je go ży -
wy mi świad ka mi by li pp.Wło di mir i Le na (re ży ser i sce na rzyst -
ka), któ rzy słu ży li nam ja ko prze wod ni cy w cza sie zwie dza nia Ki -
jo wa, a w Ży to mie rzu P.Wo ło dia do je chał spe cjal nie, że by zro bić
pro fe sjo nal ną do ku men ta cję na szej uro czy sto ści w ko ście le (ich
sze ścio let nia có recz ka Ania po tur nu sach wcze snej in ter wen cji
w Ska ła cie zo sta nie przy ję ta do przed szko la w La skach.

19 wrze śnia – ostat ni dzień piel grzym ki – roz po czę li śmy Mszą
św. o godz. 6.00 w do mo wej ka pli cy i po szyb kim śnia da niu ru -
szy li śmy w ostat ni, ale by naj mniej nie naj krót szy etap na sze go piel -
grzy mo wa nia. Naj pierw w kie run ku Zba ra ża, któ ry ze szczy tu
Świę tej Gó ry moż na swo bod nie zo ba czyć. Tu za czy na ły się już tak -
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że ko lej ne po plą ta nia, czy po wią za nia „szla ków” ludz kich lo sów
pro wa dzą cych do wspól ne go Dzie ła. Szo sa, na któ rą wje cha li śmy
do te goż Zba ra ża, wio dła krę tą li nią przez pra wie go dzi nę. Nie
przy po mi na ła tak czę sto wspo mi na ne go przez Oj ca Ta de usza Fe -
do ro wi cza i ks.Alek san dra „Czar ne go szla ku” na jaz dów ta tar skich.
Mo że jed nak chwi la mi bie gła tą sa mą dro gą, po któ rej Pan Za gło -
ba z Rzę dzia nem, ja dąc po He le nę ze Zba ra ża do Pod wo ło czysk,
wła śnie w Kle ba nów ce ku po wa li ko nie. Try lo gia sien kie wi czow -
ska to wa rzy szy ła nam co raz wy raź niej tak że po do tar ciu do Zba -
ra ża, przez daw ne mu ry i fo sę za Gnie zną, w któ rej ukry wał się
pod czas ob lę że nia twier dzy Pan Jan Skrze tu ski. 

W od bu do wy wa nym stop nio wo ko ście le Ber nar dy nów, pa ra -
fii św.An to nie go, oglą da li śmy śla dy znisz czeń i kil ku dzie się cio -
let niej świa do mej de wa sta cji ru in oraz ra to wa ne obec nie pie czo -
ło wi cie szcząt ki daw ne go wy stro ju. W są sied nim zam ku, o wie -
le szyb ciej dźwi gnię tym z ru iny, rów nież moż na by ło obej rzeć
śla dy prze szło ści, na wet pre hi sto rycz nej, mia sta i Zie mi Zba ra skiej
– aż po hi sto rię naj now szą, czy li sa lę po świę co ną „Nie biań skiej
Sot ni” – Ofia rom ostat nich walk na ki jow skim Maj da nie.

W tym miej scu zno wu spo tka ły się, czy też skrzy żo wa ły nie -
któ re, póź niej sze dro gi. Zba raż to ro dzin ne mia sto mo je i mo jej
młod szej, też uczest ni czą cej w na szej piel grzym ce, sio stry. Tu się
uro dzi łam, a że by by ło „śmiesz niej”, czy mo że też tro chę smut niej
– to tu taj, w ro dzin nym mie ście i do mu „wi ta łam” wkra cza ją ce do
Oj czy zny so wiec kie czoł gi. By ło to przed 75 la ty, w dniu 18 wrze -
śnia 1939 ro ku, do kład nie w przy pa da ją cą te go dnia siód mą (!)
rocz ni cę mo ich uro dzin. 

Dro ga ze Zba ra ża, przez gra ni cę w Ra wie Ru skiej, do Żu ło -
wa – to już ostat ni i nie dłu gi etap na sze go piel grzy mo wa nia. Do
La sek do tar li śmy oko ło go dzi ny 23.00. Za wszyst ko – Deo gra tias!

Fot s. Rut Wo siek, s. Em ma nu ela Łu ka siak

WRZEŚNIOWE PIELGRZYMKI126



s. Rut Wo siek FSK – Ukraina – szla kiem Słu gi Bo żej... 127

Ko ściół Ber nar dy nów w Ży to mie rzu 

Msza św. w ko ście le OO. Ber nar dy nów (ks. Sła wo mir Szcze pa niak czy -
ta Ewan ge lię)
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Pro ce sja z da ra mi – Mat ka Ra do sła wa

Kon ce le bra pod prze wod nic twem ks. bp. se nio ra Ja na Pur wiń skie go
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Ko ściół na Świę tej Gó rze
w Po łu pa nów ce -Sta rym
Ska la cie

Zba raż – ko ściół OO.
Ber nar dy nów pw. św.
An to nie go



WSPOMNIENIA

21 wrze śnia br. w szpi ta lu w War sza wie zmarł Jó zef Szczu -
rek, by ły wy cho wa nek La sek, wy bit ny nie wi do my dzien ni karz
i dzia łacz spo łecz ny. Je go po grzeb od był się w La skach w dniu 27
wrze śnia. Wzię ło w nim udział wie lu przy ja ciół Zmar łe go z ca -
łej Pol ski. W sło wie po że gnal nym pre zes Za rzą du To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi mię dzy in nym po wie dział: „Jó zef
Szczu rek uro dził się 28 stycz nia 1928 ro ku w Sław ko wie na Ślą -
sku. Do La sek przy był w 1938 ro ku, a – po prze rwie wo jen nej –
opu ścił je w 1949 ro ku z upraw nie nia mi ma sa ży sty (…). Mo że
ktoś po sta wić mi py ta nie: dla cze go za słu żył na po chó wek na
cmen ta rzu La skow skim? Otóż Jó zef w La skach na uczył się słu -
żyć praw dzie i dru gie mu czło wie ko wi. Był tej za sa dzie wier ny,
mi mo róż nych me an drów ży cio wych. Wniósł po nad to ogrom ny
wkład w spra wy nie wi do mych. Do koń ca pra co wi te go ży cia przy -
go to wy wał en cy klo pe dię pra so wą o prze szło trzy stu nie wi do mych
dzia ła czach i osób wi dzą cych dzia ła ją cych na rzecz nie wi do -
mych. Po nad to, ja ko je den z nie licz nych nie wi do mych, był świad -
kiem w pro ce sie Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej. O po cho wa nie śp.
Jó zefa Szczur ka na cmen ta rzu za kła do wym w La skach zwró ci -
ło się do mnie kil ku wy bit nych dzia ła czy na sze go śro do wi ska i je -
stem rad, że Zmar ły spo cznie wśród Lu dzi La sek (…). Niech Do -
bry Oj ciec przyj mie Cię dro gi Jó ze fie w swo je oj cow skie ra mio -
na”.

Po ni żej za miesz cza my oso bi ste wspo mnie nia śp. Jó ze fa
Szczur ka, któ re sta no wią waż ny przy czy nek do bio gra fii Zmar -
łe go.

Redakcja



Jó zef Szczu rek 

Co za wdzię czam szko le w La skach
Nie co wspo mnień i prze my śleń

Na prze strze ni ostat nich dwu dzie stu lat, re ali zu jąc swe
dzien ni kar skie za da nia, od da łem do róż nych cza so pism kil -

ka na ście ar ty ku łów zwią za nych te ma tycz nie z dzia łal no ścią To -
wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi i szko łą dla nie wi do mych
dzie ci w La skach, ale cią gle mam od czu cie, że jest to nie wie le z te -
go, co mógł bym i chciał bym o tym za kła dzie po wie dzieć, aby
utrwa lić w zbio ro wej pa mię ci nie któ re istot ne, jak mi się wy da -
je, wy da rze nia sprzed lat. Jed nak na tłok roz ma itych spraw, bar -
dzo nie chęt nych zwło ce, dość sku tecz nie od su wa w cza sie mo je
my śli i pra gnie nia się ga ją ce cza sów szkol nych. 
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Gdy więc w grud niu 2010 ro ku, wraz z bo żo na ro dze nio wy -
mi i no wo rocz ny mi ży cze nia mi z la skow skie go za kła du na de szła
proś ba o przy sy ła nie prac wspo mnie nio wych z oka zji stu le cia To -
wa rzy stwa – przy ją łem ją z za do wo le niem. Apel kie row nic twa La -
sek zdo pin go wał mnie nie tyl ko do uka za nia war to ści, ja kie wy -
nio słem ze szko ły i któ re ukształ to wa ły mo je póź niej sze ży cie, lecz
tak że do przed sta wie nia kil ku in nych oko licz no ści ma ją cych dla
mnie nie ma łe zna cze nie. 

Uro dzi łem się w Sław ko wie – miej sco wo ści znaj du ją cej się we
wschod niej czę ści wo je wódz twa Ślą skie go. Od cza su jak się gam
pa mię cią, mia łem krót ki wzrok. Nie ogra ni cza ło to jed nak mo -
ich spraw no ścio wych moż li wo ści i w ni czym nie wy róż nia ło spo -
śród do brze wi dzą cych ró wie śni ków. 

W dzie sią tym ro ku ży cia, po ukoń cze niu dwóch klas w miej -
sco wej szko le, wzrok za czął mi się szyb ko po gar szać. Dwu mie -
sięcz na ku ra cja w so sno wiec kim szpi ta lu nie przy nio sła po żą da -
nych re zul ta tów. Dia gno za oku li stów brzmia ła: od kle je nie siat -
ków ki i nie od wra cal na utra ta wi dze nia. 

Jesz cze kie dy prze by wa łem w szpi ta lu, le ka rze wy sła li do za -
kła du w La skach pi smo z proś bą o przy ję cie mnie do szko ły. I tak,
w li sto pa dzie 1938 ro ku, ma jąc 10 lat, zna la złem się w trze ciej kla -
sie la skow skiej szko ły. Po chło nię ty na uką i roz ma ity mi uczniow -
ski mi spra wa mi, wła sny mi i swych no wych ko le gów, szyb ko za -
akli ma ty zo wa łem się do szkol ne go i in ter na to we go ży cia. W cią -
gu pa ru ty go dni na uczy łem się braj la i du żo czy ta łem. W każ de
nie dziel ne po po łu dnie od wie dza łem bi blio te kę, w któ rej już wte -
dy kró lo wa ła sio stra Mo ni ka. 

Mo im kla so wym wy cho waw cą był wspa nia ły cał ko wi cie nie -
wi do my pe da gog, Jó zef Bucz kow ski. Uczył pol skie go, ma te ma ty -
ki, ro bót ręcz nych. Wo bec uczniów był opie kuń czy, de li kat ny, bez -
po śred ni a jed no cze śnie wy ma ga ją cy i kon se kwent ny. Trak to wał
nas po waż nie, po part ner sku. 
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Na lek cjach rzad ko kie dy sie dział za sto łem. Spa ce ro wał po
kla sie, co raz to do cho dził to do jed ne go, to do dru gie go ucznia,
spraw dzał, jak i co pi sze, czy sie dzi pro sto, czy ma przed so bą po -
trzeb ne po mo ce. Gdy wy cho dzi li śmy zi mą na ze wnątrz bu dyn -
ku, w szat ni spraw dzał do ty kiem każ de go ma lu cha – czy ma wła -
ści wie za wią za ny sza lik, su che rę ka wicz ki i do brze na ło żo ną czap -
kę. Był dla nas jak oj ciec i bar dzo go lu bi li śmy. 

Wy cho wan ko wie po dzie le ni by li na czte ry gru py. Do pierw -
szej na le że li naj młod si - od dzie wię ciu do je de na stu lat. Ostat nia
– czwar ta sku pia ła chłop ców po wy żej szes na stu lat, prze waż nie
uczniów szko ły za wo do wej. Każ da gru pa mia ła swo ich wy cho -
waw ców oraz wła sny roz kład za jęć i pro gram ży cia in ter na to wego. 

Du żą wa gę przy wią zy wa no do ru chu na świe żym po wie trzu.
Każ de go dnia po obie dzie po szcze gól ne gru py pod opie ką swe -
go wy cho waw cy wy cho dzi ły na spa cer trwa ją cy – w za leż no ści od
po go dy – od jed nej do dwu go dzin. By ły to głów nie wę drów ki
w dość szyb kim tem pie po le śnych dro gach i ścież kach. Bar dzo
lu bi li śmy co dzien ne gło śne czy ta nie ksią żek. Po zna łem w ten spo -
sób mnó stwo in te re su ją cych po wie ści, oczy wi ście do sto so wa nych
do wie ku i roz wo ju umy sło we go słu cha czy. 

Pod ko niec czerw ca 1939 ro ku wy je cha łem na wa ka cje do ro -
dzin ne go do mu. W uczniow skim ba ga żu mia łem rów nież dwa
braj low skie to my, ja ko wa ka cyj ną lek tu rę. Gdy po sło necz nych wa -
ka cyj nych mie sią cach szy ko wa łem się do po wro tu do szko ły, z La -
sek przy szło pi smo, aby ze wzglę du na trud ne do prze wi dze nia wy -
da rze nia z przy jaz dem po wstrzy mać się do od wo ła nia. Nikt wte -
dy nie przy pusz czał, że na to od wo ła nie przyj dzie po cze kać po nad
sześć bar dzo smut nych i bar dzo trud nych wo jen nych lat. 
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Dru gi etap 

Wresz cie nad szedł tak dłu go ocze ki wa ny dzień. Po wtór nie
przy je cha łem do La sek we wrze śniu 1945 ro ku. Po wo jen nych
znisz cze niach sa le kla so we nie by ły jesz cze od re mon to wa ne i na -
uka roz po czę ła się do pie ro pod ko niec paź dzier ni ka. Zo sta łem
włą czo ny do kla sy pią tej szko ły pod sta wo wej i do gru py chłop -
ców „prze ro śnię tych”. 

Po cząt ko we mie sią ce by ły nie zwy kle trud ne. Bra ko wa ło żyw -
no ści, odzie ży, na czyń ku chen nych, me bli i do słow nie wszyst kie -
go. Nie by ło elek trycz nych sil ni ków wo do cią go wych i ka na li za -
cyj nych i wszyst kie pra ce te go ro dza ju mu sia ły być wy ko ny wa ne
ręcz nie. Urzą dze nia me cha nicz ne do tych czyn no ści Za kład mógł
za ku pić do pie ro w 1947 ro ku. 

Szko ła i in ter nat dla chłop ców mie ści ły się w więk szej czę ści
w spa lo nym Do mu św. Sta ni sła wa, w któ rym w okre sie mię dzy -
wo jen nym miesz ka ły dziew czę ta. Dom św. Te re sy, w któ rym daw -
niej mie ści ły się kla sy szkol ne i in ter nat chłop ców, zbu rzy ły nie -
miec kie bom by. Od bu do wa no go we wrze śniu 1947 ro ku i znów
wy peł ni ła go uczniow ska wrza wa. 

Wy cho waw cą gru py prze ro śnię tych uczniów był nie wi do my
na uczy ciel – Ste fan Ra ko czy. Pla no wał za ję cia, dbał o do brą at -
mos fe rę, sta rał się, aby wszyst ko by ło na czas i wła ści wie wy ko -
na ne. Był na szym przy ja cie lem, do rad cą w spra wach trud nych,
któ rych w okre sie doj rze wa nia by wa du żo, po ma gał w za ła twia -
niu róż nych skom pli ko wa nych spraw, ła go dził nie sna ski. Miał do
po mo cy wi dzą ce go wy cho waw cę, któ ry pil no wał co dzien ne go po -
rząd ku. 

Mi mo ogrom nych trud no ści, licz ba uczniów każ de go ro ku
znacz nie się zwięk sza ła, a pro gra my szkol ne by ły w peł ni re ali zo -
wa ne. Wy so ki po ziom na uki uła twiał póź niej szym ab sol wen tom
do stęp do szkół śred nich, w któ rych uczy ła się mło dzież wi dzą -
ca. Po za pro gra mem obo wiąz ko wym uczy łem się dwu ję zy ków
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ob cych – an giel skie go i ła ci ny oraz mu zy ki na for te pia nie, śpie -
wu so lo we go, ryt mi ki i tań ca to wa rzy skie go. 

Nie tyl ko na uka 

Du żym uzna niem cie szył się mę ski chór pod kie run kiem prof.
Wi tol da Frie man na. W la ta ch1946 -1949 ze spół ten wy stę po wał
wie lo krot nie w róż nych za kła dach pra cy i in sty tu cjach kul tu ral -
nych w War sza wie. Nie koń czy ło się na wy stę pach wo kal nych. Zi -
mą 1947 r. ze spół przy go to wał przed sta wie nie ja seł ko we opar te
na tek stach Win cen te go Po la, Le nar to wi cza, Ko nop nic kiej oraz
in nych pol skich po etów i kom po zy cji prof. Frie man na. Wi do wi -
sko cie szy ło się ogrom nym po wo dze niem, przed sta wia ne by ło
wie lo krot nie dla pu blicz no ści z War sza wy i spo pu la ry zo wa ne
w ca łej Pol sce przez „Kro ni kę Fil mo wą”. 

War to też wspo mnieć o in nym, ory gi nal nym przed sta wie niu
mu zycz no - pan to mi micz nym, zre ali zo wa nym pod kie run kiem
Wi tol da Frie man na oraz jed ne go ze zna nych re ży se rów war szaw -
skich. To przed sta wie nie tak że cie szy ło się aplau zem. Je go tre ścią
był noc ny na pad wo jow ni ków sło wiań skich na in ne ple mię, zwy -
cię ska wal ka, a po tem try um fal ny ta niec i marsz, oczy wi ście na
tle mu zy ki i od po wied nie go oświe tle nia. 

Dla po nad dwu dzie stu nie wi do mych uczest ni ków przy go to -
wa no spe cjal ne ko stiu my. Tę pan to mi mę tak że oglą da li wi dzo wie
ze sto li cy. Nie wiem, czy za cho wa ły się ja kieś no tat ki o tej śmia -
łej pró bie ar ty stycz nej, wia do mo mi na to miast, że ani przed tem,
ani po tem po dob nej ini cja ty wy nie od no to wa no, do brze więc by -
ło by, aby ja kiś ślad, cho ciaż by w for mie ni niej szej re la cji, po niej
zo stał. 
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Twarz Po sej do na 

W sierp niu 1947 ro ku star sza gru pa chłop ców wy je cha ła nad
mo rze do So bie sze wa; wte dy jesz cze tę miej sco wość z nie miec -
ka okre śla no mia nem: Bą zak. Rok wcze śniej wła dze pań stwo we
prze ka za ły la skow skie mu za kła do wi oko ło stu hek ta ro wy ma ją tek
ja ko re kom pen sa tę za upań stwo wio ne zie mie upraw ne na Lu belsz -
czyź nie w re jo nie Żu ło wa. Dziś Wy spa So bie szew ska jest jed ną
z dziel nic Gdań ska. 

Wy jazd nad mo rze łą czył dwa ce le: pra cę w ra mach po pu lar -
nej wów czas let niej ak cji dla mło dzie ży pod na zwą: „Służ ba Pol -
sce” i wy po czy nek. Przed po łu dniem każ de go dnia chłop cy pra -
co wa li przez pięć go dzin, głów nie przy wy rów ny wa niu te re nu, za -
sy py wa niu le jów po bom bach i in nej cięż kiej bro ni, usu wa niu
roz ma ite go że la stwa i po ła ma nych pni drzew nych oraz przy zbio -
rach nie któ rych pło dów rol nych. 

Trze ba pa mię tać, że w mar cu 1945 ro ku w re jo nie Trój mia sta
to czy ły się bar dzo cięż kie wal ki. Gdańsk legł w gru zach. Na pla -
ży przy le ga ją cej do ma jąt ku To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi sa pe rzy oczy ści li z min i in nych nie wy bu chów 150-me tro -
wy od ci nek i po za ten ob szar nie wol no by ło wy cho dzić. Ten frag -
ment pla ży był od gro dzo ny me ta lo wą siat ką od po zo sta łej,
nie odmi no wa nej jej czę ści. 

Przed po łu dnio wa pra ca od by wa ła się pod okiem osób wi dzą -
cych, któ re jed no cze śnie wy ko ny wa ły czyn no ści prze kra cza ją ce
moż li wo ści nie wi do mych. Na to miast ca łe po po łu dnia prze zna -
czo ne by ły na ką piel mor ską i wy po czy nek na pla ży. Nie mu szę
chy ba do da wać, że przed tem nikt z nas z mo rzem się nie ze tknął.
Praw do po dob nie ta oko licz ność przy czy ni ła się któ re goś dnia do
przy go dy, któ ra omal nie sta ła się trud nym do wy obra że nia dra -
ma tem. 

Pod wie czór te go wła śnie dnia na gle ze rwał się sil ny wiatr. Spo -
koj ne do tąd mo rze roz fa lo wa ło się po tęż nie. Fa le z ol brzy mią
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pręd ko ścią i si łą za czę ły ude rzać o brzeg. W na szej gru pie roz go -
rza ła po trze ba wiel kiej przy go dy. Wzbu rzo ny mor ski ży wioł wy -
da wał się czymś wspa nia łym i pięk nym. Za pra gnę li śmy zmie rzyć
się z nim jak naj prę dzej. 

Kie row nik la skow skie go za kła du – pan An to ni Ma ryl ski, któ -
ry był z na mi na pla ży, po rwa ny rów nież fa lą en tu zja zmu, za wo -
łał: chłop cy, bie rze my się za rę ce, moc no się trzy ma my i idzie my
w mo rze na spo tka nie fal! W środ ku łań cu cha rąk był pan Ma -
ryl ski. 

Z okrzy ka mi ra do ści ru szy li śmy w spie nio ne mo rze. Gdy uszli -
śmy kil ka na ście me trów, ogrom na fa la z ta ką si łą ude rzy ła w nas,
że w jed nej chwi li ro ze rwa ła wszyst kie dło nie, a po tęż ny od brzeż -
ny prąd za czął nas z du żą pręd ko ścią zno sić w głąb mo rza. Przez
jed ną se kun dę po my śla łem, że to już ko niec, że wszy scy na za wsze
zo sta nie my w od mę tach. 

I wte dy jak by stał się cud. Po tęż na fa la, naj więk sza ze wszyst -
kich do tych cza so wych, ude rzy ła z ta ką si łą, że od rzu ci ła nas o kil -
ka me trów wstecz, a za nią dru ga, rów nie wiel ka, ze pchnę ła
wszyst kich na miej sce, gdzie już był pod no ga mi grunt. Wszy scy,
ile sił w no gach i rę kach, za czę li biec do brze gu. 

Po chwi li prze ra że ni, trzę są cy się, ale oca le ni, le że li śmy na pia -
sku. Pan Ma ryl ski przez dłuż szy czas nie mógł wy mó wić ani jed -
ne go sło wa. Nikt go przed tem ani po tem ta kim nie wi dział. Wład -
ca mórz i oce anów – Po sej don – tym ra zem do nas się uśmiech -
nął. Naj pierw szarp nął, uka zał gniew ną twarz, prze ra ził, a po tem
wy pchnął na brzeg. 

Po dwu dniach, gdy mi nął sztorm, znów ru szy li śmy na pla -
żę. Ci che, spo koj ne mo rze za czę ło cią gnąć ku so bie, ale wte dy by -
ło już zu peł nie ina czej. Na brze gu sta ło trzech wi dzą cych wy cho -
waw ców i gdy tyl ko ktoś od szedł nie co da lej w głąb mo rza, na -
tych mia sto we gło śne gwizd ki prze no si ły go ku brze go wi. I tak już
zo sta ło na wszyst kie na stęp ne la ta, bo trze ba wie dzieć, że do So -
bie sze wa na każ de wa ka cje wy jeż dża ją dzie ci z La sek, a ni gdy nie



zda rzył się ja ki kol wiek nie szczę śli wy wy pa dek. Na sza sztor mo wa
przy go da po słu ży ła za sku tecz ną prze stro gę i do brą lek cję. 

Pta ki wy fru nę ły z gniazd 

Szko łę pod sta wo wą ukoń czy łem z bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi w czerw cu 1948 ro ku. Za wi sło na de mną na tręt ne py ta nie: co
da lej? La skow scy opie ku no wie zna leź li od po wiedź. Zo sta łem włą -
czo ny do kil ku na sto oso bo we go ze spo łu, któ ry te go sa me go ro ku
roz po czął na ukę na trzy let nim kur sie ma sa żu lecz ni cze go. Pro -
gram był tak skon stru owa ny, że na le ża ło go zre ali zo wać w cią gu
jed ne go ro ku. 

Prak tycz ne i teo re tycz ne za ję cia z ma sa żu pro wa dził nie wi do -
my na uczy ciel – Wa cław Jó ze fo wicz. Na to miast więk szość
przed mio tów teo re tycz nych, jak ana to mia, fi zjo lo gia, hi gie na, po -
wie rzo no sio strze Mo ni ce Bog da no wicz. By li też in ni wy kła dow -
cy – głów nie le ka rze. 

Po do brze zda nym eg za mi nie i ze świa dec twem dy plo mo wa -
ne go ma sa ży sty, w czerw cu 1949 ro ku opu ści łem La ski. Mie siąc
póź niej roz po czą łem pra cę w za kła dzie fi zy ko te ra peu tycz nym
przy chod ni le kar skiej w By to miu, a po ro ku prze nio słem się do
szpi ta la w Ka to wi cach, gdzie pod ją łem pra cę na od dzia le neu ro -
lo gicz nym dla ko biet i dzie ci. Do dam jesz cze, że w 1954 ro ku za -
koń czy łem pra cę w służ bie zdro wia i roz po czą łem stu dia na Uni -
wer sy te cie War szaw skim na Wy dzia le Dzien ni kar stwa. 

Co otrzy ma łem 

Czas wresz cie za sta no wić się, co mi da ła szko ła w La skach i od -
dy cha nie at mos fe rą te go ośrod ka. Od po wie dzi na tak po sta wio -
ne py ta nie wy da ją się pro ste, a jed no cze śnie są bar dzo trud ne, bo
nie jest ła two ująć wszyst kie ele men ty skła da ją ce się na od dzia -
ły wa nie jed nych lu dzi na wi dze nie świa ta przez dru gie go czło wie -
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ka, zwłasz cza w okre sie, kie dy nie jest jesz cze w peł ni ukształ to -
wa ny in te lek tu al nie i emo cjo nal nie. Po sta ram się jed nak zna leźć
sło wa, któ re choć w czę ści uka żą mo je prze ko na nia, kształt po -
jęć i wy bo ry dróg. 

W za kła dzie w La skach przy wią zy wa no ogrom ną wa gę do
rze tel no ści na ucza nia. By li do brzy na uczy cie le, któ rzy oprócz wy -
so kie go po zio mu in te lek tu al ne go, mie li ukształ to wa ne po glą dy
na roz ma ite za gad nie nia, wła sne prze ko na nia, któ rych nie ukry -
wa li i zde cy do wa ne po sta wy mo ral ne. Dzię ki te mu wia do mo ści
prze ka zy wa ne uczniom sta wa ły się praw dzi we i prze ko nu ją ce,
a dzię ki ce chom rze tel no ści, ła twiej i głę biej za pa da ły w umy sły
i serca. 

W szko le w La skach, dzię ki pa nu ją cej tam in te lek tu al nej at -
mos fe rze zro dzi ła się we mnie zdro wa am bi cja oraz nie usta ją ca
cie ka wość świa ta i lu dzi, któ ra do tąd nie wy ga sła. To dzię ki niej,
gdy tyl ko wy je cha łem na Śląsk, na tych miast za czą łem roz glą dać
się za moż li wo ścia mi dal szej na uki. 

Je sie nią 1950 ro ku zo sta łem przy ję ty do Ogól no kształ cą ce go
Li ceum dla Pra cu ją cych w Ka to wi cach. Przez ca łe czte ry la ta na -
le ża łem do naj lep szych uczniów w kla sie. 

W czerw cu 1953 ro ku, a więc gdy koń czy łem dzie sią tą kla sę,
Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Ka to wi cach zor ga -
ni zo wa ła wiel ką im pre zę kul tu ral ną dla „przo dow ni ków pra cy
i na uki”. Bra li w niej udział naj lep si ucznio wie ze wszyst kich szkół
śred nich dla pra cu ją cych z ca łe go wo je wódz twa, po dwóch z każ -
dej kla sy, w su mie po nad pięć set osób. Ka to wic kie li ceum im. Ada -
ma Mic kie wi cza re pre zen to wał mój ko le ga i ja. 

Re fe rat wstęp ny wy gło sił prze wod ni czą cy Cen tral nej Ra dy
Związ ków Za wo do wych Wik tor Kło sie wicz – w tam tym okre sie
po li tyk po pu lar ny w ca łym kra ju. Dłuż szy frag ment je go wy stą -
pie nia po świę co ny był mo im osią gnię ciom w pra cy i na uce. Re -
fe ru ją cy sta wiał mnie za wzór dla mło dzie ży. W na stęp nych czę -
ściach uro czy sto ści by ły wy stę py ar ty stów – po ezja, mu zy ka –
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a po tem wiel ki bal. Każ dy uczest nik otrzy mał pa miąt ko wą na -
grodę. 

Im pre zie tej spo ro miej sca po świę ci ły ka to wic kie ga ze ty. Jed -
nym z pra so wych bo ha te rów uro czy sto ści sta łem się ja, a tak że
mo ja szko ła i szpi tal, w któ rym pra co wa łem. 

Na świa dec twie ma tu ral nym mia łem wszyst kie oce ny bar dzo
do bre, z wy jąt kiem ma te ma ty ki, z któ rej otrzy ma łem sto pień do -
sta tecz ny.

Nie go rzej by ło na uczel ni. Na pierw szy rok dzien ni kar stwa
uni wer sy tet mógł przy jąć sto osób, ale do eg za mi nu wstęp ne go do -
pusz czo no 2000 chęt nych. Pra cow ni cy na uko wi Wy dzia łu nie
ukry wa li za sko cze nia i zdu mie nia, że w set ce wy bra nych zna lazł
się kan dy dat nie wi do my i to na miej scu bli skim po cząt ku li sty. 

Na czwar tym ro ku dwóch stu den tów otrzy ma ło sty pen dium
na uko we, jed nym z nich by łem ja. Nie mó wię o tym, aby za słu -
żyć na po chwal ne opi nie, lecz by tym bar dziej pod kre ślić, że pra -
gnie nie zdo by wa nia wie dzy i udo wod nie nie, że czło wiek nie wi -
do my nie jest ska za ny na mar gi nes – na ro dzi ło się we mnie wła -
śnie tam – w cie niu i szu mie to pól i lip ota cza ją cych la skow ską
szko łę. 

Po ukoń cze niu stu diów i roz po czę ciu pra cy re dak cyj nej po -
trze ba nie ustan ne go zwięk sza nia ho ry zon tów my śle nia nie po -
zwo li ła mi spo cząć na lau rach. Przez po nad dwa dzie ścia lat
uczęsz cza łem na wy kła dy w Sto wa rzy sze niu Dzien ni ka rzy Pol -
skich. Od by wa ły się tam dys ku syj ne spo tka nia z na ukow ca mi róż -
nych spe cjal no ści, pu bli cy sta mi pol ski mi i za gra nicz ny mi i li te -
ra ta mi, pod czas któ rych oma wia no roz ma ite za gad nie nia spo łecz -
ne, po li tycz ne i kul tu ral ne. Ich ce lem by ła ak tu ali za cja wie dzy
i zgłę bia nie cią gle zmie nia ją cych się wa run ków w ota cza ją cym nas
świe cie. Po przej ściu na eme ry tu rę sy tu ację uła twia mi in ter net.
Je stem sta łym go ściem por ta li na uko wych, zwłasz cza hi sto rycz -
nych, kul tu ral nych i spo łecz nych. 
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Czło wiek jest naj waż niej szy 

Rów nież i tę praw dę przy swo iłem so bie w La skach, dla te go
chcia łem pra co wać w służ bie zdro wia, aby każ de go dnia po ma -
gać lu dziom. Pa cjen ci oka zy wa li mi za ufa nie i wdzięcz ność. Co
ra no wi ta li mnie z ra do ścią. 

Roz sta nie z ni mi nie przy szło mi ła two, ale po ukoń cze niu
szko ły śred niej utrwa li ło się we mnie prze ko na nie, że stać mnie
na wię cej, że swym wpły wem po wi nie nem ob jąć więk sze gro no
lu dzi, zde cy do wa łem się więc na dzien ni kar stwo, ja ko dal szą dro -
gę za wo do wą. Już w pierw szych mie sią cach stu diów nie któ rzy
człon ko wie Za rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Nie wi do mych
za pew nia li, że fo tel za re dak cyj nym biur kiem cze ka na mnie nie -
cier pli wie, że swym współ to wa rzy szom lo su i ich przy ja cio łom po -
wi nie nem od dać zdo by te skar by wie dzy, do świad czeń i przy jaź -
ni. Przez dzie siąt ki lat sta ra łem się, aby ich nie za wieść, aby wska -
zy wać tyl ko do bre, naj lep sze dro gi. 

Od po wia da jąc na py ta nie, co wy nio słem z La sek, mógł bym
jesz cze dłu go pi sać – o po trze bie włą cza nia się do pra cy spo łecz -
nej i co dzien nym współ ży ciu mię dzy ludź mi, o wy naj do wa niu
i pro mo wa niu ja śniej szych punk tów na sze go ist nie nia, ale są to
prze ja wy, któ re każ dy, kto chce być w zgo dzie ze swym su mie niem,
co dzien nie po wi nien sto so wać. Chciał bym za tem pod nieść
jesz cze tyl ko je den aspekt. Z do mu wy nio słem wi zję świa ta, w któ -
rym naj waż niej sze miej sce zaj mu je Stwór ca wszech rze czy, Bóg.
Mniej szą wa gę przy wią zy wa no do form, na to miast świa do mość
czy nie nia do bra prze ni ka ła co dzien ne ży cie. W La skach – po przez
szkol ne lek cje re li gii, nie dziel ne msze i in ne na bo żeń stwa, po przez
przy kła dy wie lu wspa nia łych lu dzi oraz ich po świę ce nie i od da -
nie in nym, i wresz cie po przez co dzien ne ży cie – praw da ta we
mnie utrwa li ła się na za wsze. Je stem wdzięcz ny Nie bio som, że ni -
gdy nie by ło tak, abym po padł w kon flikt z tą wszech ogar nia ją -
cą rze czy wi sto ścią. 
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ODESZŁY DO PANA

Dnia 17 lip ca 2014 ro ku
ode szła do Pa na na sza Sio stra

Śp. Sio stra Da nie la
od Nie usta ją cej Mi ło ści Ser ca Pa na Je zu sa

Prze żyw szy lat 100; Ży cia za kon ne go 78; Pro fe sji 74.

Sio stra Da nie la – Sta ni sła wa Sma -
gacz uro dzi ła się 13 sierp nia 1914

ro ku we wsi Sie mie chów, woj. kra -
kow skie, diec. tar now ska. Jej ro dzi ce:
Piotr Sma gacz i je go żo na Ma ria z do -
mu Soł tys mie li tam dzie wię cio mor -
go we go spo dar stwo. Sta ni sła wa by ła
naj młod sza z dzie wię cior ga ro dzeń -
stwa. Mia ła jed ną sio strę i sied miu
bra ci.

Jej uro dze nie i pierw sze la ta dzie -
ciń stwa przy pa dły na czas pierw szej
woj ny świa to wej. Ja ko ma łe dziec ko wraz z resz tą ro dzeń stwa za -
cho ro wa ła na czer won kę. Je den z jej bra ci umarł, a ją, jak w ro -
dzi nie opo wia da no, ura to wa ło za pa le nie pa pie ro sa, po któ rym jej
się po lep szy ło. „Wy zdro wia łam i ży ję” – wspo mi na ła po wie lu la -
tach przy oka zji Ju bi le uszu 50-le cia pro fe sji. 

Do szko ły po szła do pie ro po za koń cze niu woj ny, w 1922 ro -
ku. Skoń czy ła pięć od dzia łów, bo by ła po trzeb na w do mu do pa -
sie nia krów. W tym cza sie, w od le głym o kil ka na ście ki lo me trów
sank tu arium w Tu cho wie, 19 ma ja 1923 ro ku przy ję ła Pierw szą Ko -
mu nię św., a po tem, 2 lip ca 1925 ro ku, sa kra ment bierz mo wa nia. 

s. Rut Wosiek FSK
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Już wte dy za czy na ło się bu dzić w niej po wo ła nie za kon ne. We
wspo mnie niach ju bi le uszo wych tak o tym na pi sa ła: Po wo ła nie
mia łam od dzie ciń stwa. I w szkol nych la tach wo łał mnie głos Bo -
ży do za ko nu. Star sze ro dzeń stwo czę sto urzą dza ło u nas za ba wy.
Wte dy cho wa łam się, że by się z chłop ca mi nie wi tać, bo my śla łam,
że to mi za szko dzi w przy ję ciu do za ko nu. Nie raz mó wi łam Ma -
mie, że chcę wstą pić do za ko nu, a Ma ma mó wi ła: idź, idź, to cię
tam za raz wy go nią. Wte dy już wię cej Ma mie nie mó wi łam. Sa ma
się mę czy łam, by łam bez rad na, ale głos Bo ży w du szy wciąż mnie
wo łał, by zo stać za kon ni cą.

Co ro ku 2 lip ca jeź dzi ła z ro dzi ną na od pust do Tu cho wa. Tam
też pierw szy raz zo ba czy ła za kon ni cę, sprze da ją cą de wo cjo na lia
Nie ośmie li ła się jed nak do niej po dejść, ale ucie kła z do mu i po -
szła na służ bę, do Tu cho wa. Przez trzy la ta po ma ga ła Sio strom
Słu żeb nicz kom Dę bic kim w pro wa dzo nej przez nie ochron ce oraz
w pra cach do mo wych. 

W tym też cza sie jej są siad ka z Sie mie cho wa – Jó zia Stę pek,
przy szła s. Alek san dra –wstą pi ła do La sek. Sta ni sła wa zmie ni ła
pra cę w Tu cho wie i cze ka ła na wia do mość od s. Alek san dry, któ -
ra zna ła jej pra gnie nie i za po wie dzia ła jej przy jazd do La sek. Uzy -
ska ła zgo dę ro dzi ców i ser decz ną za chę tę (wraz z pi sem ną opi nią)
od swe go spo wied ni ka o. Jó ze fa Pu cha li ka, re demp to ry sty.
Z La sek szyb ko przy szła od po wiedź, że mo że przy je chać. Tak
o tym opo wia da ła w dal szym cią gu swo ich wspo mnień: Te raz za -
czę ło się szy ko wa nie, pa ko wa nie. Brat za wiózł mnie ko niem na sta -
cję ko le jo wą do Grom ni ka. Po cią giem je cha łam pierw szy raz w ży -
ciu. Ba łam się, ale Pan Bóg da wał mi od wa gę. Sa ma przy je cha łam
do War sza wy. Pro wa dził mnie Anioł Stróż i do brzy lu dzie. Za je -
cha łam na Wol ność 4. Przy ję ła mnie sio stra He le na. Mia łam wte -
dy 22 la ta. Po tem po je cha łam do La sek… 31 paź dzier ni ka 1937 ro -
ku, na Świę to Chry stu sa Kró la, do sta łam we lo nik z rąk Ma teń ki
i no we imię – s. Da nie la.



Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża
zo sta ła przy ję ta 29 sierp nia 1936 ro ku; Pierw szą Pro fe sję zło -
ży ła 15 sierp nia 1940 r.; Pro fe sję Wie czy stą – 15 sierp nia 1946
ro ku.

Już na pierw szym eta pie ży cia za kon ne go prze ży ła cho ro bę ne -
rek, któ ra opóź ni ła jej przy ję cie do no wi cja tu w stycz niu i spo wo -
do wa ła prze su nię cie ob łó czyn na dzień 15 sierp nia 1939 ro ku, co
zno wu, jak przy jej przyj ściu na świat, zbie gło się z roz po czę ciem
na stęp nej – dru giej woj ny świa to wej. 

Ja ko no wi cjusz ka pra co wa ła w Do mu na ul. Wol ność 4 –
w pral ni, kuch ni i re fek ta rzu. Od 1942 ro ku, kie dy Dom na ul.
Wol ność zna lazł się na te re nie get ta, zo sta ła prze nie sio na wraz
z po zo sta ły mi sio stra mi i no wi cjusz ka mi na ul. Elek to ral ną 9,
gdzie mie ści ły się biu ra i ma ga zy ny To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi. Po ma ga ła tam w kuch ni i re fek ta rzu.

Po wy bu chu Po wsta nia, w sierp niu 1944 ro ku, przy ko pa niu
ro wów uszko dzi ła so bie rę kę i ja ko ran na zo sta ła prze nie sio na do
pa ła cy ku Ire ny Tysz kie wi czo wej, przy szłej s. Ma rii Fran cisz ki, na
ul. Li tew ską. Po po wro cie na Elek to ral ną prze ży ła tam ostat ni
okres Po wsta nia, na lo ty bu rzą ce mia sto do fun da men tów, a na -
stęp nie ewa ku ację do Prusz ko wa z sio stra mi i nie wi do my mi.
W tym cza sie zło ży ła też swo je ko lej ne ślu by rocz ne na rę ce Prze -
ło żo nej – s. Ade li Gó rec kiej. Z ca łą gru pą po wró ci ła do zbu rzo -
nych przez la ta woj ny La sek, a w paź dzier ni ku prze ży ła ko lej ną
przy mu so wą ewa ku ację przed zbli ża ją cym się fron tem.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych – w la tach 1945–1950 –
pra co wa ła głów nie w kuch niach i re fek ta rzach w tym cza so wych
pla ców kach: w Woj no wie, Pie ści dłach i Gry bo wie. W la tach 1950–
1959 – pra co wa ła w go spo dar stwie w Żu ło wie, w la tach 1959–
1964 – w kuch ni Do mu św. Sta ni sła wa w La skach, na stęp nie w ku -
chen ce w Przed szko lu. Ko lej ne pra wie dwa dzie ścia lat – zno wu
w Żu ło wie: w go spo dar stwie, ogro dzie i chlew ni, a w la tach 1980–
1984 w re fek ta rzu. W sierp niu 1984 r. zo sta ła prze nie sio na do Do -
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mu Mo dli twy w Szczaw ni cy. Po cząt ko wo pra co wa ła tam w ogro -
dzie i pral ni, po tem w re fek ta rzu i ja ko po moc w kuch ni. Tam też,
w 1990 ro ku, prze ży ła swój Ju bi le usz 50-le cia pro fe sji.

W sierp niu 1991 ro ku zo sta ła prze nie sio na do Do mu św. Ra -
fa ła w La skach, gdzie w pierw szych la tach włą cza ła się w pra ce do -
mo we i po moc w re fek ta rzu, a tak że w mo dli twy i spo tka nia
wspól no ty do mo wej. W 1995 r. po skom pli ko wa nym zła ma niu
no gi wie le mie się cy spę dzi ła w Szpi ta lu Bie lań skim.

Od tej po ry za miesz ka ła na Od dzia le Cho rych Sióstr i do raź -
nie po ma ga ła w re fek ta rzu. Z cza sem nie opusz cza ła już swe go po -
ko ju, a w ostat nich la tach – łóż ka.

Po kil ka krot nych po gor sze niach i po pra wach zdro wia ostat -
nie mie sią ce ży cia Sio stry wy peł nio ne by ły co raz więk szym tru -
dem i cier pie niem. Ode szła do Pa na nie po strze że nie dnia 17 lip -
ca 2014 ro ku, oko ło godz. 14.00. Eks por ta cji z ka pli cy Do mu św.
Ra fa ła prze wod ni czył ks. Ka zi mierz Ol szew ski. Po grzeb od był się
19 lip ca o godz. 14.00.
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s. Rut Wosiek FSK

27 czerw ca ode szła do Pa na na sza Sio stra

Śp. Sio stra Ma ria Imelda
od Wo li Bo żej

Eu ge nia Jó ze fow ska

Prze żyw szy lat 89; Ży cia za kon ne go 68; Pro fe sji 66.

Sio stra Ma ria Imel da – Eu ge nia
Jó ze fow ska – cór ka Sta ni sła wa

Jó ze fow skie go i je go żo ny Ma rian -
ny z Klam ków – uro dzi ła się dnia
15 li sto pa da 1924 ro ku we wsi Za -
wa da, pow. ra dom ski, woj. kie lec -
kie. Mia ła sio strę Sta ni sła wę, któ -
ra wstą pi ła do za ko nu do mi ni ka -
nek klau zu ro wych – Mni szek
Za ko nu Ka zno dziej skie go i ja ko
s. Te re sa spę dzi ła tam wie le lat. Po
śmier ci swo jej mat ki s. Ma ria Imel da utrzy my wa ła z s. Te re są OP
sta ły kon takt i do ostat nich lat jej ży cia spę dza ła w klasz to rze św.
An ny w Przy ro wie pod Czę sto cho wą swo je od po czyn ki, a kil ka -
krot nie też in dy wi du al ne re ko lek cje. Eu ge nia ukoń czy ła sze ścio -
kla so wą szko łę po wszech ną i do woj ny po ma ga ła ro dzi com w go -
spo dar stwie do mo wym. La ta woj ny 1941–1945 spę dzi ła w Niem -
czech, wy wie zio na do przy mu so wej pra cy, ja ko „Lan dar be ite rin”.
Za cho wa na nie miec ka Kar ta Pra cy (Ar be it skar te) nie po da je
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat miej sca i ro dza ju tej pra cy. Po
za koń cze niu woj ny Eu ge nia wró ci ła do do mu i w dal szym cią gu
po ma ga ła w pra cach go spo dar czych. 



Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo -
sta ła przy ję ta 26 lip ca 1946 r. Pierw szą Pro fe sję zło ży ła 15 sierp -
nia 1948 r. Pro fe sję Wie czy stą – 15 sierp nia 1954 ro ku

W cią gu pra wie sie dem dzie się ciu lat ży cia za kon ne go pra co -
wa ła głów nie z nie wi do my mi dzieć mi. W pierw szych la tach, w po -
stu la cie i no wi cja cie, po ma ga ła w In ter na cie Chłop ców. W la tach
1948–1949 w pral ni; 1950–1951 – w kuch ni; 1951–1953 ja ko po -
moc wy cho waw cza w Przed szko lu; zno wu dwa la ta: 1954–1956
– w kuch ni w „Ho te li ku”; 1956–1962 – w Przed szko lu i In ter na -
cie Dziew czy nek; w la tach 1962–1964 by ła w Żu ło wie, gdzie ob -
słu gi wa ła nie wi do me sta rusz ki. Po po wro cie do La sek zo sta ła
przy dzie lo na do ów cze sne go Do mu św. Sta ni sła wa i do pra cy
w róż nych gru pach In ter na tu Dziew cząt. Na sku tek po gar sza nia
się sta nu zdro wia Sio stry, w tym też za gro żo ne go od dzie ciń stwa
wzro ku, w koń cu lat sie dem dzie sią tych zo sta ła prze nie sio na do
Do mu św. Fran cisz ka. Za miesz ka ła na pię trze w Dom ku św. An -
to nie go i po ma ga ła w pral ni za kła do wej. Od sierp nia 1980 r. by -
ła prze nie sio na do Wspól no ty św. Ra fa ła, miesz ka jąc w dal szym
cią gu na pię trze Do mu św. An to nie go. By ła od po wie dzial na za
sprzą ta nie te go do mu, co w mia rę upły wu lat sta wa ło się co raz
trud niej sze. Ostat nie la ta ży cia Sio stra Imel da spę dzi ła w Do mu
św. Ra fa ła na Od dzia le Cho rych Sióstr. W ostat nich ty go dniach,
w lep sze dni, Sio stra spa ce ro wa ła jesz cze przy po mo cy bal ko ni -
ka po ko ry ta rzu. Po ko lej nej in fek cji Sio stra nie opusz cza ła już łóż -
ka, przy któ rym mo dli ły się i czu wa ły na zmia nę sio stry i pa nie
z do mu. 27 czerw ca, po ko lej nym po gor sze niu, Prze ło żo na Do -
mu św. Ra fa ła, s. Ani ta, czu wa ją ca przy łóż ku Sio stry, przy wo ła -
ła zbie ra ją ce się w re fek ta rzu sio stry – by ły to chwi le odej ścia Sio -
stry Imel dy do Pa na. O godz. 21.00 ks. rek tor Sła wo mir Szcze pa -
niak prze wod ni czył wspól nej mo dli twie przy eks por ta cji zwłok
Sio stry z ka pli cy do mo wej. Po grzeb od był się w po nie dzia łek 30
czerw ca. 
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Wło dzi mierz Le śniak

Wspo mnie nie o Sio strze Ma rii Imel dzie

Wpią tek 27 czerw ca bie żą ce go ro ku, wie czo rem wra ca łem do
do mu pe łen wra żeń po wy słu cha nym kon cer cie sym fo -

nicz nym w fil har mo nii. Ser ce mo je prze peł niał pod nio sły na strój.
W do mu syn Łu kasz po in for mo wał mnie o śmier ci Sio stry Ma -
rii Imel dy. Tę smut ną wia do mość prze ka zał te le fo nicz nie nasz
przy ja ciel Cze sław K. 

Pierw sza myśl, ja ka mi się na su nę ła: zo sta ła za bra na z gro na
ży ją cych w świę to Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Jak się wkrót -
ce do wie dzia łem, by ła czci ciel ką Naj święt sze go Ser ca Je zu so we -
go. Nie zwłocz nie po mo dli łem się, pro sząc o spo kój du szy zmar -
łej Sio stry. 

Co raz wię cej sióstr nam bli skich od cho dzi do Pa na po za słu -
żo ną na gro dę za po no szo ny trud, za ser ce, a nie rzad ko i zdro wie
od da wa ne nam – nie wi do mym. 

Sio stra Ma ria Imel da za pi sa ła się w mo jej pa mię ci ja ko jesz -
cze jed na sio stra z Przed szko la, obok s. Ger ma ny i s. Grzy mi sła -
wy...

Wiem z opo wia da nia Sio stry Ma rii Imel dy, że by łem dziec -
kiem bar dzo ży wym, cza sa mi przy spa rza ją cym kło po tów. Oto kil -
ka przy kła dów: Bę dąc w So bie sze wie na ko lo niach – ca ły czas mó -
wi my o mo im po by cie w Przed szko lu – spa dłem z huś taw ki. Bied -
na za trwo żo na Sio stra mu sia ła wy ko rzy stać wszyst kie swo je
umie jęt no ści, by przy wró cić mi zdol ność od dy cha nia. 

Na stęp ny przy pa dek. Przed szko le znaj do wa ło się w do mu pod
we zwa niem Świę te go Sta ni sła wa na pierw szym pię trze. Na prze -
ciw te go do mu znaj do wa ła się pia skow ni ca, w któ rej ba wi ły się
przed szko la ki. Tak też by ło pew ne go pięk ne go cie płe go dnia. Zbli -
ża ła się po ra dru gie go śnia da nia. Sio stra wy szła, że by nas za wo -



łać. Ja, na pew no chcąc Sio strze do po móc, po bie głem z dzwo necz -
kiem w rę ku na trze cie pię tro i w jed nym z po koi otwo rzy łem
okno w ten spo sób, by móc jed ną no gę wy sta wić pra wie na ze -
wnątrz; jed ną rę ką trzy ma łem się okna, a w dru giej dzwon kiem
dzwo ni łem na resz tę dzie ci. Sio stra, gdy to zo ba czy ła, za mar ła ze
stra chu. Zrzu ci ła san da ły, przy bie gła i zdję ła mnie z okna. 

Pa mię tam tyl ko ła mią cy się głos Sio stry, mó wią cy mniej wię -
cej te sło wa: „Wło dziu, dziec ko ko cha ne, prze cież mo głeś wy paść
przez okno i co my by śmy wte dy zro bi ły?”. Nie chciał bym za nu -
dzać ko go kol wiek opi sy wa niem tak oso bi stych prze żyć. Pro szę
jed nak po zwo lić mi na przed sta wie nie jesz cze jed ne go zda rze nia. 

W Przed szko lu w ła zien ce sta ła becz ka na peł nio na wo dą. Ko -
ło becz ki po sta wi łem ta bo ret i wsze dłem na pa ra pet okien ny. Za -
czą łem ma ni pu lo wać przy za wia sach od okien i w pew nym mo -
men cie jed na część okna wraz ze mną spa dła na po sadz kę. Gdy
od zy ska łem przy tom ność już w am bu la to rium znaj du ją cym się
na ga le rii, ode zwa łem się do sióstr ty mi oto sło wa mi: „Pro se Sio -
stry, pse pra szam, ze się nie za bi łem”. Tych przy pad ków moż na by -
ło by po dać wię cej, ale my ślę, że to wy star czy. 

Opi sa ne po wy żej zda rze nia by ły mi opo wia da ne przez Sio strę
Ma rię Imel dę, jak też przez s. Grzy mi sła wę. Wy ni ka z nich wiel -
ka wraż li wość, opie kuń czość, sło wem od da nie ca łe go swo je go ży -
cia i wy sił ku po to, by śmy czu li się bez piecz ni – zwłasz cza ma łe
dzie ci – przed szko la ki. 

W tym ro ku mi nę ło 48 lat opusz cze nia prze ze mnie La sek. Kil -
ka krot nie pod czas od wie dzin spo ty ka łem się z Sio strą Ma rią Imel -
dą. Szcze gól nie utkwi ły mi w pa mię ci dwa ta kie spo tka nia. Pierw -
sze w sierp niu 1999 ro ku Sio stra miesz ka ła w Do mu pod we zwa -
niem Świę te go An to nie go. Na sza dłu ga roz mo wa peł na by ła
wzru szeń i wspo mnień. Sio stra in te re so wa ła się mo im ży ciem ro -
dzin nym, za wo do wym, oso bi stym. Du żo py ta ła, wie dzia łem, że
nie przez cie ka wość, lecz przez zwy kłą ser decz ną tro skę o mnie.
Tak jak za wsze. 
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Dru gie spo tka nie, rów nież bę dą ce mi łą roz mo wą, mia ło miej -
sce w ma ju 2009 ro ku, gdy Sio stra miesz ka ła już w Do mu pod we -
zwa niem Świę te go Ra fa ła. Wte dy nie my śla łem, że jest to na sza
ostat nia roz mo wa. Dzi siaj po zo sta ją wspo mnie nia. Do tych wspo -
mnień do cho dzi jesz cze py ta nie: Kie dy stan zdro wia po zwo li mi
na przy jazd do La sek, by móc fi zycz nie sta nąć przy gro bie Sio stry
Ma rii Imel dy i po wtó rzyć jej to, co mó wi łem w trak cie na szych
spo tkań: „Ko cha na Sio stro, wszyst kie wspo mnie nia z Przed szko -
la, wią żą się z Wa mi, sio stra mi, któ re za stę po wa ły ście nam na sze
ro dzo ne ma my. Każ da z Was czy ni ła to jak naj le piej umia ła. I to
jest naj waż niej sze, naj pięk niej sze, naj szla chet niej sze. Niech Pan
Bóg, gdy przyj dzie czas, wy na gra dza każ dą z Was ob fi cie, a mo -
ja wdzięcz ność jest i po zo sta nie w co dzien nej mo dli twie”. 

30 czerw ca bie żą ce go ro ku, w dniu po grze bu Sio stry Imel dy,
czu łem we wnętrz nie bli skość mo ich dro gich La sek. Czę sto na wie -
dza mnie re flek sja o prze mi ja niu cza su; o lu dziach, któ rzy od cho -
dzą, po zo sta wia jąc po so bie owo ce do bra czy nio ne go przez ca łe
ży cie. I ta kie do bro rów nież czy ni ła Sio stra Ma ria Imel da. Wiem
od niej sa mej, że nie mia ła ła twe go dzie ciń stwa. Wie rzę, że te raz
jest jej do brze. 

Pa nie Bo że Wszech mo gą cy, przyj mij na szą Sio strę Ma rię Imel -
dę do swo jej Świa tło ści. Niech od po czy wa po ziem skim tru dzie
– u bo ku Świę tych Pań skich! O to pro si Cię przed szko lak, któ ry
cza sa mi przy spa rzał ty le trosk i zmar twień Sio strze Ma rii Imel -
dzie oraz in nym La skow skim Sio strom”. 
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20.03 Dr Jó zef Pla cha wziął udział w pra cach Ze spo łu Pe da -
go gi ki Chrze ści jań skiej dzia ła ją cym pod pa tro na tem
Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz nych Pol skiej Aka de mii Na -
uk kie ro wa nym przez prof. dr hab. Ma ria na No wa ka
z KUL -u. Ob ra dy mia ły miej sce w In sty tu cie Pe da go -
gi ki KUL w Lu bli nie. Spo tka nie by ło po świę co ne pro -
ble ma ty ce Dróg i bez dro ży edu ka cji we współ cze snej ro -
dzi nie chrze ści jań skiej. Jó zef Pla cha – ja ko przed sta wi -
ciel śro do wi ska La sek – po dzie lił się swo imi re flek sja mi
na te mat: Miej sce osób z nie peł no spraw no ścią w ro dzi -
nie współ cze snej – w świe tle na ucza nia Ja na Paw ła II.
Au tor wystą pie nia pod kre ślił mię dzy in ny mi, że „na
pro blem cho ro by i ja kiej kol wiek for my nie peł no spraw -
no ści na ogół spo glą da się z po zy cji zła, ja kie do ty ka
czło wie ka. Jest to oczy wi ście zro zu mia łe, sko ro mó wi -
my, że jest to ból, brak, de fekt, nie szczę ście. Prze ży cia
zwią za ne ze sła bo ścią: lęk, bunt, przy gnę bie nie, apa tia,
agre sja, a na wet odej ście od Bo ga, są nie ja ko wpi sa ne
w psy cho lo gię cier pie nia. W świe tle jed nak te go, co mó -
wi Bi blia, na uka Ko ścio ła, a zwłasz cza pa pież Jan Pa -
weł II, ów stan mniej szej spraw no ści ma rów nież swój
po zy tyw ny wy miar. A na wet nie któ rzy po strze ga ją go,
ja ko je dy ny w swo im ro dza ju dar – nie tyl ko dla oso -
by eg zy sten cjal nie prze ży wa ją cej ból cier pie nia, ale tak -
że dla tych, któ rzy są świad ka mi te go cier pie nia i pró -
bu ją mniej lub bar dziej sku tecz nie mu za ra dzić – na -
wet w sy tu acji naj więk sze go cier pie nia i naj więk sze go
ogra ni cze nia moż li wo ści czło wie ka”. Moż na za tem po -
wie dzieć, iż „miej sce osób z nie peł no spraw no ścią w ro -
dzi nie i spo łe czeń stwie – w świe tle na ucza nia Ja na Paw -
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ła II – jest dla nas wszyst kich szcze gól nym wy zwa niem
i za da niem”. 

16.05 W Szko le Wyż szej im. Bog da na Jań skie go w War sza wie
na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych od by ła się kon fe ren cja
na te mat: Na uczy ciel wcze snej edu ka cji. W ra mach sze -
ro ko ro zu mia nej edu ka cji w tym za kre sie dr Jó zef Pla -
cha wy gło sił wy kład pt. Na uczy ciel dzie ci nie wi do mych
w okre sie ich wcze snej edu ka cji, pod kre śla jąc, że „nie za -
leż nie od mniej lub bar dziej war to ścio wych pro gra mów
i me tod dia gno stycz nych, za wsze naj waż niej szą spra wą
po zo sta nie – gdy cho dzi o ro dzi ców – bez wa run ko wa
mi łość wo bec na wet naj bar dziej po szko do wa ne go
przez los dziec ka; zaś w przy pad ku pe da go gów i te ra -
peu tów: świa do mość mi sji i naj głę biej ro zu mia nej po -
mo cy tym, któ rzy jej z upra gnie niem ocze ku ją”.

19–21.05 Na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu Szcze ciń -
skie go zor ga ni zo wa no Kon fe ren cję Na uko wą na te mat:
Me an dry związ ków twór czo ści i wy cho wa nia. Ob ra dy
od by ły się w tych dniach w Mię dzyz dro jach. W ra mach
czę ści ple nar nej Kon fe ren cji wy stą pił rów nież re pre zen -
tant na sze go śro do wi ska – dr Jó zef Pla cha, któ ry przed -
sta wił te mat: Wy bra ne for my kre atyw nej ak tyw no ści
w re wa li da cji osób z dys funk cją wzro ku. Ca łość wy stą -
pie nia pre zen tu je my na ła mach bie żą ce go nu me ru „La -
sek”.

3.06 W Za mo ściu mia ło miej sce ogło sze nie wy ni ków XX
Kon kur su Pla stycz no -Li te rac kie go or ga ni zo wa ne go
przez Ra dę Ru chów i Sto wa rzy szeń Ka to lic kich oraz
Ka to lic kie Ra dio Za mość. Cie szy my się z suk ce su Pa -
ni Bar ba ry Zdy bel, miesz kan ki „Do mu Na dziei”
w Żu ło wie, któ rej wiersz Wiel ki Pon ty fi kat Ja na Paw -
ła II zo stał wy róż nio ny przez ks. bp. Ma riu sza Lesz -
czyń skie go.
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3-4.06 W Lu bli nie od był się I Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa
Psy cho lo gii Re li gii i Du cho wo ści, w któ rym wziął
udział tak że przed sta wi ciel La sek. W ra mach II Mię -
dzy na ro do wej Kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez to To -
wa rzy stwo na KUL -u dr Jó zef Pla cha wy gło sił re fe rat
pt. Ro la re li gii w in te gral nym roz wo ju osób z nie peł no -
spraw no ścią, w któ rym – oprócz wie lu czyn ni ków
wpły wa ją cych na in te gral ny roz wój osób z nie peł no -
spraw no ścią, zwró cił uwa gę na szcze gól ne zna cze nie
czyn ni ka au to gen ne go i de ogen ne go. Wy ja śnił, że
„czyn nik au to gen ny to nic in ne go jak pró ba sa mo urze -
czy wist nie nia, któ rą mo że my na zwać ina czej po trze bą
„sta nię cia na wła snych no gach”, czy „wzię cia swo je go
lo su w swo je rę ce”. Jest to szcze gól nie waż ne dla osób
z ja ką kol wiek nie peł no spraw no ścią, któ re, bar dziej niż
in ne, po dat ne są na róż ne go ro dza ju ma ni pu la cje ze
stro ny oto cze nia bądź sa me czu ją się le piej, gdy ktoś ni -
mi ste ru je. I wresz cie czyn nik de ogen ny, któ ry wią że się
z od wo ła niem do ak tyw no ści du cho wej czło wie ka z jej
ca łym po ten cja łem pod mio to we go po dej ścia do sa me -
go sie bie, pro wa dzą ce go do sa mo wy cho wa nia i sa mo -
re wa li da cji, oraz otwar cia na czyn nik nadprzy ro dzo ny
– a więc re li gij ny – w pro ce sie we wnętrz nej i ze wnętrz -
nej in te gra cji z in ny mi”. 

13.06 W Kra snym sta wie w pa ra fii Świę te go Fran cisz ka
mia ła miej sce uro czy stość upa mięt nia ją ca 15. rocz ni -
cę be aty fi ka cji ks. Zyg mun ta Pi sar skie go – ka pła na zie -
mi Kra sno staw skiej. Na te uro czy sto ści za pro szo na zo -
sta ła s. Pia oraz chór „Sło necz ny Krąg”, któ ry ak tyw nie
uczest ni czył w pro gra mie.
Przy po mnij my, że 26 mar ca 1999 r. w Wa ty ka nie zo -
stał uro czy ście pro mul go wa ny de kret o mę czeń stwie za
wia rę 108 Sług i Słu żeb nic Bo żych, w tym i ks. Z. Pi -
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sar skie go a 13 czerw ca 1999 r. w War sza wie w cza sie
piel grzym ki do Pol ski pa pież Jan Pa weł II do ko nał ich
uro czy stej be aty fi ka cji.

15.06 W Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach o godz.
11.00 by ła spra wo wa na Msza św. pry mi cyj na neo pre -
zbi te ra Ks. To ma sza Be ka. Ks. To masz po słu gi wał w La -
skow skiej Ka pli cy ja ko dia kon i ka te che ta w Gim na -
zjum. Pod czas swo ich świę ceń ka płań skich, 24 ma ja,
zo stał przez ks. kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza od de le go -
wa ny do po słu gi dusz pa ster skiej w na szej Ka pli cy
i Ośrod ku w La skach. W kon ce le brze to wa rzy szy li neo -
pre zbi te ro wi na si księ ża: ks. rek tor Sła wo mir Szcze pa -
niak i ks. Se ba stian Wy rzy kow ski, a tak że ks. Sta ni sław
Ho in ka. Ho mi lię wy gło sił ks. Ja kub Szcze śniak.

16.06 Pod czas Mszy św. o godz. 6.30, od pra wio nej w Ka pli -
cy Mat ki Bo żej Aniel skiej – o. Eu ge niusz Po kryw ka OP
– daw ny wy cho wa nek La sek, w ostat nich la tach dusz -
pa sterz w na szym Ośrod ku, obec nie w So bie sze wie –
ob cho dził 40. rocz ni cę swo ich świę ceń ka płań skich. 

17.06 Ob cho dzi li śmy 100-le cie uro dzin pierw sze go pro bosz -
cza pa ra fii w Iza be li nie, śp. ks. Alek san dra Fe do ro wi -
cza. Uro czy stej Mszy św. Ju bi le uszo wej, o godz. 18.00,
prze wod ni czył ks. kar dy nał Ka zi mierz Nycz. W sied -
mio oso bo wej kon ce le brze uczest ni czy li m.in.: ks. pro -
boszcz ppłk Sta ni sław Dę bic ki, pierw szy i je dy ny wi -
ka riusz ks. Alek san dra – ks. prałat Bro ni sław Pia sec ki,
ks. rek tor An drzej Gał ka, o. Le on Kna bit OSB, daw ny
wi ka riusz tej pa ra fii oraz jej wie lo let ni miesz ka niec –
Ma ły Brat ks. Mo ris Mau rin.

21.06 W Żu ło wie ksiądz kanonik Ma rian Dwor nic ki ob cho -
dził Ju bi le usz 65-le cia, a ksiądz prof. An to ni Tro ni na
45-le cia świę ceń ka płań skich. Pod nio słe wy da rze nia
zgro ma dzi ły wie lu zna ko mi tych go ści; wśród nich był



abp Sta ni sław Bu dzik, Me tro po li ta Lu bel ski – główny
celebrant Mszy św., Mat ka Ra do sła wa, s. An na Ma ria,
s. Anie la, Pre zes To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi mec. Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką, księ ża z de -
ka na tu wschod nie go kra sno staw skie go, człon ko wie ro -
dzin, ko le dzy i ko le żan ki Ju bi la tów oraz pa ra fia nie z ro -
dzin nych miej sco wo ści. Ar cy bi skup Wa cław De po
Me tro po li ta Czę sto chow ski w odczytanym liście za -
pew nił Ju bi la tów o swo jej pa mię ci w mo dli twie. Pra -
gnie my zło żyć na szym czci god nym księ żom Ju bi la tom
ser decz ne po dzię ko wa nia za po słu gę ka płań ską w Dzie -
le oraz ży cząc wszel kich Łask Bo żych i opie ki Mat ki Bo -
żej na dal sze la ta.

22.06 W La skach ob cho dzi li śmy 12. rocz ni cę odej ścia do Pa -
na na sze go Oj ca – ks. Ta de usza Fe do ro wi cza (+26.VI.
2002). Więcej na ten temat wewnątrz tego numeru
„Lasek”.
Te go sa me go dnia, po nie szpo rach i na bo żeń stwie
czerw co wym, w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej by ła
spra wo wa na Msza św. pry mi cyj na ks. Ka ro la Mysz ka,
któ ry przed dwo ma la ty po słu gi wał w na szej Ka pli cy
i w In ter na cie Chłop ców ja ko dia kon Se mi na rium
w Pel pli nie.

23.06 Po na bo żeń stwie czerw co wym, w Ka pli cy Mat ki Bo żej
Aniel skiej od by ła się ostat nia w tym ro ku szkol nym
kon fe ren cja ks. Rek to ra Sła wo mi ra Szcze pa nia ka: Na -
dzie ja za wieść nie mo że.

26.06 W sa li Do mu św. Sta ni sła wa od by ło się uro czy ste ślu -
bo wa nie te go rocz nych ab sol wen tów szkół na sze go
Ośrod ka. W tym ro ku spo tka nie to przy go to wa ła Szko -
ła św. Mak sy mi lia na, a ro lę go spo da rza peł nił dyr. Woj -
ciech Świę cic ki, któ ry po wi tał go ści. Dy rek tor Ośrod -
ka, Elż bie ta Szczep kow ska, przed sta wi ła w ser decz ny
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spo sób ko lej no każ de go z szes na ścior ga te go rocz nych
ab sol wen tów. Po wpro wa dze niu sztan da ru Ośrod ka
od by ło się ślu bo wa nie i od śpie wa no hymn pań stwo wy.
Po wrę cze niu na gród za brali głos: pre zes Wła dy sław
Go łąb i Mat ka Ra do sła wa. Na za koń cze nie mło dzież ze
Szko ły św. Mak sy mi lia na za pre zen to wa ła pro gram ar -
ty stycz ny Re flek sje nad cza sem, opar ty na tek stach ks.
Ja na Twar dow skie go.
Te go dnia, wie czo rem o godz. 19.30 w Do mu Re ko lek -
cyj nym od by ło się pięk ne i po ru sza ją ce spo tka nie mo -
dli tew ne z Na bi lem Abu Ni co la i Sa mią Ashqa ar, przed -
sta wi cie la mi chrze ści jań skiej wspól no ty z Na za re tu:
„New Li fe Com mu ni ty”, mo dlą cej się o po kój i jed ność
chrze ści jan w Zie mi Świę tej. Ty tu łem Spo tka nia by ły
sło wa z Ewan ge lii św. Ja na 1,46: Czy mo że być coś do -
bre go z Na za re tu? [… ] chodź i zo bacz! Go ście opo wia -
da li o sy tu acji chrze ści jan w Na za re cie.

27.06 W Uro czy stość Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa – po
Mszy św. o godz. 6.30, od pra wio nej w in ten cji pre ze -
sa To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi mec. Wła -
dy sła wa Go łą ba, uczest ni cy li tur gii skła da li So le ni zan -
to wi ży cze nia imie ni no we. A wkrót ce po tem – po
dzięk czyn nej Mszy św., kon ce le bro wa nej o godz.
8.00, od by ło się za koń cze nie ro ku szkol ne go 2013/2014,
roz da nie świa dectw i wy jazd więk szo ści dzie ci do ich
do mów ro dzin nych

30.06–14.07 W Rab ce od był się tur nus for ma cyj no -wy po czyn -
ko wy zor ga ni zo wa ny przez Kra jo we Dusz pa ster stwo
Osób Nie wi do mych i Nie do wi dzą cych. Uczest ni czy ło
w nim po nad 80 osób z ca łej Pol ski. Każ de go dnia mie -
li oni moż li wość bra nia udzia łu w Eu cha ry stii spra wo -
wa nej w rab czań skim do mu lub w róż nych miej scach
pod czas wy jaz dów: w Kra ko wie na Fran cisz kań skiej 3,
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w Sta rym Są czu w ko ście le Sióstr Kla ry sek. W tym ro -
ku te ma tem co dzien nych roz wa żań by ły uzdro wie nia
opi sa ne przez św. Łu ka sza Ewan ge li stę. Te go rocz ne wy -
ciecz ki zwią za ne by ły ze św. Ja nem Paw łem II. W Wa -
do wi cach mie li śmy oka zję zwie dzić nie daw no otwar -
te no wo cze sne mu zeum po świę co ne Oj cu Świę te mu.
Jak zwy kle nie za bra kło spa ce rów po Rab ce oraz po -
god nych spo tkań na sa li i „pod chmur ką”. Atrak cją, po -
dob nie jak w ubie głym ro ku, był wy stęp ze spo łu „Ma -
je ran ki”, któ ry pre zen tu je pio sen ki i tań ce gó ral skie, jeż -
dżąc po ca łym świe cie. Ze spół przed sta wił wzru sza ją cy
pro gram – wspo mnie nie piel grzy mek do Oj czy zny Oj -
ca Świę te go Ja na Paw ła II. W od wie dzi ny do Rab ki
przy je chał też ksiądz bi skup z El blą ga, Ja cek Je zier ski
wraz z księ dzem ka pe la nem. Nad ca ło ścią czu wał ks.
An drzej Gał ka wraz z s. Lud mi łą, s. Em ma nu elą, s. Ko -
le tą i s. Zdzi sła wą.

1.07–14.07 W La skach od był się tur nus re ha bi li ta cyj ny dla gru -
py ro dzi ców z dzieć mi nie wi do my mi w wie ku przed -
szkol ny mi, któ re ob ję te są pro gra mem wcze sne go
wspo ma ga nia roz wo ju.

5.07–18.07 Szes na ścio ro dzie ci ze szko ły w Rab ce prze by wa ło pod
opie ką wy cho waw ców, w tym s. Mar ty ny, ro dzi ców
i wo lon ta riu szy, na tur nu sie re ha bi li ta cyj no -wy po czyn -
ko wym w So bie sze wie. Za or ga ni za cję od po wia da ła
wy cho waw czy ni z in ter na tu p. Mał go rza ta Star mach.
Wiel ką ra do ścią dla ca łej gru py z Rab ki by ło spo tka -
nie z s. Hia cyn tą. Pod czas tur nu su by ły za ję cia pla stycz -
ne, mu zycz ne oraz re ha bi li ta cja ru cho wa. Wśród atrak -
cji nie mo gło za brak nąć ką pie li w mo rzu oraz wy cie -
czek: stat kiem na Hel (wi zy ta w fo ka rium), do
Gdań ska – do Cen trum Na uki He we lia num, do ZOO
i na Sta rów kę. 
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9.07–14.07 Sio stra Ma ri stel la uczest ni czy ła w obo zie for ma cyj -
nym dla stu den tów, or ga ni zo wa nym przez Fun da cję
„Dzie ło No we go Ty siąc le cia”, tym ra zem w Prze my ślu. 

10.07 W Lę dzi nach k/Ty chów zmarł w wie ku 75 lat Oj ciec
s. Ad ria ny – śp. Piotr Skrzy niarz. Po grzeb od był się 12
lip ca w so bo tę, o godz. 9.00. Mszy św. po grze bo wej
w ko ście le p.w. św. An ny w Lę dzi nach prze wod ni czył
ks. Pro boszcz. W kon ce le brze był ku zyn s. Ad ria ny o.
Mar cin, ob lat Ma ryi, od kil ku lat pra cu ją cy w Mek sy -
ku, oraz miej sco wy ksiądz wi ka ry.

15.07 O godz. 18.00 w Iza be li nie w 49. rocz ni cę śmier ci śp.
Ks. Alek san dra Fe do ro wi cza spra wo wa na by ła Msza
św. pod prze wod nic twem po cho dzą ce go z Iza be li na ks.
Ze no na Wój ci ka. W kon ce le brze uczest ni czy li: o. Le -
on Kna bit OSB, któ ry – już tra dy cyj nie – wy gło sił oko -
licz no ścio we ka za nie, ks. pro boszcz Sta ni sław Dę bic -
ki oraz ks. Mi ro sław Je le nie wicz, ka pe lan Sióstr Ro dzi -
ny Ma ryi. Po Mszy św. uczest ni cy prze szli na cmen tarz,
gdzie mo dli twie przy gro bie ks. Ale go prze wod ni czył
o. Le on. W przy szłym ro ku, w ra mach ob cho dów 50.
rocz ni cy śmier ci ks. Alek san dra Fe do ro wi cza, pla no -
wa na jest re ali za cja pro gra mu te le wi zyj ne go z hi sto rii
pa ra fii oraz fil mu o księ dzu Alek san drze. 

17.07–31.07 W La skach, w Do mu Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej (In -
ter nat Dziew cząt) od był się tur nus wy po czyn ko wy dla
oko ło czter dzie stu pań nie wi do mych z War sza wy i róż -
nych stron Pol ski. 
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19.07–27.07 S. Ma ri stel la wy je cha ła, po raz ko lej ny, z dwu na sto -
oso bo wą gru pą dzie ci pra cow ni ków La sek na „Wa ka -
cje z Bo giem” do So bie sze wa.

26.07 W War sza wie zmarł śp. Je rzy Tysz kie wicz – mąż za -
przy jaź nio nej z na mi Pa ni Mai Ko mo row skiej. Msza
św. po grze bo wa by ła spra wo wa na 31 lip ca o godz.14.00
w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach. W kon -
ce le brze pod prze wod nic twem ks. An drze ja Gał ki, któ -
ry wy gło sił też bar dzo ser decz ną i oso bi stą ho mi lię,
uczest ni czy li, m.in., ks. Ka zi mierz Ol szew ski, ks.
Grze gorz Mi chal czyk, daw ny pro boszcz w La skach,
obec nie dusz pa sterz śro do wisk twór czych, i ks. An drzej
Lu ter. Wśród uczest ni ków uro czy sto ści po grze bo wych
by ła m.in. An na Ko mo row ska, mał żon ka Pre zy den ta
RP. Po grzeb od był się na cmen ta rzu pa ra fial nym w Iza -
be li nie. Zmar ły był spo krew nio ny z ro dzi ną Fe do ro wi -
czów, a je go oj ciec wy cho wy wał się wspól nie z o. Ta -
de uszem i ks. Alek san drem oraz ich ro dzeń stwem
w Kle ba nów ce. Po po grze bie mia ło miej sce krót kie spo -
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tka nie z po czę stun kiem w Do mu Re ko lek cyj nym w La -
skach.

27.07 W Żu ło wie od był się zjazd ro dzin ny z oka zji 93. Uro -
dzin księ dza ka no ni ka Ma ria na Dwor nic kie go.
Msza św. o godz. 12.00 oraz wspól ny obiad, zor ga ni zo -
wa ny we wła snym za kre sie, przy nie wiel kiej po mo cy
Pań z kuch ni i ja dal ni, zgro ma dził ok. 30 osób naj bliż -
szej ro dzi ny księdza Ma ria na. Na stęp ne go dnia, 28 lip -
ca (rocznica urodzin), w in ten cji Czci god ne go Ju bi la -
ta by ła spra wo wa na Msza św., po której Pa nie z „Domu
Na dziei” za śpie wa ły ja ko ży cze nie Bło go sła wień stwo
św. Fran cisz ka.

2.08 W dniu li tur gicz nej Uro czy sto ści Mat ki Bo żej Aniel -
skiej, pod czas Mszy św. kon ce le bro wa nej o godz. 8.00
w La skow skiej Ka pli cy od by ła się Uro czy stość Pro fe -
sji Wie czy stej Sio stry Mo ni ki od Je zu sa Wzgar dzo -
ne go i Cier pią ce go. Mszę św., pod prze wod nic twem
ks. An drze ja Gał ki, kon ce le bro wa ło dzie wię ciu księ ży:
ks. Ka zi mierz Ol szew ski, o. Wło dzi mierz Za tor ski OSB,
ks. Edward En ge lbrecht, ks. Piotr Mar kie wicz, ks. Mar -
cin Ko wal czyk, ks. Se ba stian Wy rzy kow ski, ks. To masz
Bek i ks. Nor bert Kon dej. 

5–14.08 Gru pa osób nie wi do mych z prze wod ni ka mi wy ru szy -
ła z Gru pą Bia ło -Żół tą XXXIV War szaw skiej Aka de -
mic kiej Piel grzym ki Me tro po li tal nej. Z La sek po
Mszy św., ok. godz. 9.00 wy szła gru pa po nad dwu dzie -
sto oso bo wa. Do pierw sze go po sto ju w Ba bi cach,
gdzie mie li włą czyć się do idą cej z War sza wy gru py, od -
pro wa dza ło piel grzy mów wie le osób. Tak że pod czas
dal szej tra sy zmie nia ła się kil ka krot nie li czeb ność na -
szej gru py, z któ rej nie któ rzy piel grzy mi wy łą cza li się
na kil ka dni, a in ni do łą cza li w trak cie mar szu. Od po -
cząt ku gru pie to wa rzy szy li: ks. To masz Bek, a tak że p.
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Ja ro sław Si kor ski, ofiar ny kie row ca i or ga ni za tor po sto -
jów (z roz sta wia niem na mio tów) oraz trzy sio stry:
s. Edy ta (nie za stą pio na or ga ni za tor ka piel grzy mek,
oso bi ście uczest ni czy ła już w 39., s. Ka ro li na i s. An cil -
la. Piel grzy mi do tar li szczę śli wie przed Ob raz Kró lo -
wej Pol ski i po wspól nej Mszy na Ja snej Gó rze wró ci -
li do La sek po po łu dniu 15 sierp nia.

8.08 O godz.14.00 w ko ście le pa ra fial nym i na cmen ta rzu
w Lip ko wie od był się po grzeb na sze go daw ne go wie -
lo let nie go kie row cy, zmar łe go dnia 4 sierp nia w wie -
ku 65 lat śp. Ju lia na Gó rec kie go.

13.08 Na Cmen ta rzu Po wąz kow skim, o godz.10.00, od był się
po grzeb śp. Ma rii Ja ni ny Wier ni kow skiej zmar łej 10
sierp nia w War sza wie, w wie ku 97 lat, za przy jaź nio nej
z Oj cem Ta de uszem i La ska mi. Śp. Pa ni Ma ria by ła in -
spi ra tor ką i re dak tor ką wspo mnień Oj ca Ta de usza
z Ka zach sta nu pt. Dro gi Opatrz no ści (wyd.1991).
Mszę św. kon ce le bro wa ło kil ku ka pła nów, z któ rych
każ dy wy ra żał swo ją wdzięcz no ści wo bec Zmar łej.

28–29.08 W La skach od by ła się dwu dnio wa SE SJA PE DA GO -
GICZ NA DLA PRA COW NI KÓW OŚROD KA
SZKOL NO -WY CHO WAW CZE GO. Roz po czę ła się
Mszą św. kon ce le bro wa ną o godz. 9.00 w Ka pli cy Mat -
ki Bo żej Aniel skiej. Po przej ściu do sa li Do mu św. Sta -
ni sła wa, Dy rek tor Ośrod ka p. Elż bie ta Szczep kow ska
otwo rzy ła se sję, na stęp nie za brał głos Pre zes To wa rzy -
stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi mec. Wła dy sław Go -
łąb. Pierw sze go dnia był wy kład Jo an ny Kwiat kow skiej:
Je stem ro dzi cem dziec ka nie peł no spraw ne go, a po
prze rwie – wy stą pie nie Ma te usza Pu chow skie go na te -
mat: Uza leż nie nie od pod szew ki, czy li ele men tarz ka dry
pe da go gicz nej i ro dzi ców. Na stęp ny dzień se sji roz po -
czę ła re flek sja bi blij na – Pa nie, abym przej rzał, któ rą
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w za stęp stwie za ks. Woj cie cha Bart ko wi cza pod jął ks.
Ta de usz Huk, po któ rej miał miej sce wy kład Wy pa le -
nie za wo do we – mo ja ro la w prze zwy cię że niu te go syn -
dro mu Krzysz to fa Ste fa nia ka.

2.09 W Biu rze Po mo cy i Pro jek tów Spo łecz nych Urzę du
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy od by ło się spo tka nie na
te mat sy tu acji for mal no -praw nej nie ru cho mo ści przy
ul. Obroń ców 24 w War sza wie oraz sy tu acji prze by wa -
ją cych tam wy cho wan ków na sze go Do mu Dziec ka Nie -
wi do me go. Na sze To wa rzy stwo re pre zen to wa li: Wła -
dy sław Go łąb – pre zes TO nO, Jó ze Pla cha – se kre tarz
TO nO, Elż bie ta Szczep kow ska – dy rek tor Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w La skach, Pa weł Wdówik
– czło nek Za rzą du TO nO. Wła dze mia sta re pre zen to -
wa li: To masz Pac twa – dy rek tor Biu ra Po mo cy i Pro -
jek tów Spo łecz nych, któ ry był go spo da rzem spo tka nia,
Ro bert Kem pa – za stęp ca bur mi strza dziel ni cy Pra ga
Po łu dnie m.st. War sza wy, Jo lan ta Sob czak – dy rek tor
War szaw skie go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Mał go rza -
ta Tejch man i Wie sła wa Pu ci łow ska – Ma zo wiec ki
Urząd Wo je wódz ki, Edy ta Jóź wiak i Ane ta Ber nac ka –
Biu ro Po mo cy i Pro jek tów Spo łecz nych oraz Ewa Mi -
cha łow ska – re por ter ka Pol skie go Ra dia ze Stu dia Re -
por ta żu i Do ku men tu.

11.09 W sta rym bu dyn ku Bi blio te ki Uni wer sy te tu War szaw -
skie go od by ła się uro czy stość otwar cia ka te dry im. Ta -
de usza Ma zo wiec kie go. In au gu ra cji do ko nał Pre zy dent
Bro ni sław Ko mo row ski i rek tor UW prof. Mar cin Pa -
łysz. W swo im prze mó wie niu Pre zy dent przy bli żył po -
stać pierw sze go nie ko mu ni stycz ne go Pre mie ra w Pol -
sce, przy ta cza jąc trzy za sa dy, ja ki mi kie ro wał się w swo -
im ży ciu: 1. „Nie ma wiel kiej po li ty ki bez za ple cza
mo ral ne go”; 2. „Moż na się róż nić i spie rać, ale nie wol -
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no się nie na wi dzić”; 3. Na za trzy ma nie zła ni gdy nie jest
za póź no”. Da lej Pre zy dent po wie dział, że „moż na być
mą drym i dziel nym jed no cze śnie”. W ra mach uro czy -
sto ści wy gło szo no dwa wy kła dy: Alek san dra Hal la
i prof. An drze ja Waś kie wi cza. W spo tka niu wziął rów -
nież udział pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką.
W go dzi nach po po łu dnio wych z oka zji 25-tej rocz ni -
cy utwo rze nia pierw sze go nie ko mu ni stycz ne go Rzą du
zo sta ła od pra wio na Msza świę ta w ko ście le św. Mar ci -
na z udzia łem Pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go i przed sta wi cie li władz oraz przy ja ciół śp. pre mie -
ra Ta de usza Ma zo wiec kie go, po czym wszy scy przy by -
li do La sek, aby zło żyć kwia ty przy gro bie Zmar łe go. Na
cmen ta rzu Pre zy den ta po wi ta li: pre zes Za rzą du To wa -
rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi Wła dy sław Go łąb
i sio stra Al ber ta Cho rą ży czew ska, w imie niu prze ło żo -
nej ge ne ral nej s. Ra do sła wy Pod gór skiej.

12.09 O godz. 15.00 na cmen ta rzu w Pal mi rach dla upa mięt -
nie nia 75. rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej
i pierw szych eg ze ku cji – od pra wio na zo sta ła Msza św.,
któ rej prze wod ni czył ks. kard. Ka zi mierz Nycz – Ar -
cy bi skup Me tro po li ta War szaw ski. Na stęp nie od mó -
wio no mo dli twę eku me nicz ną i apel pa mię ci z ce re mo -
nia łem woj sko wym. W uro czy sto ściach wzię li udział:
wo je wo da ma zo wiec ki, Ra da Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa, przed sta wi cie le władz te re no wych,
przed sta wi cie le sto wa rzy szeń, szkół wyż szych i śred -
nich oraz or ga ni za to rzy uro czy sto ści – zwłasz cza z krę -
gu Kam pi no skie go Par ku Na ro do we go. La ski re pre zen -
to wa li: ze stro ny Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek
Słu żeb nic Krzy ża Mat ka Ra do sła wa Pod gór ska i pre -
zes Wła dy sław Go łąb re pre zen tu ją cy To wa rzy stwo
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Opie ki nad Ociem nia ły mi oraz mło dzież ze szko ły św.
Mak sy mi lia na. Przy oka zji przy po mnia no, że uro czy -
sto ści te od by wa ją się już po raz 21. Ich ini cja to ra mi by -
li: ks. Jó zef kar dy nał Glemp i ów cze sny dy rek tor KPN
Je rzy Mi siak.

14.09 W War sza wie w wie ku 33 lat
zmar ła śp. Ania Fi gu ra, Ab sol -
went ka Ośrod ka Szkol no -Wy -
cho waw cze go w La skach. Po -
grzeb od był się w Żab ni cy
k/Żyw ca. Ania by ła czło wie -
kiem do brym, życz li wie uspo -
so bio nym do świa ta i lu dzi,
chęt nie nio sła po moc in nym.
Zo sta wi ła nie za tar ty ślad w ser cach swo ich przy ja ciół
i wszyst kich, któ rzy ją zna li.

16.09 W Pa ła cu Na miest ni kow skim w War sza wie Pierw sza
Da ma – An na Ko mo row ska, żo na Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, przy ję ła na au dien cji pry wat nej pre -
ze sa Za rzą du Wła dy sła wa Go łą ba i sio strę Al ber tę Cho -
rą ży czew ską – człon ka Za rzą dy To wa rzy stwa. Przed -
mio tem au dien cji by ło za po zna nie Pa ni Pre zy den to wej
ze spra wą dzie ci z do mu na Sa skiej Kę pie. Pa ni An na
Ko mo row ska oświad czy ła, że Dzie ło La sek da rzy peł -
nym za ufa niem. Kon klu zją spo tka nia by ło obo pól ne
prze ko na nie, że do bro dzie ci jest spra wą naj waż niej szą
i wszyst kie pro ble my zwią za nie z dzieć mi zo sta ną po -
zy tyw nie roz wią za ne. Pre zes Wła dy sław Go łąb za pro -
sił Pa nią Pre zy den to wą do ro bo czej wi zy ty w La skach
w ce lu za po zna nia się z me to da mi wy cho wy wa nia
i szko le nia nie wi do mych dzie ci. Z te go miej sca go rą -
co dzię ku je my Pa ni Pre zy den to wej za po świę co ny nam
czas i oka za ną ogrom ną życz li wość. 
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20.09 W kra kow skiej sie dzi bie wy daw nic twa księ ży Ser ca -
nów: DE HON – od by ła się pięk na uro czy stość z oka -
zji dwu dzie sto le cia ist nie nia te go wciąż roz wi ja ją ce go
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Od lewej: ks. Stanisław Wowra, ks. Zygmunt Podlejski i Jó -
zef Placha

Wrę cze nie sta tu et ki przez dy rek to ra Wy daw nic twa 
DE HON ks. Krzysz to fa Zi moń czy ka. Na zdję ciu od le wej
ko rek tor ka Bar ba ra Ker sch ner i se kre tarz wy daw nic twa –
Elż bie ta Ka li na
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się śro do wi ska do brej książ ki re li gij nej. Wśród za pro -
szo nych go ści by li rów nież mię dzy in ny mi ksiądz Zyg -
munt Pod lej ski z Au strii oraz Jó zef Pla cha z La sek.
Ksiądz Zyg munt od osiem na stu lat współ pra cu je
z tym wy daw nic twem a tak że z na szym cza so pi smem
„La ski”. Ja ko wie lo let ni au tor zo stał uho no ro wa ny sta -
tu et ką wier no ści war to ściom, któ re są rów nież bli skie
na sze mu śro do wi sku. Z tej oka zji re dak cja „La sek” skła -
da księ dzu Zyg mun to wi ser decz ne gra tu la cje i na dzie -
ję na dal szą owoc ną współ pra cę z na mi. 

22.09 W szpi ta lu w Łom ży zmar ła, w wie ku 78 lat, Ma ma
s. Klau dii – śp. Zo fia Szy dlik. Po grzeb od był się 24.IX.
w Ku ziach ko ło Łom ży, z La sek wy je cha ła de le ga cja
sióstr z Do mu Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej.

24.09 W Lu bli nie na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim,
w sa li C -1031 o godz. 11.00 mia ła miej sce obro na roz -
pra wy dok tor skiej s. Li dii Wit kow skiej FSK. Pra ca no -
si ty tuł: Ro la kie row nic twa du cho we go w pro ce sie kształ -
to wa nia „Dzie ła La sek”. Recenzenci ocenili ją bardzo
wysoko, wskazując na jej wysokie walory zarówno
merytoryczne, jak i metodologiczne. W tej pięknej
uroczystości wzięło udział kierownictwo Dzieła oraz
delegacja „Domu Nadziei” w Żułowie. Siostrze dr Lidii
Wit kow skiej redakcja „Lasek” składa serdeczne gra -
tulacje.

28.09 W wieku 58 lat zmar ła śp. Ja ni na Tka czyk (z d. Ja rosz)
– wychowanka Lasek. Została pochowana na Cmen -
tarzu Północnym w Warszawie.





Ko mu ni kat

Od pew ne go cza su w środ kach ma so we go prze ka zu po ja wia -
ły się in for ma cje na te mat Do mu Dziec ka Nie wi do me go

przy ul Obroń ców 24 w War sza wie. W związ ku z tym win ni je -
ste śmy na szym Czy tel ni kom wy ja śnie nie. Od po nad trzy dzie stu
lat pro wa dzo na jest w tym miej scu przez na sze To wa rzy stwo pla -
ców ka, ulo ko wa na w do mu, któ re go wła ści cie lem był pan Ka zi -
mierz Szta jer. Przed śmier cią nie spo rzą dził on te sta men tu, ale
w swo jej ust nej wo li wy ra żał chęć prze ka za nia nie ru cho mo ści na
rzecz dzie ci nie wi do mych, któ ry mi opie ku je się na sze To wa rzy -
stwo. Dla te go już od 1983 ro ku pod ję li śmy dzia ła nia, aby wy ko -
rzy stać to miej sce dla do bra nie wi do mych i uru cho mi li śmy tam
Dom Ma łe go Dziec ka Nie wi do me go, prze kształ co ny póź niej
w Dom Dziec ka Nie wi do me go, który stworzyła i prowadziła do
2012 r. p. Cecylia Czartoryska. Pla ców ka ta dzia ła na te re nie
dziel ni cy Pra ga -Po łu dnie w War sza wie. 

W związ ku z za kwe stio no wa niem przez lo kal ne wła dze oraz
wo je wo dę ma zo wiec kie go za sad no ści funk cjo no wa nia wspo -
mnia nej pla ców ki w tym miej scu, po czy ni li śmy sta ra nia o prze -
nie sie nie jej do Rab ki. W świe tle jed nak do dat ko wych wy ja śnień
oka za ło się, że ma my szan sę utrzy ma nia Do mu w do tych cza so -
wym miej scu, z jed no cze sną moż li wo ścią uzy ska nia pra wa wie -
czy ste go użyt ko wa nia nie ru cho mo ści przez na sze To wa rzy stwo,
a na wet uzy ska nia pra wa wła sno ści w drodze zasiedzenia. Jest
to pro ces dłu go trwa ły, jed nak nie chce my tej szan sy utra cić ze
wzglę du na mo ral ny obo wią zek wy peł nie nia wo li ofia ro daw cy.
Mi mo róż nych kon cep cji dal szej na szej obec no ści w tym miej scu
– włącz nie z pro po zy cją utwo rze nia Ro dzin ne go Do mu Dziec -
ka i po trze bą prze pro wa dze nia nie odzow ne go re mon tu – bę dzie -
my do ce lo wo zmie rzać do po wo ła nia w tym miej scu Spe cja li -



stycz ne go Do mu Dziec ka, któ re go cha rak ter był by zbli żo ny do
do tych cza so wej for mu ły dzia ła nia. Co nie wy klu cza re ali za cji
za ło żeń, któ re re spek to wa ły by ro dzin ny cha rak ter opie ki nad
dziec kiem nie wi do mym w tej pla ców ce. Spra wa jest w to ku. 

Gdy po ja wią się w tej kwe stii no we ele men ty, bę dzie my o tym
in for mo wać Pań stwa w ko lej nych nu me rach „La sek”. 

Redakcja
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 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)
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