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Od redakcji

Józef Placha

Budować na mocnym fundamencie 

Podejmując nowe obowiązki w ramach obecnych struktur w Za-
rządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, przypadło mi 

bardziej aktywne niż dotychczas uczestnictwo w różnego rodzaju 
wydarzeniach, które zostały opisane w niniejszym numerze „La-
sek”. 

W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw, 
które mają wspólny mianownik: potrzebę budowania na mocnym 
fundamencie. Podkreślałem to mniej lub bardziej wyraźnie, uczest-
nicząc we wspomnianych wydarzeniach. Myślę głównie o trzech 
naszych placówkach: Żułowie, Sobieszewie i Rabce.

W Żułowie była to uroczystość poświęcenia i otwarcia nowo 
wyremontowanego Domu o nazwie „Soli Deo”. Szerzej na ten te-
mat pisze s. Pia Gumińska FSK. Natomiast w moim wystąpieniu, 
doceniając wysiłki budowniczych zewnętrznych murów domu, 
zwróciłem uwagę na konieczność budowania domowego klimatu, 
co wymaga tak samo dużego – o ile nie większego – wysiłku nas 
wszystkich: zarówno tych, którzy zaspokajają mieszkankom Domu 
Pomocy Społecznej w Żułowie podstawowe potrzeby do życia, jak 
i samych użytkowników, czyli osób, które będą z tego Domu ko-
rzystać. Nazwa obiektu nawiązuje do logo biskupiego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, co niejako wyznacza kierunek jego użytko-
wania: Soli Deo – Samemu Bogu. Ale także ludziom. Na pewno 
nie może służyć innym celom. Cel zasadniczy jest zgodny z tym, 
o czym w swoich założeniach na samym początku budowania 
Dzieła Niewidomych myślała też Róża Czacka, że Dzieło to jest 
z Boga i dla Boga. Tak więc wierni założeniom Matki Czackiej, jak 
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i credo życiowemu Prymasa Tysiąclecia, róbmy wszystko, aby tego 
wyznaczonego kierunku nie tylko nie zagubić, ale nieustannie na 
nowo odkrywać i rozwijać na miarę indywidualnych możliwości.

Żułów nie jest i nie może być samotną wyspą. Łączą nas wspól-
ne korzenie: mocny fundament i stabilny pomost, jakim jest Jezus 
Chrystus i Jego Ewangelia. Jeżeli będziemy na co dzień nią żyć, bę-
dziemy wzrastać wewnętrznie i budować prawdziwie chrześcijań-
ską wspólnotę niezależnie od dzielących nas od siebie kilometrów.

Z kolei podczas uroczystości wmurowania kamienia węgiel-
nego w nowo powstającym budynku przedszkola w Sobieszewie 
wyraziłem radość, że mimo różnych problemów natury prawnej – 
czego sam doświadczyłem, chodząc razem z siostrą Idą do urzędów 
w Gdańsku – możemy kontynuować wcześniej rozpoczęte Dzieło. 
Każda budowa ma w sobie coś z Bożego zamysłu. Również i ta, któ-
ra jest właściwie rozbudową istniejącego już budynku Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju. Jestem przekonany, że jest to Sprawa Boża. 
Dlatego ufam, że tak jak w przypadku odbudowy biblijnej Świątyni 
Jerozolimskiej, mimo przeciwności losu, Bóg nam pobłogosławi.

I wreszcie Rabka. W tym przypadku mamy do czynienia z bu-
dynkiem, który już 20 lat temu został całkowicie wyremontowany 
i na nowo przystosowany, zgodnie z wymogami, do prowadzenia 
placówek naszego Towarzystwa. Więcej na ten temat znajdziemy 
wewnątrz tego numeru „Lasek”. Natomiast to, co wzbudziło moją 
głębszą refleksję, to jedna ze scenek przedstawienia pt. „Kartki 
z kalendarza”, zaprezentowanego podczas jubileuszowej uroczy-
stości. Zdjęcie tejże scenki zostało również umieszczone na okładce 
tego numeru „Lasek”. Przedstawia ona moment historyczny, gdy 
zabrano się do remontu budynku, co związane było z różnego ro-
dzaju trudnościami. Aktorzy znoszą cegły i wznoszą ścianę domu. 
Oglądając tę scenę, przyszła mi do głowy myśl, którą w krótkim 
przemówieniu podzieliłem się z uczestnikami spotkania, a która 
może posłużyć także jako pewnego rodzaju puenta do wszystkich 
wspomnianych wcześniej wydarzeń. Mianowicie chodzi mi o za-
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znaczenie potrzeby mądrej współpracy w procesie jakiegokolwiek 
budowania. Tak jak poszczególne cegły same w sobie są kruche 
i słabe, z chwilą gdy połączy się je z innymi cegłami, nabierają 
zupełnie innej mocy: zarówno biorą od innych siłę oraz przekazują 
swoją siłę innym, tworząc wspólny gmach. Jest to znane w fizyce 
zjawisko synergii, które można przenieść także na płaszczyznę rela-
cji międzyludzkich. Bowiem synergiczne działanie to takie, podczas 
którego jeden element współdziała z innym w jednoczesnym wyko-
nywaniu nieraz bardzo złożonych funkcji. Przy czym chodzi o coś 
więcej, niż tylko o matematyczną sumę podejmowanego wysiłku, 
w wyniku czego dochodzi do wypracowania nowej jakościowo 
wartości. Taka umiejętność współpracy jest skuteczniejsza, niż tylko 
suma oddzielnych działań. Przeciwieństwem jest synergia ujemna 
– oddziaływanie sił antagonistycznych, które zamiast wzmacniać, 
osłabiają funkcje innych części większej całości. 

W takim optymalnym budowaniu należy jeszcze uwzględnić 
element najmocniejszego „spoiwa”, jakim jest Boża Łaska, bez 
której nie moglibyśmy uporać się z piętrzącymi się trudnościami. 
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Dziękując zatem wszystkim osobom odpowiedzialnym za to, 
co dzieje się dzisiaj w Żułowie, Sobieszewie i Rabce – a także we 
wszystkich pozostałych placówkach naszego Towarzystwa – życzmy 
sobie, aby w czasach, gdy zbyt często ludzie chcą działać w poje-
dynkę lub dzielą się między sobą, a nawet zdarza się, że są przeciw 
sobie, byśmy na każdym odcinku jakiegokolwiek działania, uczyli 
się mądrej współpracy, wzajemnego poszanowania i tworzenia 
różnego typu więzi; aby budując nie tylko domy, ale wzajemne 
i przyjazne relacje osobowe czerpać od innych to, co mają w sobie 
najlepszego, oddając im z kolei to, co w nas jest najlepszego. Myślę, 
że wówczas możemy być spokojni o losy i trwałość Dzieła Matki 
Czackiej. 

Tak jak na początku budowania opierała się Ona na Bożej 
Opatrzności, tak i teraz nie bójmy się iść tą samą drogą.

Stoimy przed kolejnymi wyzwaniami inwestycyjnymi – między 
innymi remontem i przebudową w Laskach Domu św. Stanisława 
(dawny Internat Dziewcząt) oraz Domu św. Teresy (obecny Inter-
nat Chłopców). Są to przedsięwzięcia, na które musimy zgromadzić 
ogromne środki, których dzisiaj nie mamy. Mimo to decydujemy się 
podjąć ten trud, wydawałoby się ponad nasze ludzkie siły. Ufamy 
jednak, że oprócz mądrych i roztropnych działań różnego rodzaju 
specjalistów, Opatrzność Boża i teraz nas nie opuści, o ile nadal 
będziemy chcieli budować na Jej fundamencie.  



Władysław Gołąb

Refleksje na temat charyzmatu

W ostatnich latach dużo mówimy o charyzmacie Dzieła 
Lasek. Czytamy fragmenty pism Matki Czackiej, powo-

łujemy się na tradycję i na odstąpienia od niej. W modlitwie 
o beatyfikację Matki Czackiej mówi się, że została powołana „(…) 
do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele”. Ja przesta-
wiam tę kolejność: „na ciele i na duszy”. Służba niewidomym na 
duszy jest charyzmatem każdego człowieka ochrzczonego. Czy-
nimy to przede wszystkim przez świadectwo życia. Charyzmat 
ten otrzymujemy w dniu chrztu, a umacniamy w czasie przyj-
mowania sakramentu bierzmowania. Matka powołując Dzieło 
Niewidomych przyjęła za swój charyzmat „służbę niewidomym 
na ciele”, jednak przyjęta kolejność w modlitwie nie jest proble-
mem zasadniczym. Charyzmat to przede wszystkim Dar Ducha 
Świętego, czyli po prostu Łaska.

W „Słowniku wyrazów obcych” PWN czytamy: „według 
teologii charyzmat to szczególny dar łaski Bożej; typ żarliwości 
religijnej wyróżniający daną osobę od otoczenia”. Św. Tomasz 
z Akwinu stawia dar równości charyzmatu z łaską uświęcającą, 
gdyż charyzmaty przewyższają zdolność działania natury, są dar-
mo dane i ukierunkowane do współpracy w uświęcaniu bliźniego. 
Z kolei Sobór Watykański II mówi o charyzmatycznym charakte-
rze całego Kościoła, będącego zbawczą wspólnotą Ludu Bożego 
obejmującego zarówno hierarchów, jak i laikat. Z tego względu 
charyzmaty są zwyczajną, powszechną, różnorodną podstawą 

LiSt
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pełnienia mesjańskiego posłannictwa wszystkich członków ludu 
Bożego. Zatem charyzmaty nadają członkom Kościoła charakter 
służebny. 

Postawmy sobie pytanie, jak to doktrynalne zdefiniowanie 
charyzmatu potwierdza się w praktyce Dzieła Lasek. Służba nie-
widomym ma być służbą ewangeliczną zakorzenioną w chary-
zmacie miłości ogarniającym wszelkie dziedziny życia. Należy 
jednak pamiętać, że charyzmat pierwotny może ulegać z czasem 
instytucjonalizacji lub rutynizacji. Charyzmat pierwotny kieruje 
się bezinteresownością, a w momencie instytucjonalizaji akcen-
tuje swój prestiż, pozycję społeczną, a nawet władzę. Aby nie ulec 
tym negatywnym wypaczeniom należy z pokorą służyć i widzieć 
wyłącznie dobro niewidomego dziecka, młodego czy dorosłego 
człowieka, uwzględniając jego odrębność i godność osobistą. 
Osoba niewidoma jest pełnowartościowym człowiekiem, a rów-
nocześnie dla niosącego mu pomoc twarzą Chrystusa. Chary-
zmatu nie należy mylić z talentem, który jest darem naturalnym, 
przyrodzonym i można go rozwijać własnym wysiłkiem. Cha-
ryzmat jest Darem Ducha Świętego, nie można się go wyuczyć. 
O charyzmat trzeba prosić Boga w modlitwie i postach. Chary-
zmatu nie dają automatycznie święcenia kapłańskie czy śluby 
zakonne. Można być świętym kapłanem lub zakonnicą, ale rów-
nocześnie nie mieć powołania do służby niewidomym, a zatem 
nie mieć tego niezbędnego charyzmatu do pracy w Dziele Lasek. 
Powołanie do pracy w Laskach z reguły łączy się z charyzmatem 
do służby niewidomym. Gdy tak nie jest, wówczas trzeba umieć 
odejść z Lasek. Charyzmat nie może mieć formy statycznej, bez 
rozwoju w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością.

Temat dotyczący charyzmatu nasunęła mi katecheza papie-
ża Franciszka wygłoszona 3 września 2015 do kapłanów Ru-
chu Szensztackiego:

„Charyzmat nie jest eksponatem muzealnym, który pozostaje 
nietknięty w zamkniętej witrynie, aby był jedynie kontemplo-



Władysław Gołąb – Refleksje na temat charyzmatu 11

wany. Wierność i utrzymanie czystości charyzmatu nie oznacza 
w żadnym wypadku, że trzeba go szczelnie zamknąć w butelce 
jak wodę destylowaną, by nie uległa zanieczyszczeniu z zewnątrz. 
Nie! Charyzmatu nie konserwuje się oglądaniem go, trzeba go 
otworzyć i pozwolić, by wyszedł na zewnątrz, aby wszedł w kon-
takt z rzeczywistością, z ludźmi, z ich obawami i problemami. 
Przez tak owocne spotkanie, charyzmat się rozrasta, odnawia. 
Tak również przemienia się rzeczywistość, przemienia się siłą 
duchową, którą ten charyzmat z sobą niesie”. 

Dalej Franciszek dodał, że życie opiera się na dwóch filarach: 
pierwszym jest kontakt z Bogiem przez modlitwę, drugi zaś jest 
rodzajem „badania pulsu czasu”, rzeczywistości i osób. Rzeczy-
wistość tę trzeba przyjąć taką, jaką ona jest.

„Dialog z Bogiem na modlitwie prowadzi nas również do 
usłyszenia Jego głosu w ludziach i wydarzeniach dziejących się 
wokół nas. Nie istnieją dwa różne zmysły słuchu: jeden na Boga 
i drugi na rzeczywistość. Kiedy spotykamy naszych braci, zwłasz-
cza tych, którzy w oczach naszych i świata są mniej przyjemni, 
co wtedy widzimy? Czy zdajemy sobie sprawę, że Bóg ich kocha, 
że mają to samo ciało, które przyjął Chrystus? Czy może pozo-
staję obojętny na ich problemy? Czego Pan chce ode mnie w tej 
sytuacji? Mierzenie pulsu rzeczywistości wymaga kontemplacji, 
rodzinnej więzi z Bogiem, modlitwy nieustannej i często nudnej, 
która jednak prowadzi do służby. Na modlitwie uczymy się nie 
przechodzić obojętnie koło Chrystusa, który cierpi w Jego bra-
ciach” – powiedział Papież.

Ta papieska katecheza odnosi się do naszego laskowskiego 
problemu służby niewidomym, który nie może być traktowany 
w oderwaniu od rzeczywistości. Czasy się zmieniają, zmieniają 
się potrzeby niewidomych, ale zawsze dominującą sprawą jest 
uniwersalne ewangeliczne dobro niewidomych. Nie możemy na-
szej służby ograniczyć tylko do jednego wymiaru. Matka Czacka 
kiedyś, gdy z daleka przyjechał ojciec z niewidomym dzieckiem, 
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aby ewentualnie umieścić je w Laskach, powiedziała do siostry: 
„najpierw niech ich siostra nakarmi, bo są zmarznięci i głodni, 
a później będziemy mówić o sprawach przyjęcia”. Dlatego, gdy 
przystępujemy do udzielenia pomocy, starajmy się przede wszyst-
kim zorientować się, jaka jest pierwsza potrzeba, a później zająć 
się stroną duchową. 

Na zakończenie gorąco dziękuję wszystkim siostrom, księżom 
i pracownikom świeckim, którzy przez minione sto lat z troską 
świadczyli miłość i przekazywali ją niewidomym. Dziś, gdy na 
zjazdach byłych wychowanków Lasek spotykam się u wielu z nich 
z ogromną dojrzałością chrześcijańską, ze wzruszeniem myślę 
o tych, którzy ten laskowski charyzmat, w ciągle żywej i rozwija-
jącej się formie, przenieśli przez burzliwe lata minionego wieku.

Laski, 22.09.2015



s. Pia Gumińska FSK

Poświęcenie nowego Domu

2 września br. w Żułowie miało miejsce oficjalne otwarcie nowo 
wyremontowanego domu „Soli Deo” – „Samemu Bogu”. 
Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą św. konce-

lebrowaną pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika. 
Metropolita Lubelski w homilii podkreślił, jak ważne jest dzisiej-
sze otwarcie budynku nie tylko dla mieszkanek domu pomocy 
społecznej, ale i dla tych wszystkich, którzy będą pielgrzymowali 
śladami Prymasa Tysiąclecia na Lubelszczyźnie. Po Eucharystii 
wszyscy udali się na uroczyste otwarcie Domu. Symbolicznego 
przecięcie wstęgi dokonali abp Stanisław Budzik, przedstawiciele 

Żułów
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Zarządu TOnO w Laskach: Matka Radosława, prezes Józef Pla-
cha, Prezes Senior mec. Władysław Gołąb, delegaci Wojewody 
i Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosta Krasnostawski 
p. Janusz Szpak, Wójt Gminy Kraśniczyn p. Małgorzata Sapie-
cha, reprezentanci instytucji i urzędów, którzy współpracowali 
przy remoncie i odbiorze „Soli Deo” oraz gospodarze. Następnie 
Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił Dom, aby jak najlepiej służył 
pensjonariuszkom. 

W części oficjalnej s. Pia, witając przybyłych gości, powiedzia-
ła, że wspólne świętowanie jest wspaniałą okazją do dziękczynie-
nia Panu Bogu za dar ludzi dobrej woli, dzięki którym powstał 
dom „Soli Deo”. Później mieszkanki placówki zaprezentowały 
Ośrodek, czytając o jego historii i współczesności. Zaproszeni 
mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu gości z Lasek: Do-
minika Strzelca i Grzegorza Bożewicza. Piękny występ zakończył 
się aplauzem publiczności oraz bisem artystów. Okolicznościowe 
przemówienia dały wyraz uznania i szacunku, jakim uczestnicy 
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uroczystości darzą Dzieło Lasek i Dom w Żułowie, który już 
od 76 lat służy osobom niewidomym i słabowidzącym. Obecni 
mogli również zobaczyć wyremontowane pokoje, pomieszcze-
nia do rehabilitacji, pracownie terapeutyczne oraz zapoznać się 
z wystawą poświęconą Słudze Bożemu Kardynałowi Stefano-
wi Wyszyńskiemu.

To wydarzenie, ważne i radosne dla wspólnoty żułowskiej, 
zostało urzeczywistnione dzięki środkom Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Od maja 2013 r. do lutego 2015 r. 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach brało udział 
w programie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie pod nazwą „Poprawa jakości usług świad-
czonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych” obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt „Żyjmy 
Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie” skła-
dał się z części inwestycyjnej i części szkoleniowej. Wartość całego 
projektu wyniosła ponad 667 tys. franków szwajcarskich, z czego 
85% kwoty stanowiło dofinansowanie strony szwajcarskiej, a 15% 
współfinansowanie PFRON.

Celem projektu było podniesienie jakości życia pensjona-
riuszek DPS poprzez zwiększenie dostępności do nowych form 
rehabilitacji i aktywności, a także doskonalenie kwalifikacji pra-
cowników Domu w tymże zakresie. W ramach dofinansowania 
przeprowadzono remont i rozbudowano istniejący dwukondy-
gnacyjny budynek z XIX wieku, zwany „pałacem”, w którym 
w czasie okupacji przez okres kilku miesięcy mieszkał ks. prof. 
Stefan Wyszyński, późniejszy biskup lubelski i Prymas Polski. Ze 
względu na tak znamienitego mieszkańca dom otrzymał nazwę 
„Soli Deo”, które było zawołaniem biskupim Prymasa. 

Po modernizacji obiekt został przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych fizycznie. Powstały pomieszczenia do celów 
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rehabilitacji, instalacja solarna do ogrzewania wody, która ogra-
nicza emisję CO2. Ze środków inwestycyjnych zakupiono także 
innowacyjny sprzęt dla podniesienia jakości usług terapeutycz-
nych. Szczególnie należy wymienić tu: aparaty do ultradźwięków 
i do terapii uciskowej, bieżnię rehabilitacyjną, zestaw do terapii 
neuropsychologicznej, drukarkę brajlowską, zestaw komputero-
wy z oprogramowaniem dla osób słabowidzących i niewidomych 
do pracowni tyflologicznej, rzutnik multimedialny, sprzęt AGD 
jako wyposażenie pracowni kulinarnej. 

W ramach programu szkoleniowego ponad 90% personelu 
DPS uczestniczyło w 40 różnych szkoleniach i kursach. Dotyczy-
ły one wsparcia społecznego i medycznego mieszkańców DPS, 
wsparcia mieszkańców gminy z niepełnosprawnością fizyczną 
oraz intelektualną. Jedną z form dokształcania było uczestnictwo 
w wizytach studyjnych do domów pomocy społecznej w: Bochni, 
Wadowicach, Wieleniu i Poznaniu.
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W DPS działają już nowe pracownie terapeutyczne wyposa-
żone w specjalistyczne urządzenia: pracownia kulinarna z kawia-
renką, pracownia tyflologiczna, pracownia muzyczna, salonik 
stylizacji i kreowania wizerunku, biblioteka i czytelnia z bogatą 
ofertą dla osób niewidomych i słabowidzących oraz gabinety 
specjalistyczne: psychologa, fizykoterapeuty i pracownika socjal-
nego. Wprowadzanie nowatorskich zajęć aktywizacyjnych wiąże 
się ze wzrostem samooceny oraz poprawą jakości życia pensjo-
nariuszek, także poprzez samorealizację i rozwój zainteresowań. 

Realizacja projektu przyniosła wielorakie korzyści dotyczące 
codziennego funkcjonowania Domu w Żułowie. Przede wszyst-
kim podwyższono jakość świadczonych usług, poprawiono wi-
zerunek placówki i zwiększono zainteresowanie ośrodkiem u po-
tencjalnych pensjonariuszek. Podniesiono kwalifikacje personelu 
zatrudnionego w DPS oraz wprowadzono innowacyjne metody 
rehabilitacji i aktywizacji mieszkanek. 

Odnowiony dom „Soli Deo”, znany również jako miejsce wo-
jennego pobytu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z pewnością 
będzie służył podopiecznym, ich rodzinom, społeczności lokalnej 
i wszystkim odwiedzającym.

zdjęcia: Tomasz Stafijowski



s. Ida Burzyk FSK 
z zespołem terapeutów Wczesnej Interwencji  
i nauczycielami Przedszkola w Sobieszewie

Przedszkole – wmurowanie kamienia węgielnego

„Święty Ojcze Pio naucz nas
Jak z Jezusem w życie iść
Jak się modlić i jak trwać
By Bogu zawsze wiernym być”.

Dwudziestego trzeciego września 2015 r. przypada 47. rocz-
nica śmierci św. Ojca Pio. To również Święto naszego Domu 

św. Ojca Pio: Wczesnej Interwencji i Przedszkola w Sobieszewie. 
Święto to ze szczególną radością obchodziliśmy w tym roku kilka 
dni wcześniej – 19 września – ponieważ również tego dnia od-
była się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w nowo 
powstającym budynku przedszkola, w którym nareszcie nasze 
przedszkolaki znajdą właściwe warunki do dalszej nauki i ćwi-
czeń. 

Na uroczystości obecna była Matka Generalna wraz z gosz-
czącymi w Polsce siostrami naszego Zgromadzenia z Afryki 
i Indii oraz pan prezes Józef Placha. Nie zabrakło też przyjaciół: 
p. Haliny Lewkowskiej, kierownika budowy p. Marka Termana 
a przede wszystkim dzieci i rodziców, ponieważ tego dnia, ufając 
wciąż w dalsze łaski za przyczyną naszego Patrona św. Ojca Pio, 
rozpoczęliśmy także oficjalnie nowy rok szkolny 2015/2016.

Poproszony o zabranie głosu Pan Prezes mówił o tym, czego 
z niedowierzaniem i z wdzięcznością doświadczamy każdego 

SObieSzewO
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dnia: że w „Małych Laskach” – w Sobieszewie – dzieją się cuda, 
które niewątpliwie spływają z góry i są znakiem, że Pan Bóg 
błogosławi tym działaniom, które wpisują się w Dzieło Matki 
Czackiej. 

Następnie spotkaliśmy się wszyscy na Eucharystii, którą 
koncelebrował o. Eugeniusz Pokrywka wraz z zaprzyjaźnionym 
z Dziełem Lasek i zaproszonym na tę uroczystość o. Wojciechem 
Skroboszewskim. Piękną oprawę Mszy św. przygotowała p. Elż-
bieta Górna wraz z p. Beatą Kowalczuk. W swojej homilii ojciec 
Eugeniusz podkreślił ważność znaku Bożego, który w nasz świat 
wnosi ze sobą niepełnosprawne dziecko, będące dla nas zada-
niem i niełatwym krzyżem, ale które jednocześnie jest również 
darem i bogactwem w tym, czego się od niego uczymy.... Nigdy 
nie traćmy wiary i ufajmy zawsze w miłosierdzie i pomoc Bożą, 
która nikogo nie omija, choć po ludzku często tego nie widzimy. 

Po Mszy św. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego 
w fundament Przedszkola, którego dokonały przedszkolaki z So-
bieszewa wraz z p. Markiem Termanen – kierownikiem budo-
wy Przedszkola.
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Wbudowanie kamienia w Sobieszewie
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Po krótkiej przerwie „mali i duzi” spotkali się ponownie w Sali 
Matki Czackiej na BAJCE MUZYCZNEJ i zabawach ze śpiewem 
i grą na instrumentach, którą przygotowała i poprowadziła wraz 
z przedszkolakami p. Elżbieta Górna. Następnie spotkaliśmy się 
na agapie w jadalni Domu. Smacznym akcentem były wspaniałe 
ciasta upieczone przez mamy naszych małych wychowanków.

Niełatwy proces przygotowania do rozbudowy Domu św. 
Ojca Pio dobiegł końca. Dzięki finansowemu wsparciu darczyń-
ców mury nowego budynku rosną jak na drożdżach. Nieocenio-
ną pomocą są również modlitwy i życzliwość tych wszystkich, 
dla których ważne są potrzeby naszych małych niewidomych 
wychowanków. Przed nami dalszy etap budowy, przygotowanie 
pomieszczeń i ich wyposażenie. Jak zwykle ufamy Opatrzności 
Bożej i wierzymy w ludzi dobrej woli, którzy wspomogą realizację 
projektu duchowo i materialnie, umożliwiając dokończenie tego 
Dzieła. Wciąż rośnie liczba naszych przedszkolaków tak bardzo 
potrzebujących równocześnie specjalistycznego przedszkola i te-
rapii wspomagającej rozwój. 

Niech ten nowy rok szkolny 2015/2016 będzie równie dobry 
i owocny jak poprzednie, abyśmy mogli dalej z pełnym zaanga-
żowaniem, miłością i oddaniem kontynuować swoją pracę na 
rzecz niewidomych dzieci w Dziele Matki Czackiej, zgodnie z Jej 
charyzmatem, a z pomocą Patrona Domu – św. Ojca Pio – nigdy 
nie tracili wiary i nadziei, zaś miłość i zaufanie w Opatrzność 
Bożą niech będą zawsze kotwicą na tej drodze.

Przez Krzyż – do Nieba!



Mały jubileusz 

10 października br. w Rabce-Zdroju miała miejsce uroczy-
stość związana z dwudziestoleciem Szkoły dla Niewi-

domych i Słabowidzących imienia Świętej Tereski – placówki, 
której organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach.

Po Mszy świętej koncelebrowanej przez księdza kapelana 
Józefa Kapcia, księdza Dariusza Paculę – proboszcza parafii 
pod wezwaniem Świętej Tereski, księdza Pawła Duźniaka – pro-
boszcza parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny oraz księdza 
Jacka Ponikowskiego z Niepołomic, w sali widowiskowej szko-
ły odbyło się okolicznościowe przyjęcie oraz zaprezentowano 
program artystyczny pt. „Kartki z kalendarza”, na podstawie 
scenariusza i pod reżyserskim kierownictwem Adama Zięby – 
z udziałem zarówno wychowanków tej placówki Towarzystwa, 
jak i nauczycieli i wychowawców. 

Władze lokalne reprezentowali: Maria Daszkiewicz – se-
kretarz w imieniu pani burmistrz Ewy Przybyło i Leszek Świ-
der – radny Powiatu, który reprezentował Starostwo Nowotar-
skie. Z Lasek przyjechała liczna grupa reprezentująca Zarząd 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, a także delegacja wychowanków. Obecni 
byli: Matka Radosława Podgórska – przełożona generalna 
sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wraz z siostrami z In-
dii i Afryki, Józef Placha – prezes Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, Władysław Gołąb – prezes honorowy TOnO 
zraz z małżonką Justyną, Elżbieta Szczepkowska – dyrektor 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Piotr Grocholski 
– były dyrektor OSW, Szymon Sławiński – dyrektor generalny, 

rabka
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Wojciech Święcicki – dyrektor Szkoły Specjalnej w Laskach, 
Bolesław Jońca – były dyrektor Szkoły Specjalnej w Laskach, 
Jan Krakowiak – były i długoletni kierownik placówki w Rabce, 
siostra Jana Maria Ściga FSK – kierownik internatu dziewcząt 
w Laskach, Dorota Szczepkowska – kierownik internatu Szkoły 
Specjalnej w Laskach, siostry różnych zgromadzeń zakonnych, 
przedstawiciele służby zdrowia w osobach: prezes Małgorzaty 
Skwarek, dr Marii Stawowy, dr Ewy i dr Mariana Szajner, dr 
Hanny Czeremskiej. A także przedstawiciele różnych instytucji, 
jak: Maria Głuszak – specjalista ds. Oświaty z Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Nowym Targu, Jadwiga Maciążek – dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce, Zbigniew 
Wójciak – dyrektor Teatru Lalek „Rabcio” i Muzeum Orkana, 
Elżbieta Karkoszka – prezes Koła Niewidomych w Rabce wraz 
z innych członkami Koła, Ewa Dubrowska – Urząd Miejski, 
przedstawiciele Komitetu Pomocy Społecznej, Michał Skow-
ron – członek Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabki, Jerzy  
Kolecki – artysta i honorowy obywatel miasta Rabki z Małżon-
ką. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również nasi ofia-
rodawcy: Janina Zielińska, Halina Zaleska, Teresa i Łukasz 
Podoscy, rodzice naszych dzieci, wolontariusze współpracujący 
ze szkołą w Rabce w ramach projektu: „Zobaczyć świat”. 

Poniżej prezentujemy przemówienie wygłoszone podczas 
uroczystości przez obecnego dyrektora placówki w Rabce – 
siostrę Irminę Landowską FSK – na ręce której redakcja „La-
sek” składa gorące gratulacje, podkreślając Jej wielkie zasługi 
w stworzeniu szerokiego środowiska szczerze oddanych Przyja-
ciół, przyjeżdżających do Domu św. Tereski w Rabce jak do swo-
jego domu. W całości zdecydowaliśmy się również opublikować 
zapowiadany wcześniej scenariusz pt. „Karki z kalendarza”, 
który jednocześnie stanowi swoisty podręcznik historii szkoły.

Od redakcji
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s. Irmina Landowska FSK

Wprowadzenie

W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia Szkoły dla Dzieci 
Niewidomych w Rabce-Zdroju. Spójrzmy na historię bu-

dynku szkoły św. Tereski. Po kapitalnym remoncie w 1995 roku 
swoją działalność rozpoczęła tu Szkoła Podstawowa Specjalna dla 
Dzieci Niewidomych im św. Tereski, jako filia Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Wówczas 
poświęcenia nowej szkoły dokonał kard. Franciszek Macharski. 

W 2011 r. na prośby rodziców i w odpowiedzi na potrzeby 
społeczne powołano Gimnazjum Specjalne. 

 Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2014/2015 
nasz Ośrodek został wpisany do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych Powiatu Nowotarskiego pod nazwą „Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Sła-
bowidzących im. św. Tereski”. W tym samym czasie dokonano 
wpisu do ewidencji szkół niepublicznych w Powiecie Nowotar-
skim Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. W bieżącym 
roku szkolnym wpisano do ewidencji naszą nową szkołę – Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy. 

W perspektywie przyszłego roku szkolnego, w 2016 r., pra-
gniemy otworzyć przy naszym Ośrodku Przedszkole dla Dzieci 
Niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną podlegające pod 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. 

Obecnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad 
naszym Ośrodkiem w Rabce jest Kuratorium Oświaty w Krako-
wie, z delegaturą w Nowym Targu. Współpracując ze Starostwem 
Nowotarskim, Powiatowym Centrum Oświaty, z delegaturą Ku-
ratorium Oświaty w Nowym Targu i z Urzędem Miejskim w Rab-
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ce-Zdroju, doświadczyliśmy ogromnej otwartości, życzliwości, 
pomocy i wsparcia, za które serdecznie dziękujemy!

Organem prowadzącym naszej szkoły jest Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Bardzo serdecznie dzię-
kuję w imieniu pani dyrektor Elżbiety Radiowskiej, ks. kapela-
na, wszystkich pracowników i uczniów naszej Szkoły – Panom 
Prezesom Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Dyrektorom 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Dyrektorom 
Szkół Specjalnych w Laskach oraz Dyrektorom i Kierownikom 
wszystkich placówek w Laskach – za współpracę na przestrzeni 
dwudziestu lat, za każdą pomoc, otrzymane dobro, za wsparcie 
merytoryczne, za wszystkie pozytywne decyzje dotyczące funk-
cjonowania i rozwoju Szkoły w Rabce. Dziękujemy! 

Ośrodek w Rabce jest częścią dzieła Lasek. W Ośrodku, zgod-
nie z działalnością statutową Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi, wraz z osobami świeckimi pracują siostry z naszego 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Na ręce 
Matki Generalnej składamy serdeczne podziękowanie za otwar-
tość, wsparcie i każde dobro, za osobiste Matki zaangażowanie 
w przygotowania do rozpoczęcia działalności Szkoły w Rabce. 
Dziękujemy!

Ośrodek jest placówką świecką w rozumieniu prawa. W swej 
działalności opiera się o wartości głoszone przez naukę Kościoła 
rzymskokatolickiego i w tym duchu wychowuje niewidome dzie-
ci i młodzież, wskazując na chrześcijańskie aspekty akceptacji 
swej niepełnosprawności.

W działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka podej-
mujemy ścisłą współpracę z rodzicami uczniów uczęszczających 
do naszych szkół. Dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę 
i za zaufanie w wyborze naszego Ośrodka.

W naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących uczy się obecnie 35 
dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w trzech Szkołach: 
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w Szkole Podstawowej Specjalnej, w Gimnazjum i w Szkole Przy-
sposabiającej do Pracy. Przez 20 lat działalności naszej szkoły 
z edukacji skorzystało ok. 100 uczniów, mamy 95 absolwentów 
naszych szkół. 

W ramach działalności Ośrodka w naszym domu św. Tereski 
funkcjonuje internat dla wychowanków z dysfunkcją wzroku, 
a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewidomego 
i Słabowidzącego obejmujące terapią wczesnej interwencji dzieci 
do 6 roku życia. 

Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia wycho-
wankom optymalne warunki umożliwiające im wszechstronny 
rozwój. Celem działalności Ośrodka jest edukacja, wychowanie 
integralne i rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku 
z niepełnosprawnością sprzężoną – ukierunkowana na przygo-
towanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę 
indywidualnych możliwości każdego wychowanka. Uczniowie 
w poszczególnych szkołach zdobywają wiedzę zgodnie z wy-
mogami podstawy programowej dla uczniów tego typu szkół, 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych 
każdego dziecka. W szkole i w internacie wychowankowie uczą 
się samodzielności poprzez doskonalenie czynności życia co-
dziennego, odkrywają i rozwijają swoje talenty i zainteresowania 
na zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych 
i kulinarnych. W naszym Ośrodku wychowankowie objęci są 
fachową i specjalistyczną pomocą w zakresie zajęć rewalidacyjno-
-edukacyjnych takich jak: orientacja przestrzenna, rehabilitacja 
wzroku, logopedia, rehabilitacja ruchowa, masaż, muzykoterapia. 
Ośrodek zapewnia także opiekę duszpasterską, pomoc psycholo-
giczną i opiekę medyczną. 

Nasi uczniowie wyjeżdżają na wycieczki dydaktyczne, ak-
tywnie uczestniczą w różnych uroczystościach w środowisku lo-
kalnym, w wyjazdach o charakterze kulturalnym oraz korzystają 
z rekreacji i wypoczynku. 
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W naszym Domu wychowankowie wzrastają w wartościach, 
uczą się akceptacji własnej niepełnosprawności, rozwijają kom-
petencje społeczne, kształcą umiejętności pozwalające im w przy-
szłości funkcjonować w środowisku rodzinnym i społeczności lo-
kalnej.

Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, staramy 
się tworzyć serdeczną i życzliwą atmosferę opartą na kulturze 
osobistej, wzajemnym szacunku, akceptacji i współpracy.

Pragnę podziękować wszystkim osobom obecnym na tej sali, 
z którymi nasza szkoła współpracuje obecnie i na przestrzeni 20 
lat – dziękujemy za wsparcie duchowe, finansowe, merytoryczne, 
za pomoc okazaną w różnej formie, za każde dobro, które otrzy-
maliśmy i którego doświadczamy obecnie od Państwa. Dzięku-
jemy i zapraszamy na przedstawienie pt. ,,Kartki z kalendarza”, 
w którym zagrają wychowankowie Ośrodka wraz z wychowaw-
cami i nauczycielami. 
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Scenariusz i reżyseria przedstawienia –
Adam Zięba

Kartki z kalendarza

Prolog

Scena przedstawia salę. Na ścianie wisi duży kalendarz z kart-
kami do wyrywania (kalendarz przygotowany na kartkach 

A3 – na pierwszej stronie przedwojenny budynek szkoły). W tle 
słychać muzykę klasyczną z lat trzydziestych XX wieku.

Narrator (może być nagrany):
  Rabka – miejscowość, która zyskała sławę międzynarodową 

jako uzdrowisko dziecięce. Już w okresie międzywojennym 
było tu gwarno od dzieci i młodzieży. To właśnie wtedy mia-
sto stało się naturalnym miejscem, gdzie musiała zawitać 
patronka dzieci. Ale jak to się stało, że z dalekiego Lisieux 
przybyła tu św. Tereska i przygarnęła pod swoją opiekę szkołę? 
O tym może niech sama nam opowie.

 
Św. Tereska: 
  „Moim niebem jest czynić dobrze na ziemi”, dlatego, choć 

jestem już w domu mego Ojca, związana jestem z wieloma 
miejscami na ziemi. Moja historia w tej szkole rozpoczęła się 
przed wojną. Z inicjatywy sióstr Szczuka powstało tu Żeńskie 
Gimnazjum Sanatoryjne im. Św. Tereski dla Dziewcząt. To 
właśnie tu zaprosiły mnie uczennice wraz ze swoimi peda-
gogami.
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Scena 1 „List do Lisieux”

Dziecko podchodzi i zrywa pierwszą kartkę z kalendarza. Poja-
wia się karta z datą 1926-1939. Wchodzą dziewczynki w strojach 
z epoki i rozmawiają. 

Zosia:
  Słuchajcie, słyszałyście co opowiadał nam na rekolekcjach ks. 

Korniłowicz?
Basia:
 Tak. Bardzo podobało mi się jak opowiadał o św. Teresie.
Kasia: 
 Jaka ona była piękna i jednocześnie zwykła jak my.
Zosia:
  Bardzo miło, że jest patronką naszej szkoły. Chciałabym ją 

poznać naprawdę.
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Basia:
  Jakbym mogła ją spotkać to zapytałabym, jak mam zo-

stać świętą?
Kasia:
  A ja spytałabym, czy muszę zostać zakonnicą, aby być świętą.
Zosia:
  A ja zaprosiłabym ją do nas, aby z nami pomieszkała. Tu na 

pewno wyzdrowiałaby z gruźlicy. Przecież tu jest uzdrowisko.
Basia: 
  Ale my ją możemy zaprosić. Napiszmy list do Lisieux i po-

prośmy o relikwie. Będziemy mieli choć cząsteczkę jej tutaj 
i na pewno zaopiekuje się nami. 

Zosia: 
  Świetny pomysł. Kasia, leć po kartkę, a ja przygotuję pióro. 

Ty Basia ładnie piszesz, to będziesz pisała. 
Basia: 
  To będzie wspaniały prezent na dzień powitania nowego 

domu! (3.03.1935).

Siadają przy biurku i rozpoczynają pisać. 
Narrator czyta treść listu – może być nagrana.

„Wielebna Matko Agnieszko od Jezusa, rodzona siostro św. Tereski 
z Lisieux, ukochanej Patronki naszego Domu w Rabce-Zdroju. 
Zwracamy się do Przewielebnej Matki ze szczególną prośbą. Pra-
gniemy, by przemożna św. Tereska, którą czcimy tu i kochamy, 
trwając w niebiańskiej przyjaźni, mogła zamieszkać w naszej ka-
plicy i w ten sposób jeszcze bliżej patronować naszej Szkole i pracy. 
Prosimy o dar relikwii do naszej kaplicy, które obiecujemy otoczyć 
szczególnym kultem i ze czcią szanować. Niech młoda opiekunka 
młodych pomaga nam otwierać się na łaski i dary Boże, niech 
czuwa nad Szkołą i patronuje jej po wszystkie czasy. 
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Ręce wielebnej Matki całujemy i czekamy pokornie na odpowiedź. 
W imieniu Zakładu dziewczynki z klasy VI a. 
Szkoła św. Tereski. Rabka-Zdrój”.

Dziewczynki wychodzą z listem.

Św. Tereska:
  „Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, 

ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć”, 
dlatego na taki szczery i piękny list trudno było nie odpowie-
dzieć. Postarano się o to, aby moje relikwie tu przybyły. Od 
tego momentu z wielką radością zaopiekowałam się tym miej-
scem. W odpowiedzi na szczere i proste modlitwy uczennic 
przyłączyłam się do ich próśb i zanosiłam je przed Boży tron. 
Postanowiłam także w to miejsce, jak obiecywałam, zesłać 
deszcz róż.

Przechodzi i rozsypuje płatki przy muzyce. 

Scena 2 „Lata wojny”

Św. Tereska:
  Nie wiedziały dziewczyny, jak bardzo będą potrzebowały tych 

łask. Już wkrótce przyszedł czas próby nie tylko dla nich, ale 
i dla wielu ludzkich dusz.

Narastające dźwięki wojny: strzały, dźwięk bombowców. Dziecko 
podchodzi do kalendarza i zrywa kartkę, następna kartka jest 
czarna ze znakiem polski walczącej i datą 1939-1945.

Św. Tereska:
  Czas, który nastał to moment kiedy mrok ogarnął ziemię 

i próbował zabrać mi tę szkołę. Jednak powinniśmy „żeglo-
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wać po wzburzonym morzu świata: z zawierzeniem i miłością 
dziecka, które wie, że jest drogie Ojcu i że ten nie umiałby 
pozostawić go samego, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo”. Nie 
byłam więc sama i trud, cierpienie, pamięć i modlitwa wy-
chowanek tej szkoły pomogły mi walczyć o moją szkołą. 

Podchodzi na skraj sceny, podnosi linę i przeciąga ją z niewidocz-
nym za kulisami przeciwnikiem. Powoli dochodzą Basia, Kasia 
i Zosia i dołączają się do przeciągania. Po chwili siłowania znikają 
z drugiej strony sceny. W tle wojenne dźwięki wypiera muzyka. 

Scena 3 „Studium nauczycielskie”

Św. Teresa:
  Niestety, w zgliszczach powojennych chciano mnie schować 

głęboko. Władze państwowe przejęły budynek i oficjalnie nie 
było już szkoły św. Tereski. Jednak w sercach ludzi zawsze ta 
szkoła była moją i tak musiało zostać. „Wszystko jest dobrze, 
gdy szuka się tylko woli Jezusa”, zgodnie z wolą Jego nie mogło 
to miejsce zaistnieć inaczej niż jako szkoła. Po zakończeniu 
wojny w budynku dawnego gimnazjum otwarto szkołę kształ-
cącą wychowawczynie przedszkoli, którą potem przekształco-
no w studium nauczycielskie znane w całym regionie Podhala.

Dziecko podchodzi do kalendarza i zrywa kartkę, następna kartka 
przedstawia datę 1945-1991. Wchodzą uczennice w dresach.

Uczennica 1: 
 Chodźcie, bo spóźnimy się na wf.
Uczennica 2:
 To co będziemy robić na lekcji?
Uczennica 3:
 Grać w siatkówkę.
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Uczennica 4: 
 Eee, na pewno będziemy tylko ćwiczyć.
Uczennica 2:
  Poprośmy panią, to może pójdziemy do lasu. Dzisiaj tak ład-

nie.
Uczennica 1:
 Ja to bym pograła w siatkówkę.
Uczennica 4:
 Ja też.

Wchodzi nauczycielka wf. Uczennice ustawiają się w rzędzie.

Nauczycielka:
  Baczność! Zbiórka! Witam was na lekcji wychowania fizycz-

nego. Proszę teraz usiąść i wyciągnąć kajeciki. Dzisiejszym 
tematem będzie… – zapiszcie sobie – Zabawa ruchowa dla 
przedszkolaków “Głowa, ramiona, kolana, pięty”. 

Śpiewają i pokazują. Dzwonek. Wychodzą.

Scena 4 „Przedszkole”

Św. Teresa:
  „Jakże byłabym nieszczęśliwa w niebie, gdybym nie mogła spra-

wiać małych radości na ziemi tym, których kocham!”. Przy-
szedł więc czas, gdy wyprosiłam Pana, aby to miejsce mogło 
zostać uświęcone Bożą Obecnością. W tym miejscu musiały 
zamieszkać dzieci niewidome, które przyjmując swoje kalec-
two, wkroczyłyby na małą drogę stając się apostołami i orę-
downikami. Musiałam zaprosić w to miejsce Dzieło z Lasek. 
I tak się stało – ostatnia z żyjących sióstr Szczuka przepisała 
budynek Siostrom Franciszkankom, aby służył dzieciom nie-
widomym. 
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Dziecko podchodzi i zrywa kartkę z kalendarza. Pojawia się karta 
z datą 1960-1995. Wchodzą siostry i zasiadają.

Siostra 1:
  Drogie Siostry! Zebrałyśmy się aby radzić, co zrobić z bu-

dynkiem w Rabce. Jesteśmy tam już od 1960 roku, ale jak 
wszyscy wiemy musimy gościć w tym budynku Studium Na-
uczycielskie, jednak w naszych skromnych pomieszczeniach 
powinniśmy działać. Czas pomyśleć co zrobić, aby wola śp. 
Zofii została spełniona.

Siostra 2:
  Dotychczas przeważnie przeznaczaliśmy nasze pomieszczenia 

dla celów kuracyjno-wypoczynkowych. Bywały w okresie ferii 
wakacyjnych i świątecznych dzieci z Lasek, harcerki, w innym 
czasie byli wychowankowie z Lasek, często ze swoimi rodzi-
nami. Czas utworzyć coś stałego.

Siostra 3:
  Macie rację. Jeżeli tutaj powstanie coś trwałego, to za wsta-

wiennictwem świętej Teresy może już wkrótce uda nam się 
odzyskać cały budynek.

Siostra 2:
  To może powinniśmy tu otworzyć przedszkole. Są takie dzieci, 

które potrzebują specjalnej opieki. Otwórzmy tu przedszkole 
dla tych właśnie maluszków. 

Siostra 1:
  I to jest bardzo dobry pomysł. Póki co otworzymy tu przed-

szkole. A jak Bóg da, to powstanie i szkoła. Może kiedyś uda 
się zorganizować drugi Ośrodek, jak ten nasz w Laskach.

Wchodzi grupka przedszkolaków i śpiewa piosenkę.
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Scena 5 „Początki szkoły”
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Św. Tereska: 
  „Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, nawet te najwspanial-

sze”. Musiałam więc okazać szczególną troskę temu Dziełu. 
Pokochałam już to miejsce, dlatego odzyskano cały budynek 
i rozpoczęto wielki remont, aby już wkrótce mogła rozpocząć 
swą działalność Szkoła Podstawowa i internat.

Dziecko podchodzi do kalendarza i zrywa kartkę – następna kartka 
przedstawia budynek w trakcie remontu i datę 1995.

Na scenę wchodzą robotnicy. Noszą cegły, układają mur pod ścianą. 
(Nucą piosenkę). Wchodzi Siostra z panem Dostawcą.

Siostra Radosława:
  Panowie, chodźcie pomóc, przywieziono wykładzinę. Trzeba 

ją wyładować i zanieść na trzecie piętro. 

Dwóch robotników wychodzi. Reszta zostaje i muruje dalej.

Dostawca:
  Siostro Radosławo, proszę, tu rachunek do zapłaty. (Pokazuje).
Siostra Radosława:
 To może kawy? Serdecznie zapraszam. Proszę za mną.

Wychodzą, z drugiej strony wchodzi listonosz.

Listonosz:
 Dzień dobry, szukam kierownika tej placówki.

Jeden z robotników przenoszących cegły zatrzymuje się.

Kierownik: 
 Słucham.
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Listonosz:
 Szukam kierownika, nie robotnika. Pana Krakowiaka.
Kierownik:
 Tak, to ja – Jan Krakowiak
Listonosz: 
 Przepraszam. Przyniosłem list polecony. Do widzenia!

Pan kierownik otwiera list i czyta. Wchodzi siostra Radosława.

Siostra:
  O! Szukałam Pana. Mamy straszny problem. Przywieźli nam 

wykładzinę i trzeba pilnie zapłacić, a tu w kasie pusto.
Kierownik:
  Niech siostra się nie martwi. Opatrzność czuwa nad nami. 

Właśnie otrzymałem list od ofiarodawcy i w kopercie są także 
pieniądze. Myślę, że wystarczy.

Siostra:
 O dzięki ci św. Teresko.

Scena 6 „Postacie”

Św. Teresa:
  „Wdzięczność jest tym, co najbardziej przyciąga łaski Boże. Gdy 

dziękujemy za dobrodziejstwa, Bóg jest wzruszony i spieszy, by 
dać nam dziesięć nowych łask”. Byłam wdzięczna za pomoc 
Bożej Opatrzności i wasza wdzięczność w każdej modlitwie 
pozwoliła nie tylko otworzyć szkołę, ale także trwać jej przez 
20 lat. 20 lat z nowymi łaskami i darami.

Dziecko podchodzi do kalendarza i zrywa kartkę – następna kartka 
przedstawia zdjęcie szkoły i datę 1995-2015. Na scenę wchodzi 
dziecko dźwigając wielką kronikę, a z drugiej strony inne dziecko.
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Natalka:
 Co niesiesz? Dźwigasz strasznie ciężką księgę.
Emil:
  Niosę szkolną kronikę. Zapisane są tu wspomnienia z dwu-

dziestu lat istnienia szkoły. Warto dowidzieć się jaką mamy tra-
dycję.

Siadają w głębi sceny przy stoliku i przeglądają kronikę; dochodzą 
jeszcze kolejne dzieci i p. Adam.

Angelika:
  O, zobaczcie, jaka długa stonoga. A tu dzieci mają zawo-

dy sportowe.
P. Adam:
  Na początku na Dzień Dziecka zawsze odbywała się sparta-

kiada sportowa w naszej szkole. A teraz jak jest?
Natalka:
 Teraz zdobywamy medale na rabczańskim stadionie.
Emil:
 W Integracyjnej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży.
Angelika:
 A tu jakiś ksiądz z kropidłem. Czy to kolęda w naszym domu? 
Natalka:
 A dlaczego ten ksiądz ma czerwoną czapkę na głowie?

P. Adam:
  Bo to jest ksiądz kardynał. Przyjechał do nas w bardzo waż-

nym celu. Dwadzieścia lat temu, kiedy zakończyliśmy remont 
budynku i wreszcie ten dom został w całości przeznaczony 
na szkołę dla dzieci niewidomych, ksiądz kardynał Franciszek 
Macharski 3 października 1995 roku poświęcił wszystkie po-
mieszczenia.
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Angelika:
  O, był nawet w gabinecie pielęgniarskim i ważył się na stoją-

cej wadze.
P. Adam:
  Z tą wagą związana jest cała historia. 60 lat wcześniej, kiedy 

wybudowano szkołę św. Tereski, 25 października 1935 roku 
na uroczystość poświęcenia szkoły przybył sam kardynał ksią-
żę Adam Sapieha. Nie tylko poświęcił szkołę i wziął udział 
w programie artystycznym oraz udzielił sakramentu bierz-
mowania niektórym wychowankom. Ale wracajmy do wagi. 
Dziewczęta wpadły na pomysł, by uroczyście zważyć Księdza 
Kardynała, a on się zgodził. Śmiechu było co niemiara. I żeby 
tradycji stało się zadość przy poświęceniu odremontowanego 
domu zważono i księdza kardynała Franciszka. 

Emil: 
  Tyle ciekawych osób przeszło przez naszą szkołę.
Natalka: 
  Może z okazji 20-lecia naszej szkoły przypomnielibyśmy 

wszystkim te postacie?
Emil:
 Możemy zrobić konkurs.
P. Adam:
  Wspaniale. Przygotujmy zatem jubileuszowy konkurs dla 

wychowawców. A więc bierzmy się do roboty.

Na scenę wchodzą uczniowie przebrani za konferansjerów. 

Konferansjer 1 – Sebastian:
  Witam serdecznie na wielkim konkursie wiedzy o Postaciach 

związanych z dwudziestoleciem naszej szkoły. Zanim po-
znamy naszych uczestników, poznajmy naszych ekspertów, 
którzy zasiądą w jury. Naszymi ekspertami będą wszyscy mili 
goście zasiadający na widowni.
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Konferansjer 2 – Krzyś R.: 
  Naszymi zawodnikami w drużynie wychowawców są: pani 

Małgosia, pani Krysia i pani Kasia.

Wchodzą zawodnicy

Konferansjer 1:
  Natomiast w drużynie nauczycieli są: pani Beatka, pani Ma-

rzenka i pan Jacek.

Wchodzą zawodnicy

Konferansjer 2:
  Zadanie dla naszych zawodników polegać będzie na rozpo-

znaniu postaci związanych z 20-letnią historią Szkoły dla 
Niewidomych św. Tereski. 

Konferansjer 1:
  Losujemy pytanie dla drużyny wychowawców. Oto postać do 

odgadnięcia: 
  „Poświęcił dziesięć lat swojego życia szkole w Rabce. Słynął 

ze swoich cotygodniowych spotkań z wszystkimi wychowan-
kami. Dla nas zawsze pozostanie Kierownikiem.”

Wychowawcy: 
 Pan Krakowiak.

Konferansjer 2:
  Losujemy pytanie dla drużyny nauczycieli. Oto postać do od-

gadnięcia:
  „Była mocno zaangażowana w modlitwę, szczególnie za to 

miejsce dotknięte cierpieniem podczas wojny. Jej marzeniem 
było uświęcenie tego miejsca, dlatego dążyła do budowy ka-
plicy św. Franciszka, której niestety nie doczekała”. 
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Nauczyciele:
 Siostra Aleksandra.

Konferansjer 1:
  Losujemy pytanie dla drużyny wychowawców. Oto postać 

do odgadnięcia:
  „Swoją karierę rozpoczęła od pracy wychowawcy w interna-

cie. Potem w szkole prowadziła najmłodszych uczniów. Od-
dana, kochająca dzieci, zaangażowana w pracę dydaktyczną 
i dyrektorską”.

Wychowawcy: 
 Pani Dyrektor Aniela Bucka.

Konferansjer 2:
  Losujemy pytanie dla drużyny nauczycieli. Oto postać do od-

gadnięcia:
  „Uczył nas modlitwy za ojczyznę. Potrafił się uśmiechnąć, 

zagadać, ale i zganić. Był tym, który przywoływał do porządku 
wychowanków swoim tubalnym głosem. Jak zabrakło chęci 
i motywacji chłopcom, aby przyjść do spowiedzi potrafił ich 
zawołać: «A wam Papieża potrzeba»”.

Nauczyciele:
 Ksiądz Jan Wais.

Konferansjer 1:
  Losujemy pytanie dla drużyny wychowawców. Oto postać 

do odgadnięcia:
  „Kiedy w domu rozpoczęły się remonty, dzielnie podejmowa-

ła dodatkowe wyzwania. I choć szkoła z internatem zamieniła 
się miejscami, końcowy efekt jest imponujący. Sprawiła, że 
nasz dom jest nie tylko ciepły, ale i piękny”.

Wychowawcy: 
 Siostra Judyta.
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Konferansjer 2:
  Losujemy pytanie dla drużyny nauczycieli. Oto postać do od-

gadnięcia:
  „Przyjechała z Lasek, by objąć kierownictwo internatu. Ko-

chała to miejsce, ale zawsze marzyła o wyjeździe na misje. 
Swoje doświadczenia w pracy z niewidomymi przeniosła na 
grunt indyjski. Podczas odpoczynku, gdy bywała w Polsce, 
zaglądała do nas, by przywieźć podarunki z Indii i opowie-
dzieć o misyjnej posłudze”.

Nauczyciele:
 Siostra Sara.

Konferansjer 1:
  Losujemy pytanie dla drużyny wychowawców. Oto postać 

do odgadnięcia:
  „Była w naszej szkole wychowawczynią, pielęgniarką i kie-

rownikiem. Swoje obowiązki łączyła z pasją sportową i wy-
korzystywała każdą okazję, by pograć z chłopakami w nogę”.

Wychowawcy: 
 Siostra Hiacynta.

Konferansjer 2:
  Losujemy pytanie dla drużyny Nauczycieli. Oto postać do od-

gadnięcia:
  „W swym długim życiu wiele przeszła. Swoją umiejętnością 

języka angielskiego dzieliła się z dziećmi. Jej wielkie francisz-
kańskie serce, choć w małej osobie, kocha wszystkich. Dzieci 
małe i duże, a także dorośli zawsze mogli liczyć na jej uśmiech 
i pomocną dłoń, a podniebne stworzenia chwalące Pana na 
garść ziarna”.

Nauczyciele:
 Siostra Goretti.
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Konferansjer 1: 
 Wygrały obie drużyny ex aequo.
Konferansjer 2:
  Dziękujemy wszystkim, że zechcieliście razem z nami po-

znawać postacie, które przysłużyły się naszej szkole. Nasze 
podziękowania kierujemy także do wszystkich bohaterów 
naszej szkoły: tych wymienionych tutaj i tych, o których nie 
wspomnieliśmy, a zapisali się również w historii ostatnich 
dwudziestu lat.

Konferansjer 1: 
  Czas na nagrodę dla zwycięzców konkursu i naszych bohate-

rów. Naszą nagrodą niech będzie piosenka.

Piosenka – Słoneczny Hymn

Św. Teresa:
  „Pan Bóg napełnił mnie łaskami dla mego dobra i dla dobra 

wielu innych”. Pragnę nauczyć wszystkich drogi dziecięctwa 
duchowego, drogi ufności i całkowitego zdania się na Boga. 
Chcę wskazywać duszom małe środki, które tak mi się dosko-
nale udały, mówić, że tu, na ziemi, jedno tylko czynić należy: 
rzucać Jezusowi kwiaty małych ofiar. 

Epilog „Kalendarz”

Narrator:
  Tak to w skrócie przedstawia się historia Szkoły i rola Pa-

tronki, która z dalekiego Lisieux stała się orędowniczką naszą 
w tym Mieście Dzieci Świata. Ale co to widzę?.. Idą tu ucznio-
wie „św. Tereski”...

Dzieci:
  Św. Tereso, bardzo dziękujemy za troskę z jaką obejmowałaś 

to miejsce swoim patronatem. Wierzymy, że wszystko co do-
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brego tu zakwitło stało się za Twoim wstawiennictwem. Dla-
tego ofiarowujemy ci nasze serca i niezapisane jeszcze kartki 
kalendarza, abyś troszczyła się nadal o nas i naszą szkołę.

Dziecko podchodzi do kalendarza i zrywa kartkę; następna kartka 
jest biała i widnieje na niej data „2015 – i dalej”.

Św. Teresa:
  Zawsze powtarzałam: „Jezu, ja jestem zbyt mała, by wielkich 

czynów dokonać, toteż moim szaleństwem jest ufność, że miłość 
Twa przyjmie mnie jako ofiarę”. Pozostanę więc zawsze mała, 
a jedyne moje zajęcie to zbieranie kwiatów w tym słonecznym 
miejscu – kwiatów miłości i ofiary – i ofiarowywanie ich 
Bogu, aby Mu sprawić przyjemność.
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Zdjęcia: Piotr Kuczaj



Zofia Krzemkowska

Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych 
i Słabowidzących

Ogólnopolska Pielgrzymka...
Jezu bądź źródłem mojej miłości ku Bogu i ku ludziom,
Niech Boga i ludzi kocham Twoją miłością. 
                               Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz

Dla wierzących i praktykujących katolików niebagatelne zna-
czenie ma działalność krajowego i diecezjalnych duszpa-

sterzy niewidomych. Ich aktywność zależy w dużej mierze od 
zaangażowania księży, znajomości problematyki niewidomych 
i faktu, czy nie są przeciążeni innymi obowiązkami kapłańskimi 
oraz czy skupili wokół siebie do współpracy grono świeckich 
niewidomych i słabowidzących.

Szkoda, że ich poczynań się nie popularyzuje, chociażby na 
łamach naszych pism, np. „Pochodni”. Spotkałam się z tym tyl-
ko w kwartalniku Okręgu Kujawsko-Pomorskiego PZN „OKO”, 
gdzie jest stała rubryka: „Z działalności Duszpasterstwa Niewi-
domych” redagowana przez duszpasterza Diecezji Bydgoskiej 
ks. Piotra Buczkowskiego, katechetę niewidomych w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. 

Duszpasterze niewidomych spotykają się raz w roku, zawsze 
w innym ośrodku. Zwykle spotkanie połączone jest z kapłańskimi 
rekolekcjami. Wiosną 2015 roku odbyło się ono w Poznaniu. Te-
mat przewodni: Jak służyć niewidomym. Wtedy też przydzielono 
zadania związane z Ogólnopolską Pielgrzymką Niewidomych 
odbywającą się co dwa lata. 

łOwicz
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W 2015 roku pielgrzymka miała miejsce w dniach 11–12 
września, tym razem do Łowicza do Sanktuarium Matki Bożej 
Pani Łowickiej i św. Wiktorii.

Hasłem pielgrzymki były słowa: „Nawracajcie się i wierz-
cie w ewangelię”. Konferencję na ten temat wygłosił ks. prałat 
Wiesław Skonieczny. Nawiązywał do niego także w swej homi-
lii, w pierwszym dniu pielgrzymki, krajowy duszpasterz niewi-
domych ks. dr Andrzej Gałka, który znając dobrze środowisko 
niewidomych, jego problemy i kłopoty, nawoływał do porzucenia 
swarów, kłótni, nieporozumień, zawiści, zerwania z dotychczaso-
wymi postawami. Prosił o wzajemne przebaczanie, poniechanie 
narzekania, bo ono niczego nie zmieni. Pielgrzymka, w której 
uczestniczyliśmy, powinna być kamieniem węgielnym w zmia-
nach, które nastąpią w naszych sercach. Trzeba zacząć wszystko 
od nowa, z innym, pozytywnym nastawieniem. Przemianie serc 
sprzyjał sakrament pojednania, z którego skorzystało wielu piel-
grzymów. Była to potrzebna homilia w przededniu okręgowych 
zjazdów sprawozdawczo-wyborczych PZN i zjazdu krajowego 
PZN w przyszłym roku.

Łowicz to miasto na Mazowszu liczące 29 tys. mieszkańców, 
najstarszy ośrodek kultu religijnego w Polsce. Diecezja Łowicka 
powstała w 1992 roku, powołana przez papieża Jana Pawła II. 

Ks. biskup Diecezji Łowickiej, Andrzej Dziuba, powitał piel-
grzymów, a w związku ze zbliżającym się Rokiem Miłosierdzia 
Bożego wygłosił na ten temat interesującą prelekcję oraz homilię 
podczas Mszy świętej kończącej pielgrzymkę. Pozdrowił nas sło-
wami: „Przez krzyż – do nieba” – jest to zawołanie Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 

Podczas wspomnianej Eucharystii odbyła się procesja z da-
rami, którymi były prace wykonane przez niewidomych oraz 
ofiary pieniężne. 

Wśród witających nas byli również: Przełożona Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – Matka 
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Radosława, która apelowała o modlitwę o nowe powołania, któ-
rych ciągle jest za mało, sekretarz generalny PZN Małgorzata 
Pacholec, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Józef 
Placha, a w imieniu gospodarzy burmistrz Łowicza Krzysztof Ka-
liński.

W Łowiczu działa Koło PNZ Okręgu Łódzkiego, które włą-
czyło się do organizacji pielgrzymki. Pomagali również: klerycy, 
służby miejskie, straż pożarna, Caritas, uczniowie Technikum 
Gastronomicznego oraz wolontariusze. Nad całością czuwał 
krajowy duszpasterz niewidomych ks. dr Andrzej Gałka. Ks. 
Stanisław Majkut – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łowiczu 
– przedstawił nam historię łowickiej katedry prymasowskiej. 
Szczególnie zainteresowała nas jedna z kaplic katedry poświęcona 
św. Wiktorii, Rzymiance z III w., dziewicy i męczennicy, bo wła-
śnie tu w Łowiczu znajdują się jej relikwie. Była też prezentacja 
katedralnych organów i występ łowickiego zespołu „Blichowiacy”.

Ze szczególnym zainteresowaniem czekaliśmy na słowa wy-
powiedziane przez powszechnie znanego i lubianego ks. bisku-
pa Józefa Zawitkowskiego, który, jak wiemy, poważnie choruje. 
Serdeczne słowa i pozdrowienia zakończone słowami „Zostańcie 
z Bogiem”, usłyszeliśmy utrwalone na taśmie.

Modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, odmawiali-
śmy różaniec, śpiewaliśmy Godzinki oraz wiele pieśni maryjnych, 
odprawiliśmy Drogę Krzyżową – każdą stację przygotował inny 
ośrodek duszpasterski. Prowadzili ją niewidomi i słabowidzący. 
Warto podkreślić staranne przygotowanie przy pomocy duszpa-
sterzy, nie było tremy ani potknięć.

Podobną aktywność i staranność pokazała młodzież laskow-
ska, przygotowując czytania, psalm responsoryjny w wykonaniu 
niewidomej wokalistki na wózku i głęboką w treści modlitwę po-
wszechną.

Eucharystii piątkowej przewodniczył duszpasterz niewido-
mych Diecezji Łowickiej ks. Piotr Dominiak. 
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Wśród pielgrzymów przeważały osoby starsze, które jednak 
powoli wykruszają się z udziału w pielgrzymowaniu. Nie po-
zwalają im na to: zaawansowany wiek, zły stan zdrowia, brak 
kondycji do pokonywania trudów pielgrzymowania albo brak 
osoby towarzyszącej. 

W koncelebrze podczas Eucharystii uczestniczyło 22 kapła-
nów. Byli to miejscowi księża i duszpasterze przybyli wraz z piel-
grzymami, np. z Diecezji Tarnowskiej aż dwa autokary, ale np. 
z Dzierżoniowa, Siedlec i Działdowa pielgrzymi przyjechali sami, 
bez księdza. Sądzę że podobnych grup było więcej. 

Liczba pielgrzymów spada. W Łowiczu było ok. 1700 osób. 
Zostało aż 500 niewykorzystanych miejsc noclegowych.

Współorganizatorami wyjazdu poza duszpasterstwami są 
koła PZN: Bydgoszcz, Białystok, Pruszków, Grodzisk Mazowiec-
ki, Gdańsk, Wejherowo, Siedlce, 2 koła w Lublinie, Warszawa, 
Laski, Włocławek, Elbląg, Wrocław, Okręg Warmińsko-Mazurski. 
To tylko niektóre przykładowo wymienione grupy. 

Niektóre koła połączyły pielgrzymkę z wycieczką krajoznaw-
czą, np. Pruszków i Siedlce. Wydłużył się wtedy pobyt, można 
było z otrzymanej dotacji i wkładu własnego przeznaczyć część 
środków na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia, np. w Nie-
pokalanowie.

Specjalne podziękowanie składamy rodzinom, które zgło-
siły się na apel księży i przyjęły osoby niewidome z osobami 
towarzyszącymi. Noclegi były w samym Łowiczu albo w sąsied-
nich wsiach. My gościliśmy 36 km od Łowicza we wsi Wiskit-
ki u trzypokoleniowej rodziny, która prowadzi gospodarstwo 
ogrodnicze – uprawia warzywa i owoce, sprzedawane w sklepie 
rodzinnym w Żyrardowie, w którym pracują matka, córka i sy-
nowa. Oddano nam do dyspozycji salon, ugoszczono obiadem 
i śniadaniem, zaopatrzono w produkty na drogę. Gospodarze 
byli serdeczni i gościnni. Posiłki zaczynały się i kończyły wspól-
ną modlitwą. Rozmowy o ich życiu na wsi były dla nas interesu-
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jące i wzbogacające. Niech Bóg wynagrodzi im wyświadczone 
nam dobro! 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim za wszystko: naszym duszpa-
sterzom, którzy z nami przyjechali i siostrom Franciszkankom 
Służebnicom Krzyża. Po zakończonej pielgrzymce w naszym 
imieniu podziękowanie złożyli mec. Władysław Gołąb i wice-
prezes ZG PZN Teresa Wrzesińska.

Jezu każde poruszenie myśli, woli, serca, w Tobie, 
zgodne z Tobą, dla Ciebie...
                     Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz

Ogólnopolskie pielgrzymki są organizowane co dwa lata. 
Uczestniczyłam prawie we wszystkich; wielokrotnie byliśmy na 
Jasnej Górze, na Górze św. Anny, w Gałkowie-Godowie, w Swa-
rzewie na Kaszubach (duszpasterzem krajowym był nieżyjący 
już ojciec Bruno Pawłowicz), w Niepokalanowie, w Warszawie 
u grobu bł. ks. Popiełuszki, w Szczepanowie u św. Biskupa Sta-
nisława, w Łagiewnikach u św. s. Faustyny, w Piekarach Śl., na 
Świętej Górze k/Gostynia u ojców Filipinów. Tam było szcze-
gólnie wzruszające wystąpienie nieżyjącego już ks. kan. Benona 
Kaczmarka, który siedząc na wózku mówił o cierpieniu. Pielgrzy-
mowaliśmy do Gniezna, Kościerzyny, Chełmna. W Częstochowie 
i Gnieźnie duszpasterstwo bydgoskie przygotowywało wszystkie 
stacje Drogi Krzyżowej. Osobiście przygotowywałam czytania 
na Eucharystię, modlitwę powszechną, świadectwo o ojcu Bru-
nonie Pawłowiczu, którego działalność znałam osobiście. Na 
spotkania duszpasterzy przygotowałam i wygłosiłam referaty: 
„Macierzyństwo niewidomej kobiety” – w związku z redagowa-
niem dwumiesięcznika „Głos Kobiety” i szczególnie życzliwie 
przyjęte – „Oczekiwania niewidomych pod adresem kapłanów 
duszpasterzy” – w Bydgoszczy.
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Przygotowanie pielgrzymek ogólnopolskich wymaga od or-
ganizatorów wcześniej podjętych starań, pozyskania pomocy 
wielu zaangażowanych osób: kapłanów, sióstr, osób świeckich, 
władz terenowych miejsca, w którym odbywała się pielgrzymka. 
Warunki pobytu były różne. Pamiętam, że na Górze św. Anny 
spaliśmy w dużej sali na podłodze na materacach. Zdarzało się, 
że ktoś błądząc zahaczał o nasz materac, budząc nas. 

Na każdej pielgrzymce reprezentowane były władze central-
ne PZN.

Bardziej przedsiębiorcze grupy pielgrzymów uzyskują środki 
na opłacenie transportu, a nawet na zakup prowiantu. Niektórzy 
łączą pielgrzymkę z wycieczką krajoznawczą, zwiedzając po dro-
dze ciekawe miejscowości. Pamiętam taką pielgrzymkę do Szcze-
panowa. Ze względu na daleką odległość nocowaliśmy w Domu 
Pielgrzyma w Częstochowie. Eucharystia tuż przy Cudownym 
Obrazie to dla nas niepowtarzalne przeżycia.

Ubolewam, że liczba pielgrzymów zmniejsza się. Uczestni-
czyłam w takich, które liczyły 4 tys. niewidomych. Osoby starsze 
odchodzą albo stan zdrowia nie pozwala im na podjęcie piel-
grzymkowego trudu. Młodych jest niewielu. Niektórym – rze-
czywiście niewidomym – brak przewodników, którzy chcieliby 
im towarzyszyć w drodze po nieznanym terenie. 

Krajowe Duszpasterstwo organizuje też zagraniczne piel-
grzymki samolotowe lub autokarowe. W dziesięciu z nich 
w przeszłości uczestniczyłam: do Medjugorie w 1997 r., Santia-
go De Compostela – śladami św. Jakuba, San Giovanni Rotondo 
– śladami Ojca Pio, dwukrotnie do Ziemi Świętej, na Ukrainę 
– śladami Matki Róży Czackiej, wielokrotnie do Rzymu (m.in. 
na kanonizację siostry Faustyny), na Monte Cassino, do Padwy 
i Asyżu – śladami św. Franciszka, do Wenecji, do Florencji, na 
Sycylię, do Palermo, do Francji do Lourdes, na Maltę, do Hisz-
panii, do Madrytu, Grenady, Barcelony, do Portugalii, Lizbony, 
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dwukrotnie do Fatimy – wymieniłam tylko niektóre miejsca, 
w których miałam okazję być. Przeżycia były niepowtarzalne. 
Codzienna Eucharystia, dużo modlitwy w autokarze, wspólny 
śpiew, któremu przewodniczyła Elżbieta Głażewska, zwiedzanie 
zabytków, nie tylko sakralnych, zdobywanie informacji o mija-
nych miejscowościach, wieczorne spacery. Była kondycja i po-
trzebne środki finansowe. Po każdej pielgrzymce zamieszczałam 
relacje z niej w prasie środowiskowej: w „Credo”, gdy się ukazy-
wało, w „Pochodni”, w „ Niewidomym Spółdzielcy”, w „Głosie 
Kobiety”. Szkoda, że nie jest to kontynuowane przez obecnych 
pielgrzymów. Chętnie bym te relacje przeczytała. Moja decyzja 
o przerwaniu pielgrzymowania zagranicznego była trudna, ale 
świadoma. Wszystko ma swój kres. 
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Józef Placha   

Przesłanie

Na początku chciałbym serdecznie podziękować za zaprosze-
nie mnie do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Osób Niewidomych. Dziękuję Krajowemu Duszpasterzowi ks. 
dr. Andrzejowi Gałce oraz Gospodarzowi tego miejsca – ks. bp. 
prof. Andrzejowi Franciszkowi Dziubie.

Spotykamy się tu – po raz pierwszy od czerwcowego powo-
łania mnie do pełnienia zaszczytnej służby na rzecz środowiska 
osób niewidomych w charakterze prezesa Zarządu Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, po 40 latach prezesowa-
nia p. mec. Władysława Gołąba, któremu z tego miejsca gorąco 
dziękuję za długoletnią i oddaną służbę, z której go całkowicie 
nie zwalniamy, a wciąż liczymy na dalsza współpracę.

Dobrze się stało, że nie spotykamy się na sympozjum na-
ukowym, czy przy innej specjalnej okazji – choć zapewne takie 
specjalistyczne wydarzenia będą też bardzo potrzebne i należy je 
jak najczęściej organizować. 

Ale to dzisiejsze spotkanie wydaje się być szczególnej wagi, 
ponieważ dotyka sprawy najważniejszej, bo rozwoju duchowego 
człowieka – obszaru czasem zaniedbywanego, a nawet – bywało 
tak w stosunkowo niedawnej historii – marginalizowanego.

Tymczasem, oprócz potrzeby rewalidacji fizycznej, psychicz-
nej oraz zawodowej i społecznej, najważniejszą wydaje się być 
sprawa ducha. To swoistego rodzaju „biała laska”, pozwalająca 
poruszać się w przestrzeni trudno rozpoznawalnej przez zmysły, 
ale możliwej do „rozszyfrowania” przez światło wiary.

Mówiąc o potrzebie rewalidacji duchowej, mam na myśli nie 
tylko osoby niewidome „na ciele” – by użyć określenia Matki 
Czackiej. Mam na uwadze również oddziaływanie apostolskie 
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osób z dysfunkcją wzroku wobec osób widzących, niewidomych 
czasem „na duszy”.

Jedni i drudzy potrzebują wzajemnego wsparcia, by zmierzać 
do coraz większej dojrzałości chrześcijańskiej – to znaczy życia 
przenikniętego realną obecnością – w nas i między nami – sa-
mego Jezusa Chrystusa.

Stąd jawi się potrzeba zintensyfikowania troski o wzrost ży-
cia duchowego opartego nie na ideologii lub takim czy innym 
programie politycznym, ale na Ewangelii. Zmierzając w kierun-
ku budowania takiego fundamentu i takiego poziomu rozwoju 
człowieka, dopiero wówczas będziemy w stanie odkryć najgłębszy 
sens naszego życia – znajdując się nawet w sytuacji najbardziej 
złożonej niepełnosprawności.

Życzę tego nam wszystkim z całego serca – zarówno osobom 
niewidomym i słabowidzącym, jak również towarzyszącym im 
osobom widzącym. 

Na zakończenie tych kilku wstępnych refleksji gorąco wszyst-
kich uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Niewido-
mych pozdrawiam. Szczęść Boże!



Tomasz Sękowski

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Jakość życia i efekty kształcenia osób niepełnosprawnych są 
zbyt poważną sprawą, aby decyzje dotyczące edukacji i zatrud-

nienia tej grupy ludzi mogły być podejmowane w oparciu o inne 
niż naukowe, wzbogacone o wiedzę praktyków kryteria, a nade 
wszystko analizę potrzeb i opinii samych zainteresowanych. 

W pracach, w których prezentowałem wyniki moich badań 
dotyczących związku nasilenia wybranych cech osobowości i tem-
peramentu osób niewidomych oraz warunków środowiska ich za-
trudnienia zwracałem uwagę na fakt, że pedagog specjalny poma-
gający niepełnosprawnej osobie w wyborze kierunku kształcenia 
czy pracy powinien uwzględniać preferencje kandydata wynikające 
z jego indywidualnych predyspozycji, potrzeb, możliwości, filozofii 
celów życiowych i aktualnego stanu psychofizycznego. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest również kontekst środowiska kształcenia 
lub zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ów kontekst badacze 
problemu funkcjonowania uczniów i w ogóle osób niepełnospraw-
nych rozpatrują w różnych aspektach wpływu środowiska kształ-
cenia i pracy na formowanie osobowości, efektywność działania, 
funkcjonowanie społeczne i komfort życia (np. Berger, Luckmann 
(1966); Domachowski (2000); Dudzikowa (2001); Dykcik (2002); 
Górniewicz (2002); Krause (2000); Rożnowski i in. (2006); Sękow-
ska (2001); Sękowski (1998, 2000, 2001).

Jednak dosyć często daje się słyszeć głosy osób uważających, 
że istnienie szkół specjalnych i zakładów pracy chronionej za-
przecza idei integracji. Wynika to z niezrozumienia filozofii sto-

z pedagOgicznych rOzwaŻań
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jącej u jej podstaw i z trudności we właściwym zrozumieniu jej 
istoty. Uważam, że najwyższy czas podjąć dyskusję z tym przeko-
naniem, gdyż jest ono konsekwencją przyjętego sposobu myślenia 
opartego na błędnych przesłankach. 

Fundamentem prawdziwie humanistycznego spojrzenia 
na zagadnienie integracji jest uznanie człowieka, jego godno-
ści i wolności za najwyższą wartość. Wolność jednostki może 
być ograniczona jedynie koniecznością przestrzegania prawa 
do wolności innych ludzi. Tylko wtedy, gdy jednostki i grupy 
mniejszościowe mają prawo do decydowania o sobie i swoim 
życiu, możemy mówić o rzeczywistej demokracji. Czy mamy 
zatem prawo zabronić osobie niepełnosprawnej poszukującej 
pracy lub uczniowi z niepełnosprawnością i jego rodzicom wy-
brać takie środowisko zatrudnienia czy nauki, które odpowiada 
jego potrzebom, możliwościom, planom i preferencjom? 

Prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania nauki jak 
również pracy w wybranym, najlepszym dla siebie środowisku, 
zagwarantowane są w wielu dokumentach międzynarodowej 
i krajowej rangi. W Konstytucji RP w art.65 ust.1 czytamy: „Każ-
demu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz 
wyboru miejsca pracy…”. Z kolei w Kodeksie Pracy w rozdziale 
III art.10, zatytułowanym „Podstawowe zasady prawa pracy”, 
znajduje się następujące sformułowanie: „Każdy ma prawo do 
swobodnie wybranej pracy…”.

W Uchwale Sejmu RP z 1997 r. – Karta Praw Osób Niepeł-
nosprawnych w paragrafie 1 pkt. 4 czytamy: „ Sejm stwierdza, iż 
oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 
nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśni-
kami jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub 
edukacji indywidualnej”.

Sposób rozumienia idei integracji zwolenników likwidacji 
szkół specjalnych i zakładów pracy chronionej, doprowadza do 
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ograniczania praw obywatelskich osób z niepełnosprawnością 
i braku ich równouprawnienia z osobami pełnosprawnymi. Pa-
radoksalnie, walcząc o to, czego skutkiem będzie uniemożliwie-
nie wyboru środowiska kształcenia oraz pracy, osoby te walczą 
o nową segregację ludzi niepełnosprawnych. Nie można społe-
czeństwa dzielić na tych, którzy mają prawo do swobodnego wy-
boru miejsca nauki i pracy i tych, którzy go nie mają. Podstawowe 
prawa obywatelskie obejmują przecież wszystkich obywateli.

Wydaje się, że opinia o konieczności likwidacji szkół spe-
cjalnych i zakładów pracy chronionej wynikać może z dycho-
tomicznej wizji tego zagadnienia i wykluczenia współistnienia 
różnorodnych wyborów. Nikt z nas wszakże nie chce, aby osoby 
niepełnosprawne w demokratycznym państwie w XXI wieku 
zostały pozbawione prawa decydowania o sobie.

Na szczęście środowisko osób niepełnosprawnych coraz 
mocniej występuje jako podmiot w dyskusji nad kształtem in-
tegracji i wzbogaca ją o materiał o wartości nie do przecenienia. 
Oczywiście spotykamy bardzo różnorodne opinie i preferencje: 
od takiej, że ktoś nie wyobraża sobie, aby mógł dobrze się czuć, 
będąc zatrudnionym w zakładzie pracy chronionej, do takiej, że 
tylko tego typu zakład pracy, na przykład spółdzielnia socjalna 
(coraz popularniejsza forma w Europie) jest miejscem, gdzie 
osoba niepełnosprawna może się realizować. 

Istota integracji polega na możliwości wspólnego uczestnic-
twa i kreowania przez osoby pełnosprawne i niepełnosprawne 
maksymalnej ilości obszarów życia. Uważam, że nasze działania 
winny skupiać się na tworzeniu warunków do jak najpełniej-
szej realizacji różnorodnych form pracy i kształcenia, aby osoby 
niepełnosprawne miały możliwości wybrać te, które im najbar-
dziej odpowiadają.

Definicja pedagogiki specjalnej, od czasów aktywności na-
ukowej twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, profesor Marii 
Grzegorzewskiej, uległa poszerzeniu. Nic dziwnego, bo przecież 
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ta wybitna postać tworzyła i pracowała na początku XX stulecia. 
Aktualnie, za prof. Zofią Sękowską (2001), pedagogikę specjal-
ną rozumie się nie tylko jako teorię wychowania i nauczania 
w szkolnictwie specjalnym, ale wskazuje się, iż jest „…teorią 
i praktyką kształcenia specjalnego, a więc rehabilitacji i resocja-
lizacji prowadzonej w różnych formach organizacyjnych, w tym 
także ogólnodostępnym szkolnictwie publicznym”. I dalej: „To 
rozszerzenie problematyki pedagogiki specjalnej, wiąże się ściśle 
z ideą integracji jednostek odchylonych od normy rozwojowej 
z całym społeczeństwem, uzasadnionej względami merytorycz-
nymi i humanistycznymi”.

Problem przygotowania do dalszej nauki dzieci niewido-
mych, z niepełnosprawnością słuchu czy intelektualną (zwłaszcza 
w głębszym stopniu) jest bardzo złożony i wymaga subtelnych 
badań i analiz, a przede wszystkim wrażliwości i umiejętno-
ści dostrzeżenia możliwości, potrzeb i preferencji samych za-
interesowanych. Nie mniej istotne są tu warunki, a szczególnie 
przygotowanie kadry, liczebność klas, możliwości zapewnienia 
nauczycieli wspomagających, pomocy dydaktycznych oraz po-
ziom świadomości otoczenia społecznego.Aktualnie wydaje się, 
że tylko szkoła specjalna może zapewnić, np. uczniowi niesłyszą-
cemu program rozwoju kompetencji językowej oraz nauczycieli, 
którzy władają manualnymi systemami wspomagania rozwoju 
mowy i języka, możliwość korzystania przez dziecko ze specjalnie 
opracowywanych i bogato ilustrowanych słowników oraz specjal-
nych programów multimedialnych czy systemu FM. Miałoby to 
umożliwić dziecku niesłyszącemu odbiór przez indywidualny 
aparat słuchowy wzmocnionych dźwięków mowy nauczyciela 
i innych uczniów w klasie, itd.

Wszyscy mamy nadzieję, że pomoce i udogodnienia nie-
zbędne do zgodnego z najlepszą wiedzą pedagogiczną nauczania 
uczniów niepełnosprawnych, których dziś niejednokrotnie brak 
w szkołach masowych, kiedyś będą dostępne wszędzie tam, gdzie 
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tacy uczniowie zdecydują się kształcić. Niestety, na razie jest to 
tylko pobożne życzenie, a na jego spełnienie musimy zapewne 
jeszcze poczekać. Przyczyny finansowe wynikające z możliwości 
budżetowych odgrywają tu istotną rolę. 

Uczniowie niepełnosprawni i ich rodzice wybierający szkołę 
specjalną jako lepsze miejsce edukacji i wychowania, uważają, 
że szkoła masowa nie jest w stanie umożliwić im tak dobrych 
warunków do nauki jak szkoła specjalna. Najczęściej słyszy się 
takie argumenty jak: odpowiednie kwalifikacje personelu peda-
gogicznego oraz możliwość i umiejętność stosowania właściwych 
metod i środków. Nauczyciel pracujący z uczniami pełnospraw-
nymi, stanowiącymi większość w grupie, nie jest w stanie znaleźć 
wystarczającej ilości czasu i energii, aby zastosować odpowiednią 
metodykę dla ucznia z niepełnosprawnością. 

Zdarza się, że uczeń niepełnosprawny wraz z rodzicami de-
cyduje się na początku swojej kariery szkolnej na podjęcie nauki 
w szkole masowej, jednak po kilku miesiącach czy nawet latach 
okazuje się, że w szkole tej nie robi oczekiwanych postępów, nie 
może się w niej odnaleźć i dopiero wtedy trafia do szkoły spe-
cjalnej.

Rodzice i dzieci z niepełnosprawnością, także wielu nauczy-
cieli, zwracają uwagę na fakt, że niektórzy uczniowie z niepełno-
sprawnością wzroku, słuchu, czy intelektualną bardzo przeżywają 
sytuacje, w których pomimo ogromnego wkładu pracy, niewspół-
miernie większego niż nakład pracy ich pełnosprawnych kolegów, 
najczęściej z powodu skutków niepełnosprawności nie osiągają 
takich samych rezultatów. Jest to szczególnie częste w przypadku 
dzieci z upośledzeniem umysłowym i niesłyszących, ale nierzad-
ko skarżą się na to również dzieci niewidome.

Niektórzy uczniowie pełnosprawni, niekiedy z powodu róż-
nych frustracji, czasem złych wzorców i uprzedzeń lub innych 
przyczyn, potrafią dokuczać niepełnosprawnemu uczniowi, nie 
zdając sobie w pełni sprawy z konsekwencji i krzywdy, którą 
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wyrządzają. Dla niektórych rodziców i dzieci wybierających 
naukę w szkole specjalnej, obawa przed takimi przykrymi do-
świadczeniami bywa ważnym argumentem. Często łączy się to 
z przekonaniem, że potrzeba jeszcze trochę czasu na zmianę 
mentalności społeczeństwa.

Pragnę jeszcze podjąć polemikę z opinią, że badania nad efek-
tami kształcenia i w ogóle nad wpływem szkolnictwa specjalnego 
i zakładów pracy chronionej na kształtowanie osobowości osób 
niepełnosprawnych są niewłaściwe. Według zwolenników takiego 
poglądu, nawet jeżeli takie badania ukazują pozytywne efekty, to 
świadczą o niezrozumieniu idei integracji.

Zdarza się nawet, że ludzie dbający o możliwość dokonania 
wyboru przez osoby niepełnosprawne, które nie podporządko-
wują się jedynej właściwej wykładni, oskarżane są o motywy 
egoistyczne. Proponuję, aby nie traktować tego poważnie i przejść 
ponad tym, gdyż taki argument nie ma żadnej wartości meryto-
rycznej i ma jedynie charakter nieuprawnionej insynuacji.

Pedagodzy specjalni i przedstawiciele innych dyscyplin, 
sprawdzając w naukowy sposób, czy kształcenie dzieci, młodzieży 
i dorosłych ludzi niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa 
specjalnego przynosi pozytywne efekty w dziedzinie rozwoju 
wiedzy i procesów poznawczych, kształtowania osobowości oraz 
funkcjonowania społecznego i osobistego, przyczyniają się do 
poszerzenia naszej wiedzy o bardzo ważnym aspekcie rzeczywi-
stości. Odpowiedź na pytanie, czy w szkole specjalnej lub w zakła-
dzie pracy chronionej psychologiczne mechanizmy adaptacyjne 
umożliwiają rozwój potencjału tkwiącego w jednostce, której 
bardziej odpowiada takie środowisko, jest nie tylko istotnym pro-
blemem teoretycznym, ale także bazą poznawczą, umożliwiającą 
dokonywanie rzetelnych, mądrych wyborów, tak ważnych dla 
osób niepełnosprawnych.

Jeżeli nie godzimy się na odbieranie osobom niepełnospraw-
nym prawa do decydowania o sobie, to staje się oczywistym, że 
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wartość prac badawczych pedagogów specjalnych, psychologów 
i przedstawicieli innych nauk służących poprawieniu efektów 
kształcenia w szkołach specjalnych i masowych jest nie do prze-
cenienia. 

Aby wybory te były demokratyczne i podejmowane w duchu 
humanistycznej troski o człowieka, wszyscy zajmujący się tymi 
zagadnieniami muszą wykazać się ogromną otwartością, wraż-
liwością i roztropnością.
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Józef Placha

Znaczenie pracy w procesie rewalidacji osób 
z niepełnosprawnością1

Znaczenie pracy w procesie rewalidacji...

Nawet najbardziej zaawansowana technika i narzędzia pro-
dukcji zawsze spełniały rolę środków, aby człowiek, jako 

podmiot wszystkich działań z tym związanych, mógł stawać się 
coraz bardziej człowiekiem.

W odniesieniu więc do każdego z nas – a tym bardziej w przy-
padku osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością – praca stanowi 
jeden z najważniejszych elementów realizacji najpełniej rozumia-
nego człowieczeństwa.

Podkreśla to twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej Maria 
Grzegorzewska, a także papież Jan Paweł II, który w encyklice 
„Laborem exercens” zwraca uwagę na szczególną potrzebę godzi-
wego zatrudnienia osób w taki czy inny sposób poszkodowanych 
przez los.

Zatrudnianie na otwartym rynku pracy, bądź tworzenie za-
kładów aktywizacji zawodowej albo uruchamianie warsztatów 
terapii zajęciowej, pozwala im na pełne zintegrowanie społeczne 
a także na odkrycie sensu ich życia i zrównoważenie nawet naj-
większego cierpienia. 

W wymiarze religijnym również najgłębsza niepełnospraw-
ność, która wyklucza jakąkolwiek aktywność zawodową, nie po-
zbawia takich osób ich użyteczności. Bowiem w obszarze życia 
duchowego mogą one – nawet bardziej niż inni – także uczest-
niczyć w tworzeniu dobra wspólnego. 
1 Tekst został zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej w Akademii „Ignatianum”, jaka odbyła się w Krakowie w dniach 9–10 
kwietnia 2015 r. pod hasłem: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej 
i religijnej.
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*   *   *
Na samym początku wyjaśnienia wymaga termin: osoba 

z niepełnosprawnością. Na ogół mówi się o osobach niepełno-
sprawnych, co może niektórym kojarzyć się z mniej sprawną 
osobą, w domyśle – mniej wartościową, niepełną osobą. Tymcza-
sem niepełnosprawność jako taka nie narusza struktury osoby, 
dlatego powinna być ona rozpatrywana nie w oderwaniu od 
osoby, ale na pewno nie jako czynnik pomniejszający jej wartość.

Kolejny termin: rewalidacja – jest powszechnie znany, więc 
nie ma potrzeby wyjaśniania go. Powiem tylko jedno, że w świetle 
pedagogiki chrześcijańskiej, zwłaszcza w jej nachyleniu perso-
nalno-egzystencjalnym, którym zajmuję się od lat w moich po-
szukiwaniach naukowych, owa rewalidacja – nazywana również 
integralną – wykracza poza sferę fizycznej i psychicznej struktury 
osób z niepełnosprawnością. Dotyka ona również obszaru życia 
duchowego, gdzie dokonuje się być może najważniejszy proces 
najpełniejszej rewalidacji.

Szczegółowa analiza na ten temat – w nawiązaniu do „do-
świadczenia Dzieła Lasek” – znajduje się w publikacji, która 
ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie2. 

W skonstruowanym tam przeze mnie integralnym modelu 
rewalidacji fundamentalne znaczenie miały założenia Założyciel-
ki Dzieła Lasek, które zapisała w swoim Dyrektorium: „Dzieło to 
z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło 
z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie 
czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu”3. I dalej: „Jak mieszkanie 
2 J. Placha, Integralny model rewalidacji na podstawie „doświadczenia Dzieła 
Lasek” w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, 
wydanie II, ss. 438. 
3 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, oprac. M. Banaszak, M. Prussak, 
współpr. K. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Warszawa 2007, s.163.
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Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła wszelkich łask, stąd uf-
ność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność Bożą i wiara, i ufność 
w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych i grzesznych uczynić 
może narzędzia swej Opatrzności”4.

Tak więc Dzieło Matki Czackiej to swoistego rodzaju genius 
loci, które nawiązuje także do „Środowiska Bożego” – by nawią-
zać do koncepcji rozwoju Teilharda de Chardin – gdzie naczelne 
miejsce jest przeznaczone dla wszechogarniającej Wspólnoty Mi-
łości.

Jest to ten rodzaj wspólnoty – jak to określa Klaus Hemmer-
le – która nie jest już tylko „stowarzyszeniem osób złączonych 
wspólnym celem, lecz jest samym życiem. Jeśli bowiem życie to 
dokonuje się według wzoru trynitarnego dawania-siebie, wów-
czas każda strata staje się zyskiem, każde opuszczenie-siebie – 
odnalezieniem-siebie, oczywiście tylko przez krzyż. Jednostka 
i całość przełamują potrzebę konkurencyjności, a we wzajemnych 
relacjach stają się obszarem, w którym potwierdza się boskie życie 
doświadczane tu i teraz”5.

Po tym koniecznym wstępie przejdźmy do rozważań nad 
znaczeniem pracy w procesie rewalidacji osób z niepełnospraw-
nością. Zwróćmy uwagę na refleksję jakiej dokonał na temat 
pracy Jan Paweł II w jednym ze swoich najważniejszych doku-
mentów, jakim jest niewątpliwie encyklika Laborem exercens. 
Najpierw w znaczeniu ogólnym a potem także w odniesieniu do 
osób z niepełnosprawnością. 

Na wstępie przypomnijmy – nawiązując do początku wspo-
mnianej encykliki – samo pojęcie pracy, które w ujęciu Jana Pawła 
II jest bardzo szerokie, co sprawia, że obejmuje tym terminem 
wszelką działalność „jaką człowiek spełnia, bez względu na cha-
rakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą 
4 Tamże, s. 166.
5 K. Hemmerle, Tezy ontologii trynitarnej, L. Skolik (przekład i wprowadzenie), 
Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003, s. 78–79.
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za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa 
czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą 
swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo”6. 

 Ta szerokość ujęcia papieskiego jest zasadniczą zaletą ta-
kiego podejścia do zagadnienia pracy. Całość refleksji Papieża 
nad pracą koncentruje się na wielu ważnych elementach, ale 
najważniejsze wydaje się być podkreślenie jej podmiotowości, 
z czego można wprost wyprowadzić zarówno jego odpowiedzial-
ny (a więc etyczny) stosunek do pracy i prymat człowieka nad 
techniką (L. ex. 12), jak i prymat człowieka nad rzeczą (Tamże).

Wiąże się to z podkreśleniem godności osobowej człowieka 
jako fundamentu wszelkich papieskich rozważań. Tej właśnie 
godności osobowej człowieka powinna być podporządkowana 
wszelka ludzka praca, która – jak to określa Papież – „nosi na 
sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię 
osoby działającej we wspólnocie osób – a znamię to stanowi jej 
wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę” 
(Wstęp do L. ex.).

A więc człowiek w takim ujęciu jest – idąc wciąż śladem myśli 
Jana Pawła II – w pełni tego słowa znaczeniu twórcą, wyciskają-
cym osobowe piętno na tym co robi, sprawiając, że wszelka praca 
staje się tym samym dobrem godziwym, właśnie ze względu na 
ową niepowtarzalną godność człowieka.

Takie upodmiotowienie pracy stawia więc człowieka w miej-
scu priorytetowym.

Dlatego nawet najbardziej zaawansowana technika i narzędzia 
produkcji będą zawsze spełniały tylko rolę środków, aby człowiek 
mógł stawać się coraz bardziej człowiekiem.

A zatem praca w takim ujęciu staje się prawdziwym dobrem 
dla człowieka, a nie tylko grą pozorów lub czymś, co mogłoby go 
w jakikolwiek sposób ograniczać i zniewalać (L. ex 9), co zdarza 
6 Jan Paweł II, Laborem exercens. O pracy ludzkiej, TUM – Wydawnictwo 
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995, s. 3–4.
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się niestety czasem, gdy człowiek sprowadzony jest do roli środka 
w generowaniu jak najwyższych ekonomicznych korzyści.

To dobro – jak stwierdza Papież – „nosi na sobie znamię 
«bonum arduum» wedle terminologii św. Tomasza, to niemniej 
jako takie jest ono dobrem człowieka. I to nie dobrem tylko 
«użytecznym» czy «użytkowym», ale dobrem «godziwym», czyli 
odpowiadającym godności człowieka, wyrażającym tę godność 
i pomnażającym ją. Chcąc bliżej określić znaczenie etyczne pracy, 
trzeba mieć przed oczyma tę przede wszystkim prawdę. Praca jest 
dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę 
bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją 
do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, 
a także poniekąd «bardziej «staje się człowiekiem»” (L. ex. 9).

W świetle powyższego pojawia się potrzeba – jak to nazywa 
Papież – „umiejętności pracy”, czyli „sprawczego uczestnictwa 
w nowoczesnym procesie produkcji” (L. ex 12), w którym czło-
wiek, z jego odpowiednim i fachowym przygotowaniem oraz 
uczciwym i odpowiedzialnym stosunkiem do pracy (aspekt 
etyczny) jest najważniejszy.

Za tym idzie także dalsza konsekwencja nauczania papieskie-
go, mianowicie: prymat człowieka wobec rzeczy: „Trzeba pod-
kreślać i uwydatniać – pisze Papież – pierwszeństwo człowieka 
w procesie produkcji – prymat człowieka wobec rzeczy. Wszystko 
to, co mieści się w pojęciu «kapitału» – w znaczeniu zawężonym 
– jest tylko zespołem rzeczy. Człowiek jako podmiot pracy – bez 
względu na to, jaką spełnia pracę – człowiek sam jeden jest osobą. 
Prawda ta posiada zasadnicze i doniosłe konsekwencje” (Tamże).

Mimo iż praca wykonywana przez człowieka bardzo często 
zakorzeniona jest w różnego rodzaju korporacjach, ważne jest, 
aby nawet wówczas mogła pojawić się świadomość pracy na swo-
im – jak to określa Papież. Mówi: „człowiek pracujący pragnie 
nie tylko należytej za swą pracę zapłaty, ale także uwzględnienia 
w samym procesie produkcji takich możliwości, ażeby mógł mieć 
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poczucie, że pracując nawet na wspólnym, pracuje zarazem «na 
swoim»” (L. ex. 15).

Bóg stwarzając świat i dzieląc ów akt stwórczy na poszczególne 
okresy, wskazuje na pewną cykliczność i relacyjność pracy wzglę-
dem wypoczynku. A zatem, idąc tym śladem podobieństwa czło-
wieka do samego Stwórcy, powinniśmy i my również uwzględnić 
w swoim zaangażowaniu w pracę element wypoczynku. Wydaje 
się jednak, że ta sprawa została dzisiaj szczególnie zachwiana – za-
równo ze strony pracodawców jak i osób pracujących – aby użyć 
bardzo trafnego terminu Jana Pawła II (L. ex. 19). Pierwsi z uwagi 
na osiągnięcie jak najwyższego zysku, drudzy – bo często są to 
również wymogi pracodawcy – aby utrzymać pracę, a może tak-
że dlatego, by wywindować swoje wynagrodzenie na najwyższy 
poziom. Rodzi to zagrożenie w postaci przerostu ekonomizmu 
u pracodawcy, a u osób pracujących wręcz patologiczny praco-
holizm, co często jest źródłem niszczącej dezintegracji rodziny 
– przed czym również przestrzega Papież.

Tak więc konkludując, możemy uznać za słuszny postulat 
pod adresem ludzi biznesu i menadżerów, kierujących różnymi 
firmami, że w świetle papieskiego nauczania społecznego – jeżeli 
chcą oni realizować fundamentalne prawa człowieka – muszą 
przyznać, że etyka będzie zawsze ważniejsza od nawet najdosko-
nalszej techniki, oraz że człowiek będzie zawsze ważniejszy od 
rzeczy i od rachunku ekonomicznego.

Poruszając zagadnienie osób z niepełnosprawnością, w en-
cyklice Laborem exercens Jan Paweł II podkreśla szczególną po-
trzebę zapewnienia im godziwego zatrudnienia: „Byłoby rze-
czą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem 
wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia spo-
łecznego, a więc także do pracy, tylko osoby pełnosprawne, gdyż 
w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji 
słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych” (L. ex. 22). 
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Papież zdaje sobie sprawę z niełatwego zadania, jakie ma 
przed sobą społeczeństwo ludzi zdrowych, niemniej apeluje, 
aby szanując godność osób z niepełnosprawnością, zapewnić im 
w miarę możliwości godne warunki egzystencji: „Nie ukrywając, 
że chodzi tu o zadanie złożone i trudne, należałoby sobie jednak 
życzyć, aby właściwe pojmowanie pracy w znaczeniu podmioto-
wym prowadziło do takiej sytuacji, w której osoba upośledzona 
nie czułaby się pozostawiona na marginesie świata pracy lub 
uzależniona od społeczeństwa, lecz mogła egzystować jako peł-
noprawny podmiot pracy, pożyteczny i szanowany ze względu na 
swą ludzką godność, powołany do wnoszenia wkładu w rozwój 
i dobro własnej rodziny i społeczeństwa, zgodnie ze swymi moż-
liwościami” ( L. ex. 22). 

A zatem praca w procesie ich rewalidacji jawi się jako war-
tość pozwalająca im na pełny udział w życiu społecznym jak 
również na realizację godnego życia. Dobrze byłoby, aby to była 
w miarę ciekawa praca. A. Abramow swego czasu zapytał: „Co 
jest człowiekowi potrzebne do szczęścia? To, aby jego zajęcie 
było choć odrobinę lepsze od człowieka. Jeżeli człowiek wyko-
nuje jakąś wielką i pożyteczną dla innych pracę – sam staje się 
lepszy”7.

Aktywna więc – a najlepiej twórcza praca – to podstawowy 
warunek pełnej rewalidacji osób z niepełnosprawnością. Ich po-
czucia sensu i szczęścia. Oczywiście powinna to być mądra praca, 
a nie tzw. „nerwicowy wir pracy”, za którym kryje się często tyl-
ko patologiczna forma ucieczki od samego siebie i nurtujących 
problemów. Wszak na wypoczynek i refleksję również musimy 
znaleźć czas. Choć pewnych minimalnych przeciążeń bać się nie 
należy. 

W życiu godnym człowieka ważny jest umiar. Źle jest gdy 
mamy za dużo, i jeszcze gorzej, gdy mamy za mało. Osoby z jaką-

7 A. Abramow, Irkucka historia (emisja w Polskim Radiu w dniu 22.11.1981 r.).
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kolwiek niepełnosprawnością często – poniekąd słusznie – pra-
gną więcej niż są ich realne możliwości. I trudno im pogodzić się, 
że są mniej sprawne w jakimś zakresie niż inni, choć mogą okazać 
się bardziej sprawnymi w innych obszarach życia. Znaleźć coś 
w rodzaju zrównoważenia dążeń, oto być może klucz do godnego 
życia. To znaczy takiego realizowania życiowego credo, w którym 
jesteśmy uzdolnieni – tak jak Matka Czacka – do przyjęcia swojej 
niepełnosprawności jako dobrostanu cierpienia, jako swoistego 
i trudnego, ale Bożego Daru, nadającego życiu osób z niepełno-
sprawnością najgłębszy sens.

Niezależnie od żmudnego nieraz, utkanego także niepo-
wodzeniami, dorastania do takiego godnego przeżywania tru-
dów życia, mimo takiej czy innej niepełnosprawności – a może 
tym bardziej wówczas – ważne jest pełne zawierzenie i oddanie 
się Bogu.

Święty Augustyn – podobnie jak Matka Czacka – pięknie 
wyraził to w słowach modlitwy, w której zwraca się do Boga 
w Trójcy Jedynego. Niech jej krótki fragment będzie także  
puentą otwierającą i wzmacniającą siły osób z jakąkolwiek nie-
pełnosprawnością do bardziej integralnego i godnego – bo razem 
z Bogiem połączonego – przyjęcia swojego cierpienia: 

Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja,
wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu
i nie zaniechał poszukiwania Ciebie, 
ale bym zawsze gorliwie szukał Oblicza Twego.
(…) 
Przed Tobą jest moc i niemoc moja:
moc zachowaj, niemoc ulecz8.

8 Święty Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Wydawnictwo 
„Znak”, Kraków 1996, s. 526.
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W procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnością ważne 
jest, aby wszystkimi siłami dążyć do ich zatrudnienia. Może się 
jednak okazać, że to niemożliwe. 

Mimo to osoby takie nie mogą być pozbawione najgłębiej 
rozumianej użyteczności. W obszarze życia duchowego mogą 
one – nawet bardziej niż inni – także uczestniczyć w tworzeniu 
dobra wspólnego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
owa aktywność duchowa będzie dla nich najważniejszą i najsku-
teczniejszą pracą. 



s. Lidia Witkowska FSK

Mistyka codzienności siostry Teresy Landy

Często słyszy się, że życie człowieka podzielone jest na sa-
crum i profanum, życie religijne i życie świeckie. Prawdziwe 

chrześcijaństwo to przecież całe życie człowieka, które właśnie 
staje się sacrum. Jak to jest w naszym życiu? Jak wygląda nasza 
świadomość powołania nas wszystkich do świętości, które stało 
się jednym z ważniejszych tematów Soboru Watykańskiego II 
zwołanego dla ewangelicznej odnowy chrześcijańskiego życia? 
Jak rozumiemy dążenie do świętości dzisiaj w Dziele Matki Elż-
biety Czackiej?

Matka Czacka, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, pi-
sała: [człowiek] w świetle wiary widzi siebie w stosunku swoim do 
Boga i w tymże samym świetle widzi wszystko, co go otacza. Tylko 

w drOdze dO świętOści
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i tylko w tym świetle wszystko, co jest w człowieku, czym on jest, 
i wszystko, co go otacza (…) nabiera prawdziwej wartości. Wtedy 
tylko to, co wobec Boga i wobec wieczności ma wartość, tylko to 
zasługuje na uwagę (Dyrektorium, O cnotach życia codziennego).

W innym miejscu jasno określa tych, którzy swój wewnętrz-
ny wzrok kierują na Jezusa. W Dyrektorium czytamy: [Dusze 
zapatrzone w Pana Jezusa] im lepiej przyjmują z ręki Pana Jezusa 
cierpienia nieodłączne od życia, tym bardziej Pan Jezus otwiera 
oczy ich duszy, tym pełniejsze łaski, tym bardziej zasłona z ich 
oczu opada i tym jaśniej widzą i rozumieją tajemnice Boże. Tym 
lepiej korzystają z tych tajemnic Bożych, zarówno dla siebie, jak 
i dla bliźnich swoich.

Modlitwa ich w oschłości czy w radości równie cenna, rów-
nie pożyteczna, bo używa skarbów Chrystusowych w uwielbianiu 
Boga, w dziękczynieniu Mu, w przebłaganiu i zadośćuczynieniu 
Mu. Siłę i męstwo do życia czerpią również z tych skarbów niewy-
czerpanych i dlatego ze spokojem i pogodą przyjmują krzyż obo-
wiązków swoich. Zawsze przez Chrystusa, z Nim i w Nim znajdują 
drogę do Boga i do ludzi. Wtedy życie szare, zwyczajne na pozór, 
nabiera dziwnej jasności i bezcennej wartości. Życie proste, nie-
pozorne, w którym przeczuwa się wielkość Boga. 

Tak niewidoma Matka Czacka daje nam receptę na życie Boże 
w szarej codzienności, wskazuje proste środki do tego, aby być 
świętym. Nie uważa, że koniecznie potrzebne są warunki, aby 
zostać świętym, ale to, co daje Bóg hic et nunc. 

W dokumencie soborowym w Konstytucji o Kościele czytamy: 
Wszyscy tedy chrześcijanie będą z dnia na dzień coraz bardziej 
uświęcać się w warunkach swego życia, pośród swoich obowiąz-
ków czy okoliczności życia, jeśli z wiarą przyjmują wszystko z ręki 
Ojca niebieskiego i współdziałają z wolą Bożą, ujawniają także 
w służbie doczesnej przede wszystkim tę miłość, którą Bóg świat 
umiłował. Widać tu wyraźne podobieństwo myśli, które w La-
skach znalazło praktyczne zastosowanie jeszcze przed Soborem 
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Watykańskim II, w pokornej, powszedniej (zwyczajnej) służbie 
niewidomym braciom.

Założycielka Lasek pokazała, że odkrywanie Boga w fizycznej 
ciemności nie jest żadną przeszkodą. Punktem wyjścia stało się jej 
zmierzenie z doświadczeniem krzyża ślepoty, z własną słabością, 
by w tym kontekście odnaleźć szczęście, co stało się drogowska-
zem dla wielu ludzi widzących i niewidomych, którzy kroczyli 
i kroczą Jej śladami w Dziele Lasek.

To znaki czasu są konkretną perspektywą, dzięki której to co 
ogólne i czasami banalnie proste stać się może w naszej zwykłej 
codzienności najważniejsze i jedynie nam, czy przez nas innym 
potrzebne. Takim pozostawionym znakiem Bożej Opatrzności 
była Zofia Landy, późniejsza franciszkanka z Lasek. We wrześniu 
mija jej rocznica urodzin (ur. 23 września 1894 r. w Warszawie, 
zm. 5 stycznia 1972 w Laskach), więc warto wspomnieć tę po-
stać, która poprzez służbę niewidomym, codzienność zmagań, 
doświadczeń wewnętrznych i głębi relacji z Bogiem pokazała, jak 
Bóg ujawnia się w przedziwnej, zwykłej codzienności. 

Zofia Landy, w zakonie s. Teresa od Krzyża, obdarzona przez 
naturę niezwykle bystrym umysłem, filozof, krytyk literacki, tłu-
maczka. Urodzona w żydowskiej rodzinie, racjonalistka, ufała 
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przede wszystkim światłu jakie daje rozum i wciąż poszukiwała 
Prawdy. 

W latach 1913–1916 była słuchaczką filozofii na paryskiej 
Sorbonie. Pod wpływem rozmów z ks. Władysławem Korniło-
wiczem, w roku 1917 przyjęła chrzest. W jego postawie młoda 
konwertytka wyczuwała głębokie doświadczenie żywej i dyna-
micznej wiary, która promieniowała na innych. Według duchow-
nego czymś podstawowym i zasadniczym było pogłębianie wiary, 
a tym samym znalezienie intelektualnego wyrazu doktryny kato-
lickiej, dzięki której treści religijne mogłyby zostać przedstawione 
światłemu człowiekowi. Dzięki poznawaniu Prawdy ludzie tacy 
jak s. Teresa Landy stawali się zdolni do kontemplacji i podziwu, 
które prowadzą do mądrości. 

W 1928 roku Zofia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek w Laskach. Na łamach kwartalnika „Verbum” publikowała 
artykuły i pisała recenzje. W polskiej krytyce reprezentowała nurt 
personalistyczny, który nawiązywał do osiągnięć neotomizmu. 
Pozostawała pod silnym wpływem św. Tomasza z Akwinu czy 
Jacquesa Maritaina i późnych pism Stanisława Brzozowskiego, 
polskiego filozofa epoki Młodej Polski. Była autorką szkiców 
i recenzji poświęconych literaturze polskiej (m.in. Dąbrowskiej, 
Nałkowskiej, Gombrowiczowi) i francuskiej (m.in. Bernanosowi, 
de Saint-Exupéry’emu, Malraux). Była bliską współpracowniczką 
Matki Elżbiety Czackiej.

Po pierwszym spotkaniu z Ojcem Władysławem Korniło-
wiczem, z którym rozmawiała na różne tematy, ale też m.in. 
o Brzozowskim i Bergsonie, zanotowała: Powiedział mi Ojciec, 
abym się modliła o łaskę wiary. Wydawało mi się dziwne, żeby się 
modlić, nie wiedząc, czy jest Bóg, ale posłuchałam Ojca. To było 
najważniejsze z tego pierwszego widzenia (Wspomnienia napisane 
z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. Wł. Korniłowicza). Widać tu, że 
nawet brak zrozumienia Prawdy, nieznajomość siebie, trudności 
wewnętrzne mogą stać się drogą prowadzącą do Boga. To właśnie 
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ciemności niewiary poprowadziły młodą Zofię do wielkiego do-
świadczenia realnej obecności Boga, do obcowania z Tajemnicą, 
swoistą drogą codzienności mistycznej.

W działalności ks. Korniłowicza jako kierownika dusz nale-
ży podkreślić jego szczególną zdolność podejścia i duchowego 
prowadzenia osób należących do kręgu tzw. wątpiących, poszu-
kujących Boga, świeżo nawróconych. Ukazywał im Boga jako 
Prawdę, od której nie można uciekać. To właśnie w nim s. Teresa 
dostrzegała autentyczną troskę o duszę ludzką, ale także to, że nic 
nie było drogą nawracania za wszelką cenę. Pisała o jego sposobie 
debat: To był jasny, prosty, spokojny, wstrzemięźliwy w słowie, ale 
niezłomny w przekonaniu wykład Prawdy, Prawdy, która miała 
w sobie swoją moc, swoje świadectwo, które nie potrzebowało pod-
pórek, ale które też nie podporządkowywało się niczemu, nawet 
chęci zdobycia duszy. To był jedyny sposób na taką duszę jak moja 
(Wspomnienia…). 

W innym miejscu, w tych samych wspomnieniach siostra Te-
resa pisała: Dziwne i cudowne było to, że Ojciec tak liczył się z inte-
lektem, to jednak w tych swoich pouczeniach nie intelektualizował 
lecz odwoływał się do czegoś głębszego i istotniejszego w człowieku, 
do tego słabego jeszcze płomyka łaski, która odpowiadała «tak» na 
Bożą prawdę.

Mądrość Ojca Korniłowicza łączyła się z wielką roztropno-
ścią, która pozwalała mu na dobre rozeznawanie sytuacji swoich 
penitentów. Nie przyśpieszał, nie oczekiwał niczego od penitenta, 
poza jednym, uległości Duchowi Świętemu, który sam poprowa-
dzi duszę do Źródła łask.

Sama Siostra Teresa również prowadziła pogadanki filozoficz-
no-teologiczne dla sióstr i świeckich. Spotkania, podczas których 
czytano Summę św. Tomasza z Akwinu, nie były zamknięte. Korzy-
stali z nich studenci różnych uczelni, ludzie kultury i sztuki. O ich 
skuteczności najlepiej świadczy opinia jednego z uczestników, 
Zbigniewa Herberta, który doświadczył wewnętrznej przemiany 
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i z wielkim uznaniem napisał do jednego z przyjaciół o Siostrze 
Teresie: Najmądrzejsza kobieta jaką znam – mała, gruba i piekielnie 
inteligentna (Z. Herbert, Listy do muzy, Gdynia 2000, s. 131).

Mądra, inteligenta, wykształcona s. Teresa miała wiele we-
wnętrznych wątpliwości, które nie są obce człowiekowi podejmu-
jącemu poważną relację z Bogiem. Swoje sprawy życia duchowego 
powierzała ks. Wł. Korniłowiczowi. We wspomnieniach pisanych 
z okazji 35-lecia święceń kapłańskich ks. Wł. Korniłowicza zano-
towała: Dziwne to było właśnie, że choć zdawało mi się, że Ojciec 
mnie nie przekonał, moje trudności po każdej rozmowie upadały 
i nie wracały już nigdy. Mam przekonanie, że Ojciec modlił się za 
mnie, i modlitwą swoją pociągał duszę moją ku prawdzie. Głęboko 
odczuwała moc modlitwy i jej działanie w sobie. Cieszyła się, że 
na swojej drodze życia poznała Ojca Korniłowicza, który w spo-
sób bardzo delikatny towarzyszył jej na drodze wiary.

W swoim wnętrzu Teresa odkrywała Boga, który przemie-
niał ją przez miłość i pozwalał uczestniczyć w swym życiu. Do-
świadczała, jak nawet wobec nieudolności człowieka Bóg czyni 
cuda w duszy. Wysiłek umysłu był wówczas prawie niepotrzebny, 
przylegała jedynie swoją wolą do woli Boga i wyrażała zgodę, by 
ją prowadził. To najczęściej wystarczyło. 

W „Verbum” z roku 1935 czytamy: Człowiek znajdując Boga 
w akcie wiary – znajduje prawdę, która tak nieskończenie prze-
kracza wszelkie możliwości jego umysłu, że droga poszukiwania 
tej prawdy właściwie dopiero się zaczyna. 

Od pierwszego aktu wiary, który jest zetknięciem się duszy 
z Bogiem, do pełni widzenia, które osiągniemy w niebie, jest cała 
cudowna droga poszukiwań i oświeceń, droga coraz pełniejszego 
życia wiary. Życie to bogate i tajemnicze nigdy tu na ziemi nie do-
chodzi do pełni światła, ale ciemności są prześwietlone jasnością 
prawdy, która jest jakby za coraz cieńszą zasłoną… 

Jej życie duchowe kształtowało się jeszcze w procesie uwal-
niania od niedoskonałości. Zaczynała wtedy doskonale rozumieć, 



s. Lidia Witkowska FSK – Mistyka codzienności siostry Teresy Landy 79

że doświadczenie Boga jest kroczeniem po omacku, czasami 
w świetle czy we łzach oczyszczenia. Nigdy jednak nie było takie 
samo, lecz zawsze dynamiczne. Widziała ona również, że dzięki 
swemu rozwijającemu się życiu duchowemu, poznaniu intelektu-
alnemu wchodzi w transcendencję i osobowy kontakt z Bogiem. 
Bóg stawał się coraz bliższy, potrzebowała Jego obecności i w 
Nim pokładała całą swoją nadzieję. Mimo świadomości swej 
nędzy, często wewnętrznej walki i może nawet czasem przegranej, 
pisała: Człowiek jest «otchłanią nieznanych sił» w których rozgry-
wa się ostateczna walka nieznanych żywiołów (Verbum, 1937 r.). 
Rozumiała coraz bardziej, że kiedy przychodzi ból, ogołocenie, 
samotność człowiek może (jeśli nie ucieknie, jeśli nie zamknie się 
w sobie) doświadczyć niezwykłego oczyszczenia, wejść w nową 
przestrzeń, na nowo poznać Pana. Jezus Chrystus ukazał nam tę 
drogę. W liście do Filipian św. Paweł mówi: Jezus istniejąc w po-
staci Bożej, nie skorzystał, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie przyjąwszy postać sługi. Uniżył samego siebie, stał 
się posłuszny aż do śmierci, dlatego też Bóg wywyższył Go ponad 
wszystko… Ból, cierpienie, osamotnienie s. Teresa odczytywała 
jako miejsce przekraczania siebie, miejsce spotkania Pana.

Miała świadomośc tego, że Bóg przemawia najwięcej przez 
codzienność, poprzez zwyczajne doświadczenia, prozę, która 
w Nim nabiera konkretności życia: Dla duszy wierzącego rzeczy-
wistość, w której on żyje, jej konkretność jest widomym znakiem, 
przez który prześwieca wola Boża, który ją tylko jakby zakrywa. 
Im pełniejsza wiara, tym znak wyraźniejszy, tym cieńsza zasłona, 
tym bardziej widoczny Bóg, który się posługuje naszym dziś jako 
naszą drogą do Siebie. Dla chrześcijanina nie ma uświęcenia poza 
konkretnością jego życia (Verbum, 1934 r.).

W miarę rozwoju życia religijnego, nabywając świadomo-
ści pewnego rodzaju pochwycenia przez Boga, które stawało się 
czasem pocieszeniem czy tęsknotą, pojmowała, że Ten, którego 
szukała JEST i zaprasza ją na głębię Bożego Oceanu. Dokonało 
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się. Zstąpił na mnie w czasie rozmyślania poryw łaski Ducha Świę-
tego z wielką mocą (…) i porwał mię do widzenia wielkości Boga. 
Obudził we mnie gwałtowne pragnienie Boga, tylko Boga, Boga 
samego i w tym pragnieniu opadły z duszy wszystkie inne. Wszyst-
ko stało się nieważne, nieistotne wobec tej Miłości zstępującej do 
duszy i porywającej ją do Siebie. Kiedy pytałam tej Miłości, czego 
chce ode mnie i co mam czynić, odpowiedziała mi: «oddaj mi się 
zupełnie» (Dziennik łask, 02 VI 1944 r.).

Dojrzewała wewnętrznie i miała świadomość konieczności 
czasu, który dokonuje proces dojrzewania ewangelicznego ziarna. 
Niczego nie przyśpieszała, natomiast coraz częściej odczytywała 
w prostych czynnościach ukrytą rzeczywistość Boga. Widziała, 
że człowiek dochodzi do wieczności przez czas. Człowiek przezwy-
cięża czas, poddając się jego prawu i kształtując go dla własnych 
celów. Człowiek osiąga niezmienność poprzez poddanie się zmien-
ności każdego momentu swego życia. Poddanie się przez przyjęcie 
tego momentu z tym wszystkim, co on niesie, co jest inne, ale pod 
czym kryje się głębsza rzeczywistość, która ten moment utrzymuje, 
daje mu jego istnienie… (Verbum, 1934 r.). Próbowała odczyty-
wać to, co jest ukryte i dane nam w każdym momencie życia 
w tajemnicach radosnych, bolesnych czy chwalebnych. Widziała 
i rozumiała, że w tym wszystkim co przeżywamy kryje się głębsza 
rzeczywistość. Odrzucała iluzję, która często w życiu duchowym 
przysłania człowiekowi rzeczywistość. Stąd nie jest obojętne na-
sze bycie tu i teraz.

Siostra Teresa rozumiała, że przeżycia, najwznioślejsze nawet, 
przemijają, wartością trwałą jest sam Bóg. Pisała o swoim we-
wnętrznym doświadczeniu, kiedy znajdowała się jakby w innym 
świecie i jednocześnie podkreślała, że to wszystko nie z niej jest 
lecz z Boga: Podniesiona jestem w jakąś ciszę, w jakąś światłość czy 
ciemność, bo trudno to nazwać. Zrozumiałam, że mam w sobie Ży-
cie. Życie to nie takie lub inne poczucie, to coś, co jest, co trwa, czy 
się je czuje czy nie. To życie zostanie, o ile go nie wypędzę z duszy, 
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o ile go nie utracę dobrowolnie… Dziś Duch Święty naprostował 
we mnie pokorę. Zrozumiałam jak bardzo, jak zupełnie nie ze mnie 
jest to, co się dzieje w duszy… (Dziennik łask, 18 V 1940 r.).

Pokora, uniżenie, własna nędza to najzwyklejszy nasz mate-
riał z którego Bóg rzeźbi duszę. Dążymy do doskonałości z tym 
wyposażeniem jakie mamy, jakie zostało nam dane, i mimo jego 
ubóstwa jesteśmy cenni w oczach Bożych. Niezgłębionym głębiom 
ludzkiej nędzy (…) odpowiadają jeszcze bardziej tajemnicze głębie 
łaski Bożej (Verbum, 1936 r.).

W innym miejscu pisała o doświadczeniu wewnętrznego 
oczyszczenia, własnej małości i jednocześnie pokoju, którego 
nigdzie indziej poza Bogiem nie mogła znaleźć: [Duch Święty] 
wyzwalał mnie z jakiś śmiesznych ukłonów, które naśladują pokorę 
i z tych wyrazów ukutych z góry i wyświechtanych, w których się 
upokarzałam przed Bogiem…

Boże, widzę Ciebie, to wystarczy. Boże, widzę siebie poza Tobą 
i w Tobie, to wystarczy. Boże, czuję Twoją wszechogarniającą, 
ale i miażdżącą Miłość, która zlewa się na każde dno. Ukazuje 
dno i rzecz każdą, i duszę moją stawa na miejscu właściwym. To 
wystarcza (Dziennik łask, 18 V 1940 r.). Doświadczała swoich 
słabości, widziała je jasno i zaczynała rozumieć, że należy je rów-
nież przyjąć z wiarą, z ufnością, że Bóg akceptuje ją w pełni taką 
właśnie. To nie znaczy, że własna małość musi przestać istnieć, 
czy boleć, bo bywa i tak, że stare rany po jakimś czasie znowu 
się odzywają, ale one mają już zupełnie inne miejsce w naszym 
życiu duchowym, zostają przemienione. Nasze życie jest teraz 
pełniejsze, bardziej zharmonizowane i wewnętrznie bogatsze. 

Nie miała złudzeń co do swojej osoby, uważała się za jedną 
z sióstr z Lasek, zwyczajną służebnicę Pana, którą dzieli przepaść 
wiążąca doskonałość z niedoskonałością. Jest kontrast miażdżący 
między śmietniskiem mojej duszy, a tą łaską, która jakby czekała 
ciągle, bym po nią sięgnęła (07 II 1942 r.). W innym miejscu (04 
II 1942 r.) pisała: Pokój, pokój i cisza w duszy. Wszystko uspokoiło 
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się i w tej ciszy dokonywa się praca oczyszczenia. Bóg najmiłosier-
niejszy pokazuje mi wszystko, co we mnie złe, nieczyste, pyszne, 
widzę całą niewierność mego życia, a mimo to pokój, a nawet 
radość. Boże, skąd ta radość? Czy z prawdy? Czy ze świadomości 
miłosierdzia Twego? Czy z poczucia, że nic we mnie nie zamyka 
się przed światłem i nic nie broni się przed leczącym cierpieniem? 
Deo gratias! W dalszym fragmencie zapisków czytamy: To jest 
moja droga: przeżyć chwilę, aż do tego jej dna, w którym odnajduje 
się zawsze Krzyż. To we mnie żyje, ale jeszcze nie w pełni. Gdy 
będzie w pełni – będzie zjednoczenie (21 XI 1940 r.). A może to 
był ten moment, kiedy czuła w sobie, że podobnie jak w Starym 
Testamencie Bóg objawił się Mojżeszowi w ognistym krzaku, ona 
doświadczyła spotkania z Jezusem w ogniu cierpienia.

Miała wiele pytań i szukała na nie odpowiedzi. Trwała na 
modlitwie, karmiła się sakramentami. W nich czuła, jak umysł 
i serce pozwalają jej otworzyć się na obecność Pana, na Jego dzia-
łanie. Modlitwa stała się dla niej wodą żywą, która gasi pragnienie 
i przenika do najgłębszych obszarów duszy. Nie wiedziałam jak 
Duch Święty przyjdzie do duszy, czy jak gwałtowny wicher, czy 
jak ogień. A tymczasem przyszedł jak rosa, która zapładnia swym 
wewnętrznym działaniem według przepięknych słów modlitwy 
mszalnej. Działanie to dokonywało się w jakiś nieznanych mi głę-
bokościach, a jego skutkiem w duszy była miłość pełna pokoju 
(Dziennik łask, 14 XII 1942 r.). 

Mistyka codzienności s. Teresy Landy odsłania głębię jej życia 
z Bogiem. Pokazuje nam współczesnym ludziom Lasek, że poszu-
kiwanie Prawdy zawsze kończy się SPOTKANIEM z Chrystusem. 
Niechaj fragmenty pism s. Teresy Landy przytoczone tutaj staną 
się maleńkim odsłonięciem tego, co dzieje się w każdym z nas, 
kiedy nasze pragnienia skierowane są na wieczność. Franciszkan-
ka Służebnica Krzyża podążając za Prawdą uczyła łączenia tego, 
co codzienne, realne z tym, co nadprzyrodzone, wieczne. Była 
duchową córką Matki Elżbiety Czackiej i razem z Nią budowała 
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Dzieło Lasek. Poprzez realne trwanie w tym co tu i teraz stawała 
się coraz bardziej autentyczną sługą niewidomych braci, niewi-
domych fizycznie i duchowo. Jej doświadczenia Boga czyniły ją 
bardziej autentyczną, ludzką, bardziej miłosierną i delikatną, bo 
zanurzona była w głębokości Boga samego. 

Doświadczenie Boga nie jest zarezerwowane dla jakiegoś 
stanu życia. Bóg bowiem zaszczepił w ludzkim sercu dążenie 
do Prawdy, które ostatecznie ma prowadzić do poznania Jego 
samego. Dzięki temu człowiek – poznając i miłując Boga – może 
także dotrzeć do pełnej prawdy o sobie. Bóg zaprasza nas do 
codziennego pielgrzymowania do własnego serca.

Codzienność można również rozumieć jako swego rodzaju 
test wiary i spojrzeć jako na sprawdzian jej autentyczności. Je-
śli nie służymy czystym sercem naszym niewidomym braciom, 
wówczas uwięzieni jesteśmy w tym, co przemija, w rozczaro-
waniach, w beznadziejnych wysiłkach i ciągłych narzekaniach. 
Zamiast wzrastać wewnętrznie – umieramy. 

Nasze dążenie do świętości staje się niekończącą drogą. Jest 
ciągłym poszukiwaniem, odkrywaniem, a przede wszystkim 
świadczeniem o Bogu, który zachwyca i pociąga. Krocząc lasko-
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wymi drogami musimy uświadomić sobie, że wierzyć nie znaczy 
być doskonałym, nie znaczy również znać odpowiedzi na wszyst-
kie wątpliwości i pytania, ale wierzyć, to przede wszystkim znosić 
ciężar tajemnicy, która rodzi w nas wahania, i trwać w nadziei 
chwalebnego zmartwychwstania. 

Na koniec naszych pytań o świętość i wiarę chciałabym za-
cytować współczesnego mistyka, „czeskiego Tischnera”, Tomáša 
Halíka, który pisze, że wiara, jeśli jest żywa, będzie nieustannie ra-
niona, narażona na kryzysy a czasami również zabijana. Są chwile, 
gdy nasza wiara obumiera – aby mogła być ponownie wskrzeszona.

Tak, jedynie zraniona wiara, na której widoczne są „blizny 
po gwoździach”, jest wiarygodna, jedynie ona może uzdrawiać. 
Obawiam się, że wiara, która nie przeszła przez noc krzyża i nie 
dosięgła serca, takiej mocy nie posiada.

Wiara, która nigdy nie oślepła, która nie zaznała ciemności, nie 
bardzo potrafi pomóc tym, którzy nie widzieli i nie widzą.

Religia „widzących”, faryzejska, grzesznie zadufana, niezranio-
na religia podaje zamiast chleba – kamień, zamiast wiary – ideolo-
gię, zamiast świadectwa – teorię, zamiast wsparcia – pouczenie, 
zamiast miłosiernej miłości – tylko nakazy i zakazy.

Dopiero „niewidzenie”, uczciwe i pokorne przyznane niewi-
dzenie, otwiera przestrzeń wiary. Zadaniem wiary jest wytrwać 
w tym niewidzeniu. Musi aż do końca starać się o to, aby przestrzeń 
„niewidzialnego” pozostawała pusta, a jednocześnie otwarta – jak 
tabernakulum Wielkiej Soboty w godzinę uwielbienia RAN CIAŁA 
I SERCA CHRYSTUSA. Do tego swojego rzeczywiście niełatwego 
zadania wiara potrzebuje także nadziei i miłości (Tomáš Halík, 
Dotknij ran, Kraków 2010 r.).

Być może dzisiaj poprzez teksty s. Teresy Pan zaprasza nas 
wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią, do trudnych relacji, do wła-
snego wnętrza. Może to dzisiaj właśnie my, tu i teraz, mamy 
świadczyć o naszej wierze i otwierać się na tych, których Bóg 
stawia na naszej drodze do świętości.
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śmierć chrześcijanina

Charakterystyczne dla chrześcijaństwa ujęcie antropologiczne 
oferuje nam konkretny model pojmowania śmierci. Ponie-

waż w chrześcijańskiej antropologii ciało nie jest więzieniem, 
z którego człowiek usiłowałby się wydostać, ani też szatą, którą 
próbowałby z siebie zzuć, dlatego nikt z nas nie musi wstydzić 
się swych naturalnych odczuć, jakich doznaje w starciu z nie-
uniknioną „siostrą śmierć”. Nasz Pan sam musiał zakosztować jej 
ościenia, a Apostoł Paweł nam poświadcza, iż osobiście śmier-
telne to doznanie przeżywał na własnym ciele, albowiem swego 
ziemskiego przybytku nikt z nas nie chciałby utracić, lecz raczej: 
przywdziać na siebie owo „nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, 
wchłonięte zostało przez życie” (2Kor 5,4). Śmierć rozrywa czło-
wieka od wewnątrz. I to tym więcej, że osoba ludzka to przecież 
nie tylko ciało, lecz dusza i ciało w swej niepodzielnej i nieroz-
łącznej jedności. 

Absurdy śmierci ukazują się dobitniej, kiedy sobie uświado-
mimy, iż w porządku historycznym działa ona wbrew Bożej woli: 
„Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. 
Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata 
niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania 
Otchłani na tej ziemi” (Mdr 1,13-14), „Bo dla nieśmiertelności 
Bóg stworzył człowieka” (Mdr 2,23). Śmierć musi być więc przez 
nas akceptowana łącznie z określonym poczuciem pokuty, ze 
spojrzeniem skierowanym ku słowom św. Pawła: „Albowiem 
zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23).

z warSztatu teOLOga
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Naturalną rzeczą jest także, że chrześcijanin cierpi z powodu 
śmierci osób, które miłuje. „Jezus zapłakał” (J 11,35) nad grobem 
swego przyjaciela Łazarza. I my możemy i powinniśmy opłakiwać 
naszych zmarłych przyjaciół.

Opór, jakiego człowiek doznaje w obliczu śmierci, i możli-
wość przezwyciężenia tegoż oporu, kreuje w nas charakterystycz-
ną postawę, która nas różni radykalnie od zachowania innych 
żywych istot. W ten sposób śmierć jest dla człowieka szansą 
i wręcz koniecznością świadomego wylegitymowania się z pełni 
swego człowieczeństwa. 

Wiara i nadzieja pouczają nas o innym obliczu śmierci. Lęk 
przed śmiercią Jezus przyjmował w blasku woli Ojca (Mk 14,36). 
On umierał, „aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez 
bojaźń śmierci podlegli byli niewoli” (Hbr 2,15). W tym świetle 
już św. Paweł może odpieczętować w nas tęsknotę za przebywa-
niem u Chrystusa; tę pośmiertną wspólnotę z Chrystusem do-
strzega Apostoł w zestawieniu z obecnym życiem jako przebywa-
nie „o wiele lepsze” (Flp 1,23). Wyższość tego życia polega zaś na 
tym, iż trwając „w ciele” osiągamy pełnię naszej egzystencjalnej 
rzeczywistości; w odniesieniu jednak do owej pełnej wspólnoty 
po śmierci „wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 
pielgrzymami, z daleka od Pana” (2Kor 5,6). I nawet wówczas, 
kiedy w śmierci nieuchronnie rozstajemy się z tym ciałem, przyj-
mujemy ją w dobrym usposobieniu, owszem – możemy za nią 
nawet tęsknić, na ile prowadzi nas ona ku pełni świadomości, 
że „chcielibyśmy opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” 
(2Kor 5,8). Owa mistyczna tęsknota za wspólnotą z Chrystu-
sem po śmierci, która może współistnieć z naturalnym lękiem 
przed śmiercią, może pojawiać się częściej i występować łącznie 
z normalnym zaniepokojeniem w obliczu śmierci, i jako taka 
jawi się wielokroć w duchowej tradycji Kościoła, przede wszyst-
kim w myśli świętych Pańskich i musi być pojmowana w swym 
prawdziwym znaczeniu. Jeżeli jednak owo utęsknienie prowadzi 
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do tego, aby Boga sławić własną śmiercią, wówczas nie dzieje się 
to w żadnym wypadku poprzez pozytywne wartościowanie tego 
stanu samego w sobie, w którym dusza obchodzi się bez ciała, 
lecz życie w nadziei, iż przez śmierć Pana zyskujemy uczestnictwo 
w Jego własnym umieraniu. Śmierć jawi się nam wtedy jako bra-
ma otwierająca do wspólnoty z Chrystusem a nie jako uwolnienie 
dla duszy w relacji do ciała, które byłoby jej ciężarem.

W duchowej tradycji Wschodu często natrafiamy na myśl, 
że śmierć jest dobrem, na ile prezentuje założenie i warunek 
dla przyszłego zmartwychwstania w chwale. Jeżeli więc nie jest 
możliwe, aby bez zmartwychwstania nasza natura przeobraziła 
się ku lepszemu, a powstanie z martwych nie może nastąpić bez 
uprzedniej śmierci i swego zmartwychwstania, wtedy jest ona, 
nasza śmierć, początkiem i drogą przemiany ku lepszemu, jest po 
prostu dobrem. Chrystus wystawił swej śmierci i swemu zmar-
twychwstaniu certyfikat określonego dobra. Obrazowo mówiąc: 
Powalonemu podał rękę, pochylając się jednocześnie nad naszy-
mi zwłokami. Do tego stopnia pragnął zbliżyć się do człowieka, że 
zainaugurował zmartwychwstanie całej ludzkości. W tym sensie 
przemienił upadek w imponujące powstanie.

Także ból i choroba, które są początkiem procesu wiodącego 
ku śmierci, mają być przez chrześcijanina akceptowane w nowy 
sposób. Już same w sobie są przeżywane jako ciężar, lecz czy-
nią to jeszcze bardziej boleśnie, gdyż stanowią znaki świadczące 
o zbliżaniu się kresu życia biologicznego. I oto teraz zyskujemy 
uczestnictwo w Chrystusowej męce i w miarę jak ją przyjmuje-
my, jednoczymy się z czynem, w którym Pan własne swe życie 
złożył Ojcu na zbawienie świata. Każdy z nas ma poświadczyć, 
jak kiedyś uczynił to Paweł: „Teraz raduję się w cierpieniach za 
was i ze swej strony dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Przez łączność z męką 
Pańską prowadzeni jesteśmy także do uczestnictwa w chwale 
Chrystusa zmartwychwstałego: „Nosimy nieustannie w ciele 
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naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym 
ciele” (2Kor 4,10).

Nie wolno nam też smucić się z powodu śmierci przyjaciół 
„jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei” (1Tes 4,13). Ci bowiem 
zwykli lamentować i opłakiwać, i załamywać ręce nad tymi, któ-
rzy odeszli na zawsze; my natomiast pocieszamy się, jak Augu-
styn przy śmierci swej matki, myślą: Ta matka (Monika) ani nie 
popadała w rozpacz, ani nie umierała.

Ów pozytywny aspekt śmierci jest osiągany w sposób, który 
Nowy Testament nazywa „Umieraniem w Panu”: „Błogosławie-
ni, którzy w Panu umierają”. To „umieranie w Panu” zasługu-
je na naśladowanie, na ile prowadzi do szczęśliwości wiecznej 
i jest przygotowywane w świętości życia. „Błogosławieni, którzy 
w Panu umierają… Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swo-
ich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny” (Ap 14,13). W ten 
sposób całe nasze ziemskie życie po śmierci jest zorientowane na 
wspólnotę z Chrystusem.

Ponieważ wspólnota z Chrystusem jest bez wątpienia wyższą 
wartością niż nasza ziemska egzystencja, dlatego życie doczesne 
nie może być traktowane jako wartość najwyższa. W odniesie-
niu do świętych Pańskich stan ten usprawiedliwia ich mistyczną 
tęsknotę za śmiercią, która jest fenomenem często u nich zacho-
dzącym. Na tę śmierć przygotowują nas sakramenty. Chrzest, 
w którym w mistyczny sposób umieramy, toruje nam drogę do 
uczestnictwa w zmartwychwstaniu Pana (Rz 6,3-7). Przyjmując 
Eucharystię, która jest lekarstwem nieśmiertelności, chrześcijanin 
otrzymuje gwarancję uczestnictwa w zmartwychwstaniu Pana.

Rychło zaczęły się tworzyć – i to pewnie pod wpływem wiary 
w zmartwychwstanie umarłych – chrześcijańskie obrządki przy 
pogrzebach zwłok chrześcijan. Wymowny jest sam język w słowie 
cmentarz (greckie koimetorion = dormitorium = miejsce wiecz-
nego spoczynku). Przez długie wieki istniał zakaz palenia zwłok 
chrześcijan. Kościół katolicki dzisiaj już nie wzbrania tej praktyki.
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Kościół wyznaje, że jakakolwiek skaza na duszy jest prze-
szkodą dla zażyłego spotkania z Bogiem. Zasada ta nie musi być 
rozumiana jedynie w odniesieniu do niegodnych postaw, które 
łamią i niszczą definitywnie przyjaźń z Bogiem (grzechy śmier-
telne), lecz i tych, które ową przyjaźń przyćmiewają i dlatego aby 
owo spotkanie w ogóle mogło nastąpić, potrzebne jest oczysz-
czenie. Wspomnieć tu należy tak zwane grzechy powszednie 
i lekkie oraz ich konsekwencje, a także sakrament namaszczenia 
chorych. Wspólnotę z Bogiem możemy utrzymywać tylko wtedy, 
kiedy upodabniamy się do Chrystusa, gdy z Bogiem pielęgnujemy 
przyjaźń. 

Wiara Kościoła w tej kwestii wyraża się w modlitwach za 
zmarłych; świadczą o tym liczne bardzo stare świadectwa w ka-
takumbach, a które ostatecznie są zakodowane w świadectwie 
drugiej Księgi Machabejskiej (12,45), gdzie czytamy, iż jest to 
„myśl święta i pobożna” modlić się za zmarłych. Zakłada się, iż 
modlitwy te mogą wiernym zmarłym pomagać w oczyszczeniu 
się z grzechów. Taki jest po dziś dzień sens naszych modlitw za 
zmarłych; są one wyznaniem wiary w istnienie stanu oczyszcze-
nia z grzechów. Taki jest sens całej liturgii pogrzebowej, który nie 
może być zaciemniony. W liturgii bizantyjskiej dusza zmarłego 
przedstawia się sama i woła do Pana: „Ja pozostaję wizerunkiem 
Twej niewymownej chwały, gdy jestem zraniony grzechem”.

Kościół wierzy, że stan definitywnego potępienia trwa dla 
tych, którzy umierają obciążeni ciężkim grzechem. Całkowi-
cie unikać jednak należy rozumienia w podobny sposób stanu 
oczyszczenia na spotkanie z Bogiem jako werdyktu potępienia, 
tak jakby różnica między nimi sprowadzała się jedynie do tego, że 
jeden trwałby wiecznie, a drugi czasowo; oczyszczenie po śmierci 
różni się całkowicie od ukarania potępionych. Dwa te stany są 
z sobą nieporównywalne. I faktycznie: stan, którego punktem 
centralnym jest miłość, i drugi, którego centrum stanowiłaby nie-
nawiść – nie mogą z sobą być porównywane. Usprawiedliwiony 
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żyje w miłości Chrystusa. W akcie śmierci jego miłość staje się 
bardziej uświadomiona. Miłość, która czuje się powstrzymana 
przed kontaktem z osobą umiłowaną, odczuwa to boleśnie, ale 
jest to ból oczyszczający. Święty Jan od Krzyża zauważa, iż Duch 
Święty oczyszcza duszę jako „żywy płomień miłości”, aby dotarła 
w region doskonałej miłości Boga, zarówno tu na ziemi jak i po 
śmierci, gdyby w tym sensie miałoby to być konieczne…  



Józef Korn

Matko Różańcowa

Najświętsza Maryjo Matko Różańcowa
Tobie oddajemy siebie
i świat cały – 
od różnego rodzaju nieszczęść – 
zachowaj 
i doprowadź do Twojego Syna 
chwały

Gdyż sami nic nie potrafimy uczynić – 
dopiero zwracając się z prośbą do Ciebie
rodzą się dobre myśli
wstawiaj się przed Twoim Synem za tymi 
którzy są w potrzebie

Bo Ty Matko jednak inaczej
niż Jonasz – co się nie godził 
z ocaleniem Niniwy – 
podchodzisz
do okazanego nam dobra
przez matczyne miłosierdzie – 
tak jak Twój Syn

Dlatego codzienne i głośne wołanie
na małych paciorkach
Różańca Świętego
do Ciebie Maryjo wraz z Chrystusem Panem
do naszego Ojca
przeze mnie grzesznego

                                                                          7.10.2015

w zaciSzu izdebki
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Tylko w Bogu

Pewnie nadejdzie taki dzień – 
jak mówi prorok – dzień sądu
nad tymi co są wrogami Pana – 
dzień ten utraci swą jasność
i zapadnie półmrok
a potem świat się zamieni 
w rajski ogród z rana

Będzie to nie ten świat
mierzony przez geodetów
ani inny kraj w granicach
wschodu i zachodu
jak również nie poletko
sławione przez poetów – 
miejsce to jest już tutaj i teraz 
tylko w Bogu

                                      10.10.2015
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świadectwo najwyższej miary

Nie prawem uczynków a wiary prawem 
człowiek osiąga usprawiedliwienie – 
jak wyjaśnia w swym liście
święty Paweł – 
bo nikt z nas nie zasłużył
na zbawienie

Stąd jedynie darmowość Bożej Łaski – 
nie – choćby duże – zasługi człowieka 
może w swej łaskawości sprawić
że doczekamy
naszego zbawienia

Co nie zmniejsza wagi dobrych uczynków
które są konsekwencją żywej wiary
gdyż nie ograniczają się
do gry słów – 
a są świadectwem
najwyższej miary 

                                                       15.10.2015
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Bać się kwasu faryzeuszów 

Można ubiegać się o zaszczyty i godności
także najwyższe w życiu społecznym stanowiska
i jednocześnie zapomnieć
przy tej sposobności
co jest najważniejsze
a z Ewangelii wynika

A więc aby nie zawładnęła nami obłuda – 
czego uczeń Jezusa winien się bać najbardziej – 
nie bać się tych co zabiją ciało a nie ducha – 
ale raczej tych 
co dużo mówią – milczą rzadziej 

Należy się też bać kwasu faryzeuszów
na zewnątrz szermujących
szczytnymi frazesami
po to aby przywabić innych 
do swoich usług
bo im samym brakuje chęci
oraz odwagi

                                                                16.10.2015 
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uczynić uczniów sługami

Proroctwo Izajasza o słudze Pana
dotyczy nie tylko przesłania Chrystusa
ale każdego z nas
kto chce być jak rana
wpisana w mękę i cierpienia Jezusa

Lecz nie tak jak synowie Zebedeusza – 
Jakub i Jan – 
którzy nic nie zrozumieli
prosząc aby móc zasiąść w chwale Jezusa
a pomijając pełen goryczy
kielich

Również zasadniczym
Jezusa przesłaniem nie było
rozdawnictwo miejsc
oraz władzy
ani zajmowanie się urzędowaniem 
a uczynienie swoich uczniów
sługami

                                                    18.10.2015
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Próba wiary

Stałość wiary
to jej najważniejszy atrybut
co nie oznacza stagnacji
w jej doświadczaniu
i uwolnienia od różnych
utrudnień i prób
na ogół pomagających
w jej umacnianiu

Jedną z takich prób jest stosunek do majątku
niezależnie od wyceny
jego wartości 
– czasem wysokiej lub też niewartej zachodu – 
bo nie o to przecież
w tym doświadczeniu chodzi

Ważne by mając dość dużo
nie chcieć już więcej
jedynie tyle by zapewnić 
godne życie – 
a co ponadto nie zachować dla siebie
lecz dać na rzecz tych
którym trudniej o przeżycie

                                                         19.10.2015
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gdzie grzech tam i łaska

Paradoks współistnienia
grzechu i łaski wyjaśniła 
Pawłowa interpretacja
gdy sam jako wielki grzesznik wytłumaczył:
tam gdzie wzmógł się grzech
tam rozlała się łaska 

Nawiązał w niej do grzechu
pierwszych rodziców
i do odkupienia win
przez krzyż Jezusa
ale także do czynów innych grzeszników 
którym potrzebna łaska 
oraz pokuta

Ważne by otworzyć się
na strumień łaski – przedtem 
uderzając się we własne piersi 
licząc na to
że Bóg nami nie pogardzi
lecz jak najobficiej
łaskami napełni

                                                        20.10.2015
,
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Niewiedza świętych

Nieważna liczba
opieczętowanych
pieczęcią sług Bożych
na smukłych czołach –
przez Apokalipsę
opisywanych
lub zaliczanych
do świętych Kościoła

Tak jak w Objawieniu
świętego Jana
z udziałem siedmiu aniołów
i ich trąb
które już odtrąbiły
koniec świata
nie wiedząc
kto im tak kazał i skąd

Wszakże święty Jan
mówi o miłości
jaką Ojciec okazał
swoim dzieciom
chcąc by stali się 
do Niego podobni
jak święci – mimo że o tym
nie wiedzą

                               1.11.2015
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Otrzeć łzy płaczącym

Oby moje słowa
zostały zapisane
i oby na piśmie
zostały utrwalone – 
pozostały na zawsze
wyryte na skale – 
jak mówi Hiob
wskazując na swego
Obrońcę

Jest Nim sam Bóg
który stanie nad jego prochem
i przywróci do życia
w uzdrowionym ciele – 
jest przecież kochającym 
i wszechmocnym Bogiem
obiecując wszystkim wiernym
zmarłym – nadzieję

Jako pierwszy ze zmartwychwstałych
jest sam Jezus – stąd wszyscy
którzy w Niego wierzą
z martwych wstaną – 
radujmy się więc dzisiaj
i zawierzmy Jemu
ocierając łzy tym
co za zmarłymi płaczą

                                               2.11.2015



Postać Malcomla Muggeridge w przekazie ks. Zygmunta 
Podlejskiego ukazuje się nam jako żywy przykład przemiany we-
wnętrznej człowieka, który w niezwykły sposób został doświad-
czony Bożą Łaską. Przedtem – włączony w wir dziennikarskich 
poszukiwań – był daleki od Kościoła i zasad związanych z przy-
należnością do grona jego wyznawców. Przeszedł niezwykle 
dramatyczny proces dojrzewania. Zaangażował się – między 
innymi – w niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością 
umysłową. Z biegiem czasu całkowicie pojednał się z Kościołem, 
stając się autentycznym świadkiem nauki Jezusa Chrystusa.

Redakcja

ks. Zygmunt Podlejski

Malcolm Muggeridge
1903–1990

Malcolm Muggeridge był londyńczykiem z krwi i ko ści. Uro-
dził się 24 marca 1903 roku. Dorastał w rodzi nie o profilu 

socjalistycznym i ateistycznym. Jego oj ciec był jednym z zało-

bez aureOLi
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życieli Niezależnej Partii Pracy. W młodości Malcolm poznał 
wielu autorów, którzy kształtowali agnostyczny i socjalistyczny 
światopogląd jego ojca. Wiara nie odgrywała w domu żadnej 
roli. Po Biblię sięgano przeważnie wtedy, gdy chciano zacyto wać 
z niej coś w sposób ironiczny. Jednak Księga wciąg nęła chłopca. 
Malcolm zdobył własny egzemplarz i stu diował go „potajemnie, 
jak gdyby była to zakazana książka w rodzaju Fanny Hill”. Swoją 
Biblię zapakował w brązowy papier, żeby nikt nie mógł poznać, 
co czy ta, i zabierał ją do łóżka. Strony opisujące mękę Chry stusa 
były „poplamione, być może od łez”. Inna książ ka, która moc-
no go ukształtowała, to Boska komedia. Zatem socjaliści, Biblia 
i Dante stali się fundamentami jego mentalności. 

Malcolm studiował w Cambridge, gdzie zetknął się z Ale-
kiem Vidlerem. Pod jego wpływem przeżył zdecy dowane, choć 
krótkotrwałe nawrócenie religijne. Potem udał się do Indii, gdzie 
„niańczył cudze dzieci”. Była to ucieczka od pytań, które go drę-
czyły i domagały się odpowiedzi. Przed pytaniami o ostateczny 
sens życia uciec jednak nie można. W Indiach poznał Mahatmę 
Gandhie go, którego szczerze podziwiał. W liście do ojca napi sał: 
„Indie są krajem, gdzie nie sposób uniknąć myśle nia”, zaś do przy-
jaciela Vidlera, że Gandhi przyprawia go o dreszcz: „Jak wszyscy 
ekstremiści wskazuje jed no jedyne rozwiązanie; jak wszyscy wi-
zjonerzy mówi oczywistości”. 

Przebywając w Indiach, zetknął się z biografią św. Franciszka 
z Asyżu autorstwa Chestertona. Po przeczytaniu książki napisał 
z pewną dozą entuzjazmu do ojca: „Święty Franciszek był za-
wadiackim akrobatą, rozdokazywanym błaznem Pana Boga... 
Na tym polega prawdziwy duch katolicyzmu”. Poznał również 
biskupa katolickiego, który zaimponował mu pokorą i „normal-
nością”. Napisał wtedy do Vidlera: „Mój biskup nie miał w sobie 
próżności, jedynie wiarę – i o wiele bardziej mi się to podoba. 
Próbował wymienić uścisk dłoni z pijanym żołnierzem, i to było 
piękne – niemal jak obmycie nóg uczniom”. Krytycznie natomiast 



Bez aureoli102

odnosił się do Kościoła anglikańskiego w Indiach. Jego misjona-
rzy nazywał głupkami. 

Muggeridge wrócił w 1927 roku do Anglii. Miał dwadzieścia 
cztery lata, gdy po krótkim i burzliwym romansie zawarł zwią-
zek małżeński z panną Katherine Dobbs. Napisał później: „Nie 
przypominam sobie nawet, żebym się jej oświadczył – uczyniłem 
coś, co obydwoje uznalibyśmy za bardzo burżuazyjne i konwen-
cjonalne, a były to słowa najbardziej obelżywe w naszym słowni-
ku”. Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Birmingham. 
Narzeczeni nie chcieli narzucać sobie żadnych zobowiązań: „Zo-
staniemy ze sobą jedynie dopóty, dopóki obydwoje będziemy 
tego chcieli, ani chwili dłużej”. Teściowa Malcolma, pani Beatrice 
Webb, stwierdziła niebawem, że jej zięć jest „najbardziej intelek-
tualnie stymulującym ze wszystkich mych zięciów”. Katherine 
była dziewczyną bogatą, ale Malcolm postanowił sam zarabiać 
na konieczne wydatki. 

Malcolm i Kitty rzeczywiście korzystali z nieogra niczonej 
wolności seksualnej. Trudno więc powiedzieć, że się zdradzali, 
skoro to należało do ich sposobu życia i bycia. W pewien sposób 
jednak stanowili zgraną parę. Muggeridge był zdolny do zdrady, 
ale nigdy nie potrafił zdrady małżeńskiej zaakceptować, chociaż 
często mówił co innego. Z biegiem lat bujne życie seksualne wy-
gasało, a ich więź się umacniała. Pozostali w końcu wzorowym 
małżeńskim duetem, w którym trwali do śmierci. Mug geridge 
żałował później swej pogoni za „używaniem”. Napisał, że „ze 
wszystkich różnorodnych celów stawia nych przed człowiekiem 
z pewnością najbardziej kata strofalnym jest «poszukiwanie szczę-
ścia»”. „Szczęście – twierdzi – jest jak młoda łania, gibka i piękna. 
Zapoluj na nie, a staje się biednym, przerażonym zwierzęciem; 
ubite, jest cuchnącym mięsem”. 

Vidler, który został anglikańskim duchownym, zała twił Mug-
geridge’owi posadę nauczyciela w Birmingham. Malcolm wyje-
chał jednak razem z żoną do Egiptu, gdzie miał zamiar konty-
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nuować pracę belfra, równocześnie na wiązując kontakt z prasą 
angielską. Wówczas ujawnił się jego specyficzny talent dzienni-
karski. Pisał w sposób za bawny i potrafił czarująco prezentować 
się w telewizji. Był dowcipny i celnie operował satyrą. Porzucił 
posadę nauczyciela i zaczął regularnie pisać w kilku angielskich 
czasopismach, dla których okazało się to opłacalne. 

Pracował między innymi w lewicowym „Manchester Guar-
dian”, który zaproponował mu wyjazd do komuni stycznej Rosji. 
Muggeridge był z przekonania socjalistą, dlatego przyjął zapro-
szenie z radością. Liczył na to, że pozostanie z żoną w Moskwie 
na stałe. Wśród zachodniej inteligencji, która była przesiąknięta 
duchem socja lizmu, Rosja cieszyła się opinią socjalistycznego 
raju. Na miejscu okazało się jednak, że ostatnim rajem na zie-
mi był raj biblijny. W Rosji panował terror, głód i brak nadziei. 
Muggeridge obiektywnie pisał o „raju komuni stycznym”, o sta-
linowskich okrucieństwach podczas roz kułaczania gospodarstw 
rolnych, o ludobójczym głodzie na Ukrainie, o „wieśniakach 
klęczących w śniegu i żebrzących o chleb”, o więźniach wywo-
żonych do łagrów, traktowanych gorzej niż bydło, i o ludziach, 
którzy zni kali raz na zawsze za bramami Łubianki. 

„Manchester Guardian” spodziewał się zupełnie innych tek-
stów. Redakcja liczyła na sielankowe obrazki z życia szczęśliwych 
robotników i chłopów. Rzeczywi stość, którą opisywał Mugge-
ridge, nie odpowiadała ich wyobrażeniom o socjalistycznym 
raju. Posądzono go o przesadną histerię i wrogą wobec Związku 
Radzieckie go propagandę. Muggeridge był wstrząśnięty. Funda-
menty jego światopoglądu zaczęły się kruszyć. Swoje rosyj skie 
doświadczenia opisał w książce Zima w Moskwie. 

Po powrocie do Anglii Malcolm musiał poszukać sobie nowe-
go zajęcia. Przygarnęła go redakcja „Calcut ta Statesman”. Potem 
wybuchła wojna z Trzecią Rzeszą i zmobilizowany służył w an-
gielskim wywiadzie we Wło szech, Mozambiku i Francji. W tym 
czasie odczuwał we wnętrzną pustkę i był zdezorientowany. Świat 
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wydawał mu się tak absurdalny i okrutny, że próbował go dobro-
wolnie opuścić, ale mu się to nie udało. 

Po wojnie podjął pracę w „The Daily Telegraph”, został szefem 
pisma satyrycznego „Punch” i zaczął współ pracować z najwięk-
szymi gazetami angielskimi i ame rykańskimi, a także z brytyjskim 
radiem i telewizją. Wkrótce zaprezentował telewidzom swoją bły-
skotliwą inteligencję i ostry jak brzytwa język. Wyglądał z pozoru 
niegroźnie, jednak gdy się odezwał, zmuszał do zadu my i rezy-
gnacji z „plastikowych pojęć”. Stał się niewątp liwie najlepszym 
i najbardziej znanym moderatorem BBC. Przeprowadzał przed 
kamerami wywiady z Gan dhim, Eisenhowerem, de Gaulle’em,  
Kennedym, Nixonem i Chruszczowem. Swoich rozmówców nie 
oszczędzał. 

W 1953 roku Muggeridge przemawiał w Albert Hall na wiecu 
katolików, którzy protestowali przeciw ko prześladowaniu Ko-
ścioła w Polsce. Występował jako przewodniczący Towarzystwa 
Anglia-Polska. Powiedział między innymi, że konflikt w Polsce 
jest walką ateistycz nego materializmu z chrześcijaństwem. Rok 
później za notował w swoim dzienniku: „Zła noc pełna mrocz-
nych strachów. Przy goleniu nagła, bezmierna tęsknota na myśl, 
że ze wszystkich rzeczy najbardziej kochałem żyć jak chrześci-
janin. Dziś to już jedyne pragnienie, ja kie mi zostało. A jednak 
nadal poszukuję innych, rzeko mych satysfakcji”. 

Muggeridge potrzebował jeszcze wielu lat, żeby upo rządkować 
swoje życie. Dopiero w 1965 roku napisał, że „mężczyzna musi 
się zdecydować, i albo poskromić swe żądze, albo im ulec. Ja 
poskromiłem swoje”. Jego nowy, ascetyczny tryb życia zaowoco-
wał wewnętrznym spokojem i harmonią małżeńską. Wielu jego 
przy jaciół i nieprzyjaciół przylepiło mu etykietkę pruderyj nego 
świętoszka, którym na pewno nie był. Muggeridge nie potępiał 
współżycia, lecz twierdził odważnie, że seks jest zbyt piękny, aby 
używać go niewłaściwie. 
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Współczesne osiągnięcia modnych literatów okreś lał jako 
„żałośnie słabą pisaninę”. Zarzucał popularnym autorom, że wal-
czą przede wszystkim o zdobycie popu larności, nie zmuszają 
natomiast ludzi do myślenia. Po kaźny zastrzyk seksu i brutalnej 
przemocy czynią z po wieści współczesnej bestseller. Autorami 
tego typu literatury są, zdaniem Muggeridge’a, „beznadziejne 
miernoty”. Nie kpił jednak z wszystkich autorów. Blake’a, Tołstoja, 
Dostojewskiego, Cervantesa czy dr. Johnsona traktował poważ-
nie. Do najwybitniejszych współczesnych pisarzy chrześcijań-
skich zaliczał Simone Weil i Aleksandra Sołżenicyna. 

Muggeridge zdołał w ciągu swoich wędrówek po świecie 
poznać panujące ideologie i to, co z nich w praktyce wynika. 
Doszedł do wniosku, że imperializm, komunizm, socjalizm czer-
wony i brunatny, a także liberalizm, opierają się na fałszywej wizji 
człowieka, wobec czego konsekwentnie prowadzą do katastrofy, 
choć obiecują raj na ziemi. Ostro rozprawiał się ze społeczeń-
stwem „garnka, porno i pigułki”. Sądził, że jest ono skazane na 
zagładę. Burzenie chrześcijańskiej kultury i cywilizacji uważał 
za niewybaczalny błąd. Tacy teoretycy jak Marks czy Freud do-
prowadzili świat do dekadencji moralnej. Malcolm zwracał się 
powoli ku chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Pomogli mu 
w tym tacy koledzy po piórze, jak Chesterton i Lewis. George 
Orwell zaliczył go pod koniec wojny do pisarzy zwanych neore-
akcjonistami, takich jak Waugh, Lewis, Eliot czy Greene. Orwell 
i Muggeridge stali się zresztą, mimo zasadniczej różnicy poglą-
dów, szczerymi przyjaciółmi. 

W zbliżeniu się do chrześcijaństwa Malcolmowi pomogła 
podróż do Ziemi Świętej w 1967 roku. Wyczuwał tam obecność 
Jezusa – Syna Bożego i człowieka. Zaczął intensywnie myśleć 
o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Razem z przyjacielem po-
konał pieszo drogę do Emaus. Napisał potem w książce Jezus. 
Człowiek, który żyje: „Doznałem niezapomnianego wrażenia, iż 
odtwarzamy przeżycia dwu wędrowców, którzy znaleźli się na tej 
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samej drodze po ukrzyżowaniu, tak jak to jest opisane w Nowym 
Testamencie. Wrażenie to okazało się tak trwałe, że nigdy od tego 
czasu nie miałem żadnych wątpliwości, iż dokądkolwiek podążają 
i kimkolwiek są wędrowcy, zawsze jest z nimi, jak wtedy w drodze 
do Emaus, ów Trzeci, który w każdej chwili może się wy łonić 
z cienia i ruszyć krok w krok pełną kurzu kamie nistą drogą”. 

W Bazylice Bożego Narodzenia uświadomił sobie, że „opo-
wieść o Jezusie przekazana w Ewangeliach jest prawdziwa na 
tyle, na ile potrafimy w nią uwierzyć i na ile wierzymy; prawdy 
tej szukać należy w sercach wier nych, a nie w kurzu wykopalisk 
archeologicznych czy kościach badanych przez antropologów”. 
Muggeridge uwierzył wtedy w historyczny i ponadczasowy wy-
miar osoby Jezusa z Nazaretu, ale był ciągle jeszcze okrętem bez 
żagli. 

Jednak decydującym momentem w jego życiu stało się przy-
padkowe spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty. W tym czasie był 
gospodarzem programu publicystycz nego BBC. Gdy już miał 
rozpoczynać program, okazało się, że zaproszona gwiazda z Hol-
lywood nie może przy być. Powiedział do swoich współpracow-
ników: „Znajdź cie kogoś, znajdźcie kogokolwiek”. Ktoś przy-
pomniał sobie, że gazety pisały o pewnej indyjskiej zakonnicy, 
która zbierała potrzebujących z ulic Kalkuty i przyjecha ła, żeby 
zebrać trochę funtów dla biednych. Muggeridge kazał poszukać 
Matki Teresy. 

Po skończonym wywiadzie był tak zdegustowany, że kazał 
zlikwidować zdjęcia i tekst z zakonnicą i polecił czas programu 
zapełnić muzyką. Wreszcie wyemitowa no fragment z Matką Te-
resą z braku innych materiałów. I oto szokująca niespodzianka. 
W BBC rozdzwoniły się telefony. Widzowie i słuchacze wydzwa-
niali przez kilka godzin, chwaląc pod niebiosa Matkę Teresę. 
Muggerid ge przyznał, że tym razem grubo się pomylił. 

Miał sześćdziesiąt pięć lat, gdy przystąpił do telewizyjnego 
wywiadu z małą, pomarszczoną zakonnicą. Do tematu nie był 
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przekonany, przewidywał kompletną klapę. Stało się inaczej. Był 
sukces i zdumienie dziennikarza, gdy bliżej poznał życie i dzieło 
Matki Teresy. 

W 1969 roku Muggeridge wyreżyserował film Coś pięknego 
dla Boga. Powstał on w Kalkucie, w warunkach prymitywnych, 
ale doskonale obrazujących myśl i działalność Misjonarek Miło-
ści. Do redakcji napływały worki listów od telewidzów zachwy-
conych krótkimi, logicznymi, szczerymi słowami Matki Teresy. 
Zakonnica stała się nagle gwiazdą telewizyjną, a reżyser filmu 
był nią zafascynowany. Angielski postrach telewizyjny i albań-
ska zakonnica stali się przyjaciółmi. Przyjaźń ta przetrwała do 
śmierci i trwa nadal w niebie. Matka Teresa wyczuwała, że znany 
dziennikarz poszukuje sensu życia, że jest krytycznie nastawiony 
do współczesnych ideologii, które prowadzą ludzi na manowce. 
Muggeridge zaś od samego początku znajomości z Matką Teresą 
miał świadomość, że ma do czynienia z autentyczną świętością. 
Jej listy i przykład całkowitego zaangażowania w pomoc najbar-
dziej wzgardzonym, bezsilnym i opuszczonym stały się decydują-
cą przyczyną jego nawrócenia. Napisał potem, że „Matka Teresa 
jest sama w sobie żywym nawróceniem; nie sposób obcować 
z nią, rozmawiać, obserwować, co robi, i nie zostać w jakimś 
stopniu nawróconym”. 

Muggeridge zainteresował się dziełami św. Augustyna i św. 
Tomasza z Akwinu. Wielkim wydarzeniem było dla niego od-
krycie Obłoku niewiedzy, arcydzieła klasycznej mistyki chrześci-
jańskiej, autorstwa nieznanego średniowiecznego mnicha. Zaczął 
też pisać książki w ich duchu. Z ateistycznego cynika stał się 
żar liwym, chrześcijańskim apologetą. W pierwszej kolejności 
uporządkował swoje prywatne życie, które trudno było do tego 
momentu nazwać chrześcijańskim. Stał się otwartym obrońcą 
wierności małżeńskiej, rzucił palenie i zerwał z alkoholem. Ofi-
cjalnie zaatakował szerzący się kult nieograniczonej wolności. 
Bronił także święto ści i nienaruszalności życia od poczęcia aż 
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do natural nej śmierci. Kiedy krytykowano i potępiano encyklikę 
papieża Pawła VI Humanae vitae, napisał, że jest to zba wienny 
dokument dla świata tonącego w kulcie wygody za wszelką cenę. 
Natomiast brak respektu dla linii nakreś lonej przez Pawła VI 
doprowadzi świat do nieuchronnej katastrofy. 

Gdy jednak podejrzewano go o przystąpienie do Ko ścioła 
katolickiego, napisał: „Doceniam siłę i znaczenie Kościoła kato-
lickiego, ale nie mógłbym w sposób uczci wy zaakceptować jego 
dogmatów”. Zrobił to dopiero trzynaście lat później. Choć nie był 
gotowy do konwer sji, zaczął uważać się za chrześcijanina, o czym 
świad czy jego książka Jesus Rediscovered (Jezus na nowo od kryty), 
którą opublikował w 1969 roku. 

Muggeridge nie tolerował wyrażenia „niechciane dziecko”. 
Przypominał sobie wtedy Matkę Teresę, któ ra pokazała mu kiedyś 
nowo narodzone dziecko wyciąg nięte z kalkuckiego śmietnika i z 
radością powiedziała: „A widzisz? Jest w nim życie!”. 

Zainteresowanie religią, szczególnie chrześcijań stwem, zmie-
niło radykalnie stosunek Muggeridge’a do świata i ludzi. Napisał, 
że człowiek łudzi się, myśląc, że może być szczęśliwy bez Boga. 
Rzecz w tym, że ludzie traktujący Chrystusa poważnie zazwyczaj 
przegrywa ją. Jezus jest jednak ambasadorem Boga na ziemi. Jako 
Jego Syn przekazał Kościołowi Boskie posłannictwo. Kościół, na-
rażony ciągle na ludzkie słabości, grzechy i pewne nonsensy, po-
zostaje przechowalnią Jezusowego posłania. Muggeridge uważał, 
że Kościół jest jednym z ostatnich bastionów sprzeciwiających się 
dzisiejszemu „oczywistemu szaleństwu”. Stanowi oazę czystości, 
pod czas gdy seks „jest podłym, materialistycznym substytu tem 
doświadczenia religijnego”. 

Mimo swych licznych, dawnych pozamałżeńskich wyskoków 
Malcolm Muggeridge miał odwagę potępić współczesne „ba-
gno seksu”. Nazwał je „mistycyzmem społeczeństwa materiali-
stycznego”, pokusą większą od mamony i władzy. Seks jest, jego 
zdaniem, „prawdzi wym asem w rękawie szatana”. Parafrazując 
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słynne Kar tezjańskie cogito ergo sum, ukuł wyrażenie copulo ergo 
sum. Publicznie potępiał komercjalizację seksu i prze mocy, uży-
wanych jako środek przyciągania widzów do odbiorników tele-
wizyjnych, kin, a nawet teatrów. Obrzydliwy był, jego zdaniem, 
całkowity brak hamul ców moralnych: „wszechprzyzwalająca ety-
ka współczes ności”, która z etyką nie ma nic wspólnego. Zasad-
niczy problem naszych czasów polega na frontalnym zderzeniu 
się chrześcijańskiej wizji życia z nachalnie propagowaną wizją 
materialistyczną, która szermuje „lepszą jakością życia” kosztem 
powszechnie stosowanej antykoncepcji, aborcji oraz dobijania 
ludzi chorych i starych, co eufe mistycznie nazywa eutanazją. 
Muggeridge mówił i pisał o współczesnym ludzkim holokauście. 

W słynnej debacie telewizyjnej z Bertrandem Rus sellem re-
prezentował konsekwentnie katolicki pogląd na świat i życie. 
Jego sposób argumentowania spodo bał się publiczności. Napisał 
później w swoim dzienni ku: „Jakoś nie mogę nie wyobrażać go 
[Russella] sobie jako zadufanej w sobie małpy człekokształtnej. 
Praw dziwym niszczycielem chrześcijaństwa nie jest Stalin ani 
Hitler, ani nawet dziekan Canterbury i jemu podobni, lecz libe-
ralizm”. 

Muggeridge był konsekwentny w swojej wierze. W 1968 roku 
zrezygnował demonstracyjnie z posady rek tora Uniwersytetu 
w Edynburgu, ponieważ studenci pró bowali wymusić na nim 
akceptację rozprowadzania na terenie uczelni środków antykon-
cepcyjnych, legalizację narkotyków i zgodę na publiczne demon-
stracje, żądające równouprawnienia praktyk homoseksualnych. 
Angielskie media przezwały go wtedy „Świętym Muggiem”. Mug-
geridge nie kwestionował zjawiska demonstracji. Jako prezydent 
Towarzystwa Angielsko-Polskiego osobiście brał udział w prote-
ście przeciwko prześladowaniu Ko ścioła w Polsce. W 1971 roku 
demonstrował w Hyde Par ku przeciwko Frontowi Wyzwolenia 
Gejów. Był, obok Mary Whitehouse, głównym mówcą wiecu. 
Demonstra cja i kontrdemonstracja stały się żywym symbolem 
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na brzmiałego konfliktu społecznego między zwolennika mi 
i przeciwnikami leseferyzmu moralnego. 

Rezygnacja ze stanowiska rektora Uniwersytetu w Edynburgu 
wywołała falę krytycznych komentarzy w telewizji i prasie. Za-
rzucano mu wściekły purytanizm. Muggeridge oderwał się od 
panującego w Anglii ducha czasu, czym skazał się na niełatwą 
drogę i pewnego ro dzaju izolację. Optymizmem napawała go 
jedynie myśl, że jego dzieci oceniły ojca jak trzeba, i nie dały się 
zwieść wszechpanującemu hedonizmowi. Najstarszy syn, Le-
onard, ukończył teologię w londyńskim Bible College i stał się 
świeckim kaznodzieją. Drugi syn, John, oże nił się w Kanadzie 
z żarliwą katoliczką i sam został ka tolikiem. Jego córka, Valenti-
ne, wyszła za mąż w 1969 roku za Holendra Gerrit-Jana Colen-
brandera i razem z nim, wkrótce po ślubie, pracowała na rzecz 
Misjona rek Miłości Matki Teresy. 

Do kolejnej konfrontacji doszło 9 września 1972 roku w Cen-
tral Hall w Westminsterze. Na sali było cztery tysiące osób. At-
mosferę zakłócali zwolennicy Frontu Wyzwolenia Gejów i Ruchu 
Wyzwolenia Kobiet. Kiedy pe wien Duńczyk odważył się potępić 
pornografię, został zakrzyczany. Gdy Muggeridge zaczął przema-
wiać, grupa kobiet przebranych za zakonnice wygłupiała się do 
tego stopnia, że trzeba było siłą wyprowadzić je z sali. Mal colm 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że bez porząd ku moralnego 
w społeczeństwie nie może być porządku w ogóle. Potępił ko-
mercjalizację seksu i przemocy, nie ustanną pogoń za sensacją 
w środkach masowego prze kazu oraz zanieczyszczanie języka. 

W 1975 roku ukazała się jego książka Jezus. Czło wiek, który 
żyje, będąca niewątpliwie najważniejszym dziełem Muggeridge’a, 
który w błyskotliwy i sugestyw ny sposób bronił ortodoksji chrze-
ścijańskiej, podobnie jak czynili to Chesterton i Lewis. 

Malcolm uważał się w tym czasie nadal za bezwy znaniowego 
chrześcijanina, choć wyraźnie lgnął do ka tolicyzmu. Angażował 
się w organizowanie pomocy dla ludzi niepełnosprawnych umy-
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słowo. Zrealizował wzru szający film o słynnej Arce i jej twórcy 
–Jeanie Vanierze. Współpracował z włoskim orionistą ks. Paulem 
Bidonem, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. 

Ojciec Święty Jan Paweł II był dla niego największym au-
torytetem. Podziwiał go szczerze i uważnie śledził jego słowa. 
Uważał, że papież trwał wiernie przy zasadach, które były i są bar-
dzo niepopularne. Religia bowiem nie jest walką o popularność, 
ale walką o prawdę. Powiedział między innymi, że Jan Paweł II 
i Matka Teresa występu ją odważnie przeciwko „marności ludz-
kiej egzystencji”. Stwierdził również: „Nic pod słońcem nie jest 
poważne, z wyjątkiem miłości zwykłych śmiertelników i Boga”. 

Z upływem lat ataki na starego dziennikarza złagod niały, aż 
wreszcie zupełnie zanikły. Muggeridge stał się nestorem swe-
go pokolenia, zasługującym na szacunek. Media traktowały go 
tolerancyjnie, czasem pobłażliwie. Doczekał się swego rodzaju 
kanonizacji. Nadano mu bo wiem przydomek Święty Mugg. Te-
lewizja BBC zapre zentowała jego życie i osiągnięcia w ośmiu 
kolejnych odcinkach programu Muggeridge stary i nowy. Każ-
dy przypominał o jednym filmie dokumentalnym, który został 
przez niego zrealizowany. Kolejne odcinki seria lu biograficznego 
emitowano w czasie, gdy Muggeridge ostro atakował i krytykował 
telewizję. W latach siedem dziesiątych wyrzucił z domu telewizor 
i zdemontował anteny. Twierdził, że „Telewizja jest skarbnicą na-
szego zakłamania, kamera – najbardziej złowrogim ze wszyst kich 
wynalazków naszych czasów”. Nowy Muggeridge potępił starego 
Muggeridge’a słowami: „Jaki ja byłem straszny! Jako narrator 
odznaczam się niejaką arogancją – ten sposób, w jaki mówię, 
co trzeba zrobić. Uważam, że to raczej okropne. Dzisiaj ująłbym 
to inaczej. A wte dy, za grosz pokory... Cieszę się, że mam okazję 
zdeza wuować tego osobnika sprzed piętnastu lat, który wyda je 
mi się najbardziej obrzydliwym sukinsynem, jakiego widzę od 
dłuższego czasu”. 
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Wtedy gdy czczono go jako najsłynniejszego dzien nikarza 
i autora telewizyjnego XX wieku, on w Sussex spędzał swoje dni 
samotnie, bez telewizora i gazety. 

Malcolm Muggeridge przystąpił ostatecznie do Koś cioła ka-
tolickiego 27 listopada 1982 roku, przyjmując chrzest w kaplicy 
Matki Boskiej Wspomożycielki Wier nych w małej wiosce Hurst 
Green, znajdującej się nie opodal jego domu. Chrzest przyjęła 
w tym dniu także jego żona Kitty. Udzielił im go biskup Cor-
mac Murphy -O’Connor. Kaplicę wypełniły wówczas głównie 
nie pełnosprawne dzieci. Muggeridge poczuł, że wreszcie wrócił 
do domu. Miał prawie osiemdziesiąt lat. Myślał realnie o śmierci. 
Powiedział z właściwym sobie humo rem: „Byłoby marnie pozo-
stawać bez końca na tym świe cie «mydlanej opery»”. 

W ostatnich miesiącach życia wiele czasu spędzał z przyja-
cielem Bensonem, konwertytą i kapłanem. Któ regoś razu powie-
dział do niego, że dzisiejszy chrześci janin musi twardo walczyć 
z bezgraniczną władzą uro jeń. „Człowiek stworzył w tym stuleciu 
machinę urojeń, jakiej nie było nigdy przedtem. Gdziekolwiek 
spojrzysz, nastręcza ci się fantazję, że szczęście można osiągnąć 
po przez cielesność, że pełnię życia zapewni ci sukces”. 

Pod sam koniec swoich dni wyznał: „Gdy człowiek zbliża się 
do kresu swego życia... patrzy wstecz... na najbardziej odrażające 
rzeczy, których się dopuścił, na wszelkiego rodzaju rozpaczliwe 
rzeczy, i myśli sobie: gdybym tylko był w stanie nie uczynić tego. 
Potem mówi sobie: zaraz, zaraz, gdybym usunął to wszystko, 
wów czas nie byłoby to życie, które przeżyłem... Dopełnie nie dra-
matu... wymaga wszystkiego, co ci się przydarzy ło... Sens całego 
dramatu tkwi w tym, jak postępujesz, co potem czujesz i jak 
splatasz to z całością twego do świadczenia”. 

Dramat jego życia zbliżał się do finału. W ostatnich latach 
ciągle pracował jako publicysta katolickiego cza sopisma „New 
Oxford Review”. We wstępnym artyku le „The Timesa” napisał 
żartobliwie z okazji swej kon wersji: „Wchodzę do Kościoła krót-
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ko przedtem, zanim opuszczę go w trumnie”. Jednak żył jeszcze 
osiem lat. Otrzymał list od Aleca Guinnessa, w którym wybitny 
ak tor i konwertyta napisał: „Przeczytana dziś rano w «The Times» 
wiadomość o twoim pojednaniu z Kościołem ogromnie mnie 
ucieszyła. Bez wątpienia dostaniesz setki listów z gratulacjami, 
a pewnie i garść złośliwych od fanatyków. Skrobię krótko po to 
tylko, żeby zwięk szyć grono tych uradowanych – a radość jest 
wielka... Pragnę życzyć tobie i żonie pokoju i szczęścia”. 

27 lipca 1990 roku Malcolm znalazł się w Szpitalu, św. Heleny 
w Hastings w bardzo ciężkim stanie po wyle wie. Natychmiast zja-
wił się tam syn Leonard, który trwał przy ojcu w dzień i w nocy. 
Słyszał jego głośne krzyki: „Ojcze, przebacz mi!”. Muggeridge 
zmarł nad ranem 14 listopada 1990 roku otoczony miłością żony 
i dwóch synów, zaopatrzony Wiatykiem. Pożegnanie odbyło się 
w kościele w Salehurst. W katedrze westminsterskiej 26 lutego 
1991 roku odbyła się msza żałobna, której prze wodniczył kar-
dynał Hume. 

Kitty Muggeridge zamieszkała po śmierci męża u syna i sy-
nowej w Kanadzie. Zmarła w czerwcu 1994 roku, mając dzie-
więćdziesiąt lat. Odchodziła świado mie i spokojnie. Jej doczesne 
szczątki przewieziono do Anglii. Spoczęła u boku Malcolma, na 
przykościelnym cmentarzu w Whatlington. 



Maciej Jakubowski

Rok święty – Jubileusz Miłosierdzia1

Są chwile, gdy trzeba utkwić wzrok w Miłosierdziu…

W II Niedzielę Wielkanocną, czyli w Święto Miłosierdzia 
Bożego, Papież Franciszek ogłosił oficjalnie, zapowiadaną 

od paru miesięcy, decyzję o ustanowieniu w Kościele Nadzwy-
czajnego Roku Świętego, poświęconego miłosierdziu. Rok Święty, 
czyli Jubileusz Miłosierdzia, ma trwać od 8 grudnia 2015 roku, 
czyli od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, do 20 listo-
pada 2016 roku, czyli do Święta Chrystusa Króla Wszechświata, 
któremu Papież na zakończenie Roku Świętego zamierza zawie-
rzyć dalsze losy Kościoła, świata i całego wielkiego Kosmosu. 

Są chwile – pisze Papież Franciszek w bulli Misericordiae vul-
tus2 ogłaszającej Rok Święty – w których jeszcze mocniej jesteśmy 
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się 
skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogło-
siłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas 
dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze bardziej 
mocnym i skutecznym.

Są chwile – widocznie taka chwila nadeszła właśnie teraz, 
w tym trudnym czasie, który przeżywamy. Cały Kościół ma być 
zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególne-
1 Jest to przetworzony i rozszerzony tekst konferencji wygłoszonej w czasie 
59. Dni Modlitw Ruchu „Odrodzenie” na Jasnej Górze, 13 września 2015 r.
2 Bulla MISERICORDIAE VULTUS Ojca Świętego Franciszka o Nadzwyczaj-
nym Jubileuszu Miłosierdzia. Libreria Editrice Vaticana i TUM Wyd. Archi-
diecezji Wrocławskiej, Wrocław, 2015. 

wprOwadzenie dO rOku świętegO
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go momentu łaski i odnowy duchowej – pisze Papież w tym samym 
dokumencie. Będziemy wzywani, by zwrócić się z ufnością do 
miłosiernego Boga, by Jego miłosierdzia doświadczyć, by dać się 
ogarnąć „czułością Ojca”, nie po to jednak, by „ukryć się” pod 
skrzydłami Jego miłosierdzia, lecz po to, by miłosierdziem bar-
dziej żyć i nieść je innym, by świadectwo wierzących stawało się 
„bardziej mocnym i skutecznym” – tak można streścić myśl prze-
wodnią Roku Świętego – Jubileuszu Miłosierdzia. Jego mottem 
mają być słowa: „Miłosierni jak Ojciec” – trzy słowa zachęcające 
do ich głębokiego przemyślenia. 

Czas Jubileuszu – prosi Papież w bulli Misericordiae vultus 
– niech będzie czasem modlitwy, skupienia, kontemplacji, zamy-
ślenia nad tekstami Pisma Świętego, czasem postu, ale pojmowa-
nego raczej tak, jak o nim pisze prorok Izajasz3; czasem pojed-
nania z Bogiem i dostąpienia Jego miłosierdzia w sakramencie 
pojednania, i czasem pielgrzymki jubileuszowej, w czasie której 
będzie można zyskać odpust jubileuszowy: W Roku Świętym 
Miłosierdzia – pisze Papież – odpust zyskuje szczególne znacze-
nie. Przebaczenie Boga dla naszych grzechów nie zna granic… 
W sakramencie pojednania Bóg przebacza grzechy, które zostają 
naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który grzechy 
zostawiły w naszym postępowaniu i w naszych myślach pozosta-
je… Pomimo przebaczenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności, 
które są konsekwencją naszych grzechów… Miłosierdzie Boże jest 
jednakowoż silniejsze niż ten ślad. Staje się odpustem Ojca, który 
poprzez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, któ-
remu udzielił już przebaczenia, i uwalnia go od każdej pozostałości 
skutków grzechu, umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz 

3 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać 
więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić 
swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie (Iz 58, 6–8).
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wzrastanie w miłości, niż ponowny upadek w grzech. Oto wielki 
dar Roku Jubileuszowego (!). Słowo „odpust” kojarzy się obecnie 
częściej z „jarmarkiem odpustowym” niż z głęboką rzeczywisto-
ścią duchową. Słowa Papieża przypominają o istocie i znaczeniu 
tego „daru miłosierdzia”. 

Lata święte w Kościele

W tym miejscu przypomnienie: Lata Święte, czyli Jubileuszo-
we, w Kościele, ogłaszali papieże od czasów średniowiecza – po-
czątkowo co lat 50, potem co lat 25 – po to, by przypominając 
o kolejnych rocznicach naszego Odkupienia, ożywić, odnowić 
i umocnić w każdym pokoleniu wiarę i świadomość celu nasze-
go życia4. Głównym zadaniem i przywilejem lat świętych jest 
pielgrzymka i odpust jubileuszowy, co przypomnieliśmy przed 
chwilą cytując Papieża Franciszka. W ciągu stuleci uroczystości 
jubileuszowe odbywały się jednak zasadniczo tylko w Rzymie, 
więc trzeba było pielgrzymować do Rzymu (mówiło się – do 
grobów apostołów), by zyskać łaski jubileuszowe5. W Bazylice 
Watykańskiej i w trzech pozostałych wielkich bazylikach Rzymu, 
na czas Roku Świętego, otwierane były Drzwi Święte. Pielgrzymi 

4 W związku z ważnymi wydarzeniami czy okolicznościami Papieże powoły-
wali również kilkakrotnie nadzwyczajne lata święte, niezwiązane z kolejnymi 
rocznicami Odkupienia. Również Rok Święty ogłoszony przez Papieża Fran-
ciszka jest Rokiem Świętym Nadzwyczajnym (od wielkiego Jubileuszu roku 
2000 minęło tylko 15 lat). I po raz pierwszy jest specjalnie dedykowany miło-
sierdziu. Rok Święty lub Jubileusz – te dwa określenia używane są zamiennie. 
Jubileusz jest nawiązaniem do tradycji lat jubileuszowych – lat darowywania 
długów i wyzwalania tych co popadli w niewolę – obwoływanych w starożyt-
nym Izraelu co lat 50 (Kpł 25, 8–11).
5 Tylko wyjątkowo papieże nadawali przywilej pozwalający uzyskać odpust 
jubileuszowy w katedrach niektórych miast włoskich i europejskich. Np. ka-
tedry w Gnieźnie i Krakowie uzyskały taki przywilej w roku 1450 (!). Rok 
Święty po raz pierwszy obchodzono w Kościele w roku 1300 na mocy decyzji 
papieża Bonifacego VIII. 
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przybywający do Rzymu przekraczali Drzwi Święte (symboliczne 
przejście od grzechu do łaski, od starego do nowego życia), spo-
wiadali się, uczestniczyli w celebracjach jubileuszowych, mogli 
zyskać jubileuszowy odpust. Św. Jan Paweł II przygotowując Wiel-
ki Jubileusz roku 2000 dokonał rewolucyjnej zmiany: oprócz ba-
zylik rzymskich, status kościołów jubileuszowych zyskiwały trzy 
bazyliki w Ziemi Świętej oraz katedry we wszystkich diecezjach 
na świecie, ponadto biskupi ordynariusze zyskiwali prawo nada-
nia statusu świątyń jubileuszowych innym ważnym świątyniom 
i sanktuariom. W ten sposób miał być podkreślony powszechny 
wymiar Kościoła i stworzona została możliwość uczestniczenia 
w Jubileuszu tym wszystkim wiernym, którzy do Rzymu ani do 
Ziemi Świętej dotrzeć nie mogli.

Podobnie ma być obecnie, ale Papież Franciszek idzie dalej, 
jeszcze bardziej rozszerzając możliwości uczestniczenia w cele-
bracjach jubileuszowych i zyskiwania jubileuszowego odpustu. 
W liście opublikowanym 1 września tego roku Papież sprecyzo-
wał swoje postanowienia dotyczące tego odpustu. Sięgnijmy po 
treść tego listu6: 

Jubileusz aż po peryferie wiary

Pragnę – pisze Papież – by jubileuszowy odpust był dla każdego 
autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wycho-
dzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i prze-
bacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć 
i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi 
Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczo-
nych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach 
Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego 
6 List Papieża Franciszka do Brata Abp. Rino Fisichella – Przewodniczącego 
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji … Watykan, 1 września 
2015, według www.jubileummisericordiae.va
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nawrócenia. …Ważne jest, aby ten moment był połączony przede 
wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. 
oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebra-
cjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w in-
tencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie będą 
mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach 
chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie 
wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie 
choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem… 
Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, 
poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. 
i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem róż-
nych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania 
jubileuszowego odpustu. 

Myślę też o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia 
wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, 
obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, 
uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedli-
we, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, 
wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich dotrze 
w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, który chce być blisko ludzi 
najbardziej potrzebujących Jego przebaczenia. W kaplicach wię-
ziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili 
przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech 
za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi 
Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, 
jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.

Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmar-
łych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i miłości, które 
nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak 
też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się 
za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich 
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pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nie-
skończonej szczęśliwości. 

Jak widać Papież stara się ogarnąć jak najszerszy obszar sytu-
acji egzystencjalnych, zwłaszcza tych trudnych, by ukazać możli-
wość uzyskania pojednania z Bogiem i jubileuszowego odpustu 
niemal w każdej sytuacji życiowej. Ktoś napisał, że Papież chce 
wyprowadzenia jubileuszu na peryferie i uczynienia go bliższym 
ludziom7. I tak chyba jest. Świadczy o tym również apel i zachęta 
do przemiany życia, kierowana do ludzi – jak to Papież określi 
w swojej bulli – znajdujących się daleko od łaski Boga ze względu 
na sposób, w jaki żyją. Papież apeluje: Słowo przebaczenia niech 
dotrze do wszystkich a wezwanie do doświadczenia miłosierdzia 
niech nie pozostawi nikogo obojętnym… Myślę w sposób szczególny 
o tych mężczyznach i kobietach, które należą do grup przestęp-
czych, jakiekolwiek by one były. Dla waszego dobra proszę was 
o zmianę życia… To samo wezwanie niech dotrze do osób wspiera-
jących bądź współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła rana spo-
łeczeństwa jest ciężkim grzechem, który woła do nieba, ponieważ 
uderza w same podstawy życia osobistego i społecznego… To jest 
właśnie czas sposobny na zmianę życia! To jest czas by pozwolić 
dotknąć swoje serce. Pozostawanie na drodze zła jest tylko źródłem 
iluzji i smutku. Prawdziwe życie jest zgoła inne. Bóg nie męczy się 
trzymając rękę wyciągniętą…. Ale na koniec jest też papieskie 
napomnienie: Dla wszystkich, wcześniej czy później, przyjdzie sąd 
Boży, od którego nikt nie będzie mógł uciec.

Mamy tu chyba wyraz zasadniczej „strategii” Papieża: Zło 
nazywać złem, prawdy nie rozmywać, ale nie tyle „grzmieć i po-
mstować”, ile raczej starać się pociągać serca ludzkie ku dobru 
i ku źródłu dobra, czyli Bogu, wykazując równocześnie małość, 
bezsens i konsekwencje zła.

7 Beata Zajączkowska, (Przed)smak jubileuszu, www.wiara.pl, 20.09.2015.
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Kto miłosierdzia doświadczy, niech miłosierdziem żyje

A kto już miłosierdzia Bożego doświadczy, niech w duchu mi-
łosierdzia żyje i daje o nim świadectwo – takie jest drugie wielkie 
przesłanie Papieża na czas Roku Świętego. W bulli Misericordiae 
vultus znajdujemy całą serię zachęt i wskazań w tym względzie, 
kierowanych do całego Kościoła, do wspólnot kościelnych i do 
każdego wierzącego. Przywołajmy kilkanaście zdań z tego do-
kumentu: 

Tak jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On 
jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: 
jedni wobec drugich … Przebaczenie zniewag staje się najbardziej 
ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan 
jest nakazem, którego nie możemy pominąć… Porzucić żal, złość, 
przemoc i zemstę – to warunki konieczne, by żyć szczęśliwie… 
Słuchamy przede wszystkim słów Chrystusa, który przedstawił 
miłosierdzie jako kryterium wiarygodności dla naszej wiary: 
«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» 
(Mt 5,7). To jest błogosławieństwo, które powinno się stać dla nas 
inspiracją w tym Roku Świętym… W tym Roku Świętym będzie-
my mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy 
żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, 
które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytu-
acji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! 
Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu 
braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, 
słysząc ich wołanie o pomoc… Jest moim gorącym życzeniem, aby 
chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia 
względem ciała i względem ducha… Odkryjmy na nowo uczynki 
miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów 
pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapo-
minajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym 
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dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, 
strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie 
darować, modlić się za żywych i umarłych8… Nie zapominajmy 
o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić 
z miłości»…

Miłosierdzie przemienia świat.  
gesty i znaki papieża Franciszka

Papież Franciszek nie ogranicza się do pouczania innych. 
Sam podejmuje decyzje i czyni gesty, zgodne z tym co postuluje 
w swojej bulli i w całym swoim nauczaniu. Niektóre jego decyzje 
podjęte ostatnio – rozszerzenie na wszystkich księży prawa do 
spowiadania i rozgrzeszania grzechu aborcji w czasie trwania 
Roku Świętego, wezwanie do przyjmowania rodzin uchodźców 
przez wszystkie parafie i domy zakonne w Europie – wzbudziły 
kontrowersje, a także słowa krytyki. W sprawie uchodźców ogra-
niczę się do pytania: Czy ta fala uchodźców, zalewająca Europę, 
niejako w przededniu Roku Świętego nie jest – niezależnie od 
takich czy innych interesów i machinacji – jakąś próbą i zada-
niem dla mieszkańców Europy, a więc dla nas wszystkich? Papież 
zdaje się nie mieć w tym względzie wątpliwości: W obliczu tra-
gedii dziesiątków tysięcy uchodźców uciekających przed śmiercią 
8 Znalazłem ostatnio poruszające świadectwo kogoś, kto sam poważnie do-
świadczony, dźwigający ciężar niepełnosprawności i ubóstwa, a także biuro-
kratycznej bezduszności, dobrze zrozumiał czym może być jego, i nasz, uczy-
nek miłosierdzia względem ducha: Modlę się o miłosierdzie i łaskę opamiętania 
dla ludzi odpowiedzialnych za stan ekonomiczny naszego kraju..[ale] jako dzieci 
jedynego Ojca wszyscy jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Dlatego 
nie ustawajmy w modlitwie za naszych braci cierpiących głód i niesprawiedli-
wość, a także za tych, którzy ich krzywdzą. Bo przy końcu świata Pan osądzi 
z miłości każdego z nas. Na Sądzie Ostatecznym również i mnie zapyta: A co ty 
zrobiłaś dla swojego winowajcy? Czy nakarmiłaś głodnego łaski i błądzącego 
w ciemnościach brata choćby jednym dziesiątkiem różańca? „Dokąd zmierzasz 
Polsko?”, Różaniec, 5/2015.
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z powodu wojny i głodu, i będących na drodze nadziei, Ewangelia 
wzywa nas, byśmy byli bliźnimi najmniejszych i opuszczonych. Aby 
dać im konkretną nadzieję. Nie wystarczy powiedzieć: «Odwagi, 
cierpliwości»… [chodzi o] konkretny gest w ramach przygotowań 
do Roku Świętego Miłosierdzia9. 

Nie komentuję tych słów Papieża i reakcji jakie one wywołują. 
Odnotujmy natomiast niektóre papieskie działania i gesty, które 
u progu Roku Świętego mają znaczenie „znaku” czy „wzoru”: 
Papież udziela stale różnego rodzaju pomocy ludziom ubogim 
i potrzebującym przez swojego jałmużnika abp. Konrada Krajew-
skiego. W Watykanie znalazły już miejsce do życia dwie rodziny 
uciekinierów z Syrii. Ostatnio Papież zaprosił grupę kilkudzie-
sięciu więźniów z rzymskiego więzienia, by spędzili niedzielę 
w Watykanie. Otworzył przed nimi ogrody watykańskie i Kaplicę 
Sykstyńską. Wcześniej Papież przyjął grupy ubogich i bezdom-
nych. Za takie m.in. gesty Franciszek bywa nazywany populistą. Bo 
przecież kilka godzin na watykańskich salonach i tak nic nie zmie-
nią w życiu ubogich, potrzebujących, bezdomnych… Czyżby jednak 
do końca? Franciszek uczy nas zmiany patrzenia na człowieka. Bo 
przecież nawet bezdomny czy ubogi pragnie coś więcej niż tylko 
miłosiernej jadłodajni i noclegowni. Chce po prostu być traktowa-
ny jak człowiek. Papież uczy, że odrobina miłosierdzia naprawdę 
przemienia świat. Trochę miłosierdzia czyni świat mniej zimnym 
i bardziej sprawiedliwym10. Te słowa nie wymagają komentarza.

Z natchnienia Duch świętego. Wykorzystać czas Jubileuszu

Wspomniany już abp Rino Fisichella, główny organizator 
Roku Świętego, na podstawie swoich rozmów z Papieżem Fran-
ciszkiem zapewnia, że jego decyzja o ogłoszeniu Roku Świętego 
9 Z papieskiego rozważania po modlitwie Anioł Pański w dniu 6.09.2015, 
według KAI.
10 Beata Zajączkowska, op.cit.
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była nie tylko pragnieniem serca, ale natchnieniem podsuniętym 
Papieżowi przez Ducha Świętego11. Jeżeli tak, to cokolwiek mia-
łoby się dziać w najbliższym czasie, ten Rok Święty – chociaż 
„łatwy” na pewno nie będzie – będzie czasem błogosławionym, 
czasem łaski dla wielu ludzi. Oby dla jak największej liczby ludzi 
(!). Ale może przyniesie także pewne zmiany „na lepsze” w róż-
nych miejscach na ziemi (np. pokój w Syrii?).

W swojej jubileuszowej bulli Papież napisał: W tym Jubileuszu 
dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi 
swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami 
swoje życie (MV,25). Obyśmy doznali takich dobrych zaskoczeń, 
najpierw w życiu osobistym, ale także w życiu zbiorowym, mię-
dzynarodowym i naszym, krajowym.

Jakkolwiek będzie, wypada przygotować się do tego, by do-
brze wykorzystać czas jubileuszowy i jego przywileje, i innych 
do tego zachęcać, rozszerzając rzetelną informację o inicjatywie 
Roku Świętego, który dla nas, dla naszego kraju, ma przynieść 
dwa bardzo ważne wydarzenia – mówimy o porządku wiary, sferę 
wydarzeń polityczno-społecznych pomijam: 

– W połowie kwietnia 2016 r. odbędą się w Gnieźnie i w Po-
znaniu centralne uroczystości związane z 1050 rocznicą chrztu 
Polski, a 3 maja na Jasnej Górze zostanie ponowiony Akt oddania 
Polski Matce Bożej.

– W sercu Roku Świętego, w końcu lipca 2016 r., odbędą się 
w Krakowie i w Łagiewnikach Światowe Dni Młodzieży z udzia-
łem Papieża Franciszka.

Trzeba się spodziewać, że te dwa wydarzenia przyniosą waż-
ne przesłania – dla młodych ludzi na całym świecie, dla całego 
Kościoła i świata, i dla Polski. O tych dwóch wydarzeniach warto 
więc pamiętać, gdy myślimy o Roku Świętym w Polsce. 
11 Z wystąpienia abp. R. Fisichella podczas konferencji prasowej w Biurze 
Prasowym Stolicy Apostolskiej, wtorek, 5 maja 2015. Według Radia Waty-
kańskiego.
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Zastanówmy się, co konkretnego możemy i powinniśmy czy-
nić osobiście, w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach – te-
raz i w czasie trwania Roku Świętego. Jedna z propozycji do roz-
ważenia, zwłaszcza przez tych, którzy mają większe „skłonności 
kontemplacyjne”: Pewna znana mi wspólnota organizuje w naj-
bliższym czasie triduum adoracyjne w intencji październikowego 
synodu na temat rodziny. A może można by myśleć o przygoto-
waniu analogicznego triduum w intencji Roku Świętego? Jeżeli 
triduum jest zbyt trudne, może to być „jeden dzień” albo „24 
godziny” w intencji Jubileuszu Miłosierdzia, by był on czasem 
łaski o jak najszerszym zasięgu, by nic i nikt nie zdołał zamącić 
czy zdezorganizować tego czasu. Poddaję tę myśl pod rozwagę…

Na zakończenie modlitwa papieża Franciszka w intencji 
Roku Świętego:

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz  

niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza   

od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie   

w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś   

do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim  

przez przebaczenie i miłosierdzie:
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spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem  
Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość  
po to,

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają   
w niewiedzy i błędzie:

niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się    
oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas     
Jego namaszczeniem,

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą 
nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym   

oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, 

Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz 
na wieki wieków.

Amen



Paweł Misiak1 
Paweł Misiak

Dziadzia

Bohaterem opowieści jest mój dziadek – Stanisław Misiak. 
Nazywam go zawsze Dziadziem. Ma już 89 lat i jest naj-

młodszym z trzynaściorga rodzeństwa, i jedynym żyjącym dziec-
kiem Stanisława i Józefy. Mieszkamy razem w domu rodzinnym 
w Drozdowie w łódzkim, więc mam możliwość spędzania z Dzia-
dzią dużo czasu. 

Dziadzia jest średniego wzrostu; ma siwe włosy. Ostatnio 
niestety siły go trochę opuściły i słuch ma już nie taki jak daw-
niej, ale i tak bardzo dużo rozmawiamy. Dziadzia opowiada mi 
zawsze w wesoły, a nawet humorystyczny sposób o swoim życiu. 
Jest pogodnym człowiekiem. Nigdy nie narzeka, nie skarży się, 
mimo że tak wiele przeżył trudnych chwil. Musiał szybko doro-
snąć, bo gdy miał 13 lat wybuchła wojna, a dwa lata później trafił 
do Niemiec na roboty, gdzie pracował u bauera do końca wojny. 
Bardzo często wspomina też, jak wracał potem pieszo do Polski. 

Dziadzia pracował całe życie na wsi. Dopiero gdy moi rodzice 
przejęli gospodarstwo, znalazł czas na swoją pasję, którą jest praca 
w drewnie. Dziadzia wykonał dla nas wiele rzeczy, abyśmy mieli 
się czym bawić. Pierwszą były altanka i karuzela, które do dziś są 
atrakcją dla koleżanek siostry i dzieci, które do nas przyjeżdżają. 
Były również bryczki, którymi mogliśmy jeździć. Dziadzia wyko-
nał także ozdoby ogrodowe. Koło domu stanęły: konie z bryczką, 
krowy z wozem, drewniany osioł; potem wykonał Dziadzia model 

1 Uczeń Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach.

w prOStOcie piękna
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tartaku, młyna i wiatrak; ozdobił studnię; zbudował gołębnik. 
Jego drewniany koń ma uprząż taką, jak prawdziwa, a wozem 
można nie tylko jeździć, ale i skręcać. Dziadzia wykorzystuje 
do prac różne niepotrzebne już paski, klamerki, plastikowe kół-
ka, zabawki. Lubię dotykać te Dziadzi wozy, bryczki… Dzięki 
drewnianym pracom mam możliwość przez dotyk zobaczyć, jak 
wygląda świat.

Dumny jestem z mego dziadka, który umie odtworzyć wi-
dzialne piękno, zrobić coś z niczego. Chciałbym mieć, tak jak 
Dziadzia, wiele pomysłów i móc je z taką pasją realizować. 



Krystyna Śmigielska 

Wakacje na Warmii

Krajowe Duszpasterstwo Osób Niewidomych w dniach od 
27 lipca do 10 sierpnia 2015 r. zorganizowało wakacje na 

Warmii dla osób niewidomych, niedowidzących i ich rodzin. 
Zamieszkaliśmy w wielkim budynku Wyższego Seminarium Du-
chownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, mieszczącego 
się na obrzeżach Olsztyna w dzielnicy Redykajny, dawnej wsi. 

Warmińskie Seminarium Duchowne liczy 450 lat i jest naj-
starszym seminarium w Polsce. Powstało z inicjatywy kardynała 
Stanisława Hozjusza po Soborze Trydenckim w 1565 r. w Bra-
niewie. Seminarium od nazwiska założyciela nazwano „Hosia-

pOdróŻe pO pOLSce
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num”. Początkowo było zarządzane przez Jezuitów. Stało się ono 
centrum szkolnictwa i kultury i nazwane „Atenami Północy”. 
W 1567 r. seminarium zostało wyposażone w bibliotekę ufun-
dowaną przez biskupa Marcina Kromera. Program nauczania 
obejmował między innymi naukę języków: łacińskiego, greckiego 
i hebrajskiego, filozofię, muzykę kościelną, wymowę. Po II Wojnie 
Światowej, w 1949 roku, siedziba seminarium została przenie-
siona do Olsztyna. Na patrona obrano opiekuna Świętej Rodzi-
ny – św. Józefa. Po wieloletnich staraniach, w 1982 r. uzyskano 
pozwolenie na budowę seminarium w Redykajnach. Budowa, 
rozpoczęta w 1988 r., była możliwa dzięki pomocy wielu osób 
z różnych stron kraju. Prace ukończono w 1991 r. 

Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł 
II, 5 czerwca 1991 r., dokonał poświęcenia budynków semina-
rium i zasadził pamiątkowy dąb. Biblioteka posiada bogate zbiory 
wzbogacone o nowe pozycje, które są udostępniane studentom 
innych uczelni z Olsztyna i całej Polski. Oprócz seminarium 
w budynku mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. Na zaproszenie biskupów warmińskich i rek-
torów, gośćmi „Hosianum” byli i są uczestnicy sympozjów, kon-
ferencji krajowych i międzynarodowych. Seminarium gościło 
i gości również wiele wycieczek z regionu, kraju i zagranicy. 
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Na początku naszego pobytu zwiedzaliśmy indywidualnie 
otoczenie seminarium. Ładne w kształcie i kolorystyce budynki, 
aleje pięknymi starymi drzewami – wysokie brzozy, dęby i wierz-
by, kwiaty. Niżej wzdłuż długiej alejki zielona łąka, dwa stawy 
z rybami i kumkającymi żabami. Trochę dalej boisko sportowe. 
A wokół ogrodzonego terenu jeziora, łąki i lasy. Wewnątrz budyn-
ku duża sala gimnastyczna, wielka jadalnia i piękny przeszklony 
hol. Z holu trzy schodki w dół i wejście do jasnego kościoła. 
Drzwi szerokie, rozsuwane, rzeźbione. Ołtarz wysoko, na ścianie 
duży krzyż, niżej pośrodku Obraz Matki Boskiej z XIV wieku. Po 
bokach postacie Apostołów. Po lewej i po prawej stronie Matki 
Bożej święci. Cały obraz bogato złocony, wyrazisty i piękny. 

Po południu zostaliśmy powitani w kościele seminaryjnym na 
pierwszej Mszy św. przez arcybiskupa archidiecezji warmińskiej 
Józefa Górzyńskiego. Ksiądz Andrzej Gałka poinformował, że 
w związku z 450-leciem istnienia Seminarium Warmińskiego 
został przysłany List od Ojca Świętego Franciszka zawierający 
„Przywilej Papieski” mówiący o możliwości uzyskania odpustu 
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zupełnego w kościele seminaryjnym raz dziennie pod warunkiem 
odmówienia modlitw o uświęcenie kapłanów. 

29 lipca z ks. Janem Szubką przyjechał ks. Marcin Żugaj, aby 
odprawić dla nas Mszę świętą prymicyjną. Marcin jako kleryk 
przez sześć lat uczestniczył w kolejnych turnusach duszpaster-
stwa. Zawsze rozpierała go radość życia. Dużo śpiewał, grał na 
saksofonie, chętnie bawił się z dziećmi. Do nas przyjechał na nie-
całe dwa dni ze swoim proboszczem ks. Janem, przyjacielem ks. 
Andrzeja. Mszę świętą koncelebrowało sześciu kapłanów w asy-
ście kilku kleryków z miejscowego seminarium. Piękne kazanie 
wygłosił ks. Jan. Na zakończenie ks. Marcin udzielił specjalnego 
błogosławieństwa, kładąc ręce na głowę kolejno kapłanom, kle-
rykom, siostrom zakonnym i wszystkim obecnym. 
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Wieczór zakończył się spotkaniem przy grillu i śpiewem, 
w którym prym wiódł, jak zawsze, ks. Marcin wraz z Ewelinką 
Zawiślak i Danusią Borowską.

Wycieczki autokarowe

Pierwsza do Stoczka Warmińskiego z przystankiem w Do-
brym Mieście przy sklepie ze słodyczami. Długa kolejka, każdy 
coś kupował. „Zasłodzeni” wsiedliśmy do autokaru i wyruszyli-
śmy w dalszą drogę.

Kościół i klasztor oo. Marianów powstał w latach 30. XVII 
wieku jako wotum wdzięczności po wojnie ze Szwedami. W oł-
tarzu piękna Matka Boska Pokoju w srebrno-złotej sukience. 
W ręku trzyma berło i różaniec – dar Prymasa Wyszyńskiego. Na 
ścianie między prezbiterium a kościołem – płaskorzeźba Prymasa 
niosącego Krzyż. W tutejszym klasztorze Prymas był więziony 
przez rok: od października 1953 r. do października 1954 r. Bu-
dynek był wówczas bardzo zimny, wilgotny. Po ścianach płynęła 
woda. Obecnie znajduje się tam wystawa poświęcona Prymasowi 
– plansze i pokój z biurkiem i prostym łóżkiem.

Lidzbark Warmiński

Pałac arcybiskupów warmińskich to surowy budynek z ce-
gły będący w remoncie. Obok nowsza część, odrestaurowana 
– mieści się tu czterogwiazdkowy hotel „Krasicki”. Pałac pocho-
dzi z XIV wieku. Ponieważ przeznaczony był dla biskupów, był 
gmachem bardziej ozdobnym. Piękny kwadratowy dziedziniec 
z gotyckimi arkadami. Wspaniała kaplica – w gotyckim wnętrzu 
umieszczone późnobarokowe ołtarze. Ciąg sal – jadalnia, pokój 
do pracy Krasickiego. Wielka sala, w której umieszczone są herby 
biskupów począwszy od pierwszego, Anzelma, do obecnego. Bi-
skup Józef Górzyński jest 51. biskupem warmińskim. Ale w tym 
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pałacu jako ostatni mieszkał bp Ignacy Krasicki. Po pierwszym 
rozbiorze miasto znalazło się w granicach Prus. W salach widocz-
ne są pozostałości fresków. Oglądaliśmy wyposażenie – skrzynie, 
szafy, wystawę naczyń liturgicznych i codziennego użytku z kolo-
rowych metali, przepiękną kapę biskupią sprzed sześciu wieków 
haftowaną złotem.

Mazuroland – Park Miniatur

„Mazuroland” powstał około 8 lat temu. My zwiedzaliśmy 
przede wszystkim Park Miniatur, a w nim oglądaliśmy w ska-
li 1:25 najciekawsze budowle Warmii i Mazur – m.in. kościół 
w Świętej Lipce, Zamek Malborski, Wysoką Bramę z Olsztyna, 
wiadukty w Stańczykach, zamek biskupi z Barczewa itd. Duża 
część poświęcona jest również Wilczemu Szańcowi w pobliskiej 
Gierłoży. Pod wielkim namiotem znajduje się makieta całej kwa-
tery Hitlera z zaznaczeniem podziemi, przejść pomiędzy bunkra-
mi i ukazująca sposób maskowania. Są też pojazdy niemieckie 
z czasów wojny, motocykle, działa oraz mundury i wyposażenie. 
Przewodnik z dużym zaangażowaniem opowiadał szczegółowo 
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przebieg zamachu na Hitlera z lipca 1944 r. Potem niektórzy 
strzelali na strzelnicy. Można też było przejechać się kolejką oraz 
odpocząć w cieniu i wypić kawę lub sok.

święta Lipka

Sanktuarium Maryjne, o powstaniu którego istnieje pięk-
na legenda.

W pobliskiej wieży więzień oczekiwał na wykonanie wyroku 
śmierci. Wyrok miał zostać wykonany nazajutrz. Wieczorem 
ukazała mu się Matka Boska i wręczyła lipowy klocek, polecając 
wyrzeźbić swoją figurę. Gdy rano sędziowie zobaczyli rzeźbę, 
zachwyceni figurą darowali mu życie. Uszczęśliwiony uwolniony 
skazaniec umieścił figurkę na lipowym drzewie, aby wszyscy od-
dawali cześć Maryi. Próbowano przenieść figurę do niedalekiego 
kościoła, ale sama wróciła na dawne miejsce. Wobec tego wokół 
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drzewa wybudowano kościół. Obecny, trzynawowy, pochodzi 
z końca XVII wieku. Utrzymany jest w stylu barokowym. We-
wnątrz jest dziewięć ołtarzy. Do 1970 r. nie było koncelebry, stąd 
te ołtarze umożliwiały odprawianie Mszy świętych wielu kapła-
nom jednocześnie. Cały kościół pokryty jest freskami przedsta-
wiającymi dzieje Maryi i mękę Jezusa. Naprzeciw ambony jest 
wyrzeźbiona lipa i w jej gałęziach śliczna figurka Matki Bożej. 
Wielką atrakcją są pięknie zdobione organy. W czasie koncertów 
figury aniołów grają na trąbach, małe aniołki dzwonią dzwonecz-
kami, obracają się gwiazdy, a Archanioł Gabriel kłania się Maryi. 
A Ona skinieniem głowy odpowiada „Fiat”.

Frombork 

Imponujący gotycki zespół katedralny z XIV wieku. Położony 
na wysokim wzgórzu, otoczony fosą – obecnie niewypełnioną 
wodą. Podwórze z jednej strony otoczone murami mogło sta-
nowić świetny bastion obronny. W katedrze piękne sklepienie 
gwiaździste, w prezbiterium na sklepieniu delikatne motywy 
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roślinne, liczne ołtarze boczne przylegają do filarów. Było tu za-
wsze wielu kanoników, a nie było przecież możliwości koncelebry. 
Każdy kanonik miał swój ołtarz. Jeśli nie mógł sam odprawiać 
Mszy św., bo nie miał święceń kapłańskich, czynił to w jego imie-
niu ktoś uprawniony, a kanonik asystował. Mikołaj Kopernik, 
fromborski kanonik, też nie mógł sam odprawiać Mszy świętej, 
bo nie miał święceń. 

Przewodnik opowiedział ciekawą historyjkę o Włochu, któ-
remu było ciągle zimno, więc w kościele naprzeciwko swojego 
ołtarza zbudował sobie niewielki domek. Podobno kanonicy 
ogrzewali się, trzymając na kolanach koce lub koty.

Zmarłych kanoników chowano pod posadzką kościoła. Trud-
no jednoznacznie zidentyfikować, w którym miejscu pochowano 
Kopernika. Niedawno wybudowano mu piękny nagrobek z po-
piersiem przy jednym z filarów. 

Organy w katedrze składają się z dwóch części – na chórze 
oraz nad wejściem. W czasie koncertu tworzy to wspaniałe efekty 
stereofonicznego dźwięku. 

Idąc do portu nad Zalew Wiślany, obejrzeliśmy jeszcze na 
rynku pod katedrą ławeczkę z naturalnej wielkości figurą Koper-
nika, postawioną w ostatnich tygodniach. 

gietrzwałd

Sanktuarium Maryjne. Miały tu miejsce objawienia Matki 
Boskiej. Maryja ukazywała się 160 razy na drzewie klonu pro-
stej dziewczynce Basi i jej koleżance Justynie między końcem 
czerwca a 16 września 1877 r. Często kilka razy dziennie. Prosiła 
o wykonanie rzeźby Jej wizerunku. Rzeźbę zamówiono w Mona-
chium i sprowadzono na Warmię około połowy września. Dziew-
czynkom nie podobała się, ale Maryja rzeźbę zaakceptowała. Po 
ustawieniu figurki w kapliczce – objawienia ustały. Samo drze-
wo klonu zostało zniszczone piorunem pod koniec XX wieku. 
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Mieszkańcy zwalone drzewo rozebrali, zabierając do domów. 
Pozostał jedynie napis na kamieniu. Miejsce to słynie cudami, 
ludzie doznają uzdrowień fizycznych i duchowych. Nieopodal 
znajduje się cudowne źródełko. 

Basia, gdy dorosła, została zakonnicą i prawie pół wieku 
pracowała w Gwatemali. Są starania o jej beatyfikację. Druga 
dziewczynka Justyna wystąpiła z zakonu, założyła rodzinę, ale 
szczęścia nie zaznała. 

Tego samego dnia odbył się rejs statkiem po Zalewie Wiśla-
nym. To było ciekawe przeżycie. Jedni zajmowali miejsca na po-
kładzie górnym, inni na dolnym, a jeszcze inni w barze. Stateczek 
„Anita” płynął po gładkiej wodzie leniwie – wszystkim chyba było 
gorąco. Na horyzoncie widoczne były drzewa. Do seminarium 
wróciliśmy w dobrych nastrojach. 
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Zwiedzanie Olsztyna

Podziwialiśmy katedrę olsztyńską z XIV wieku. Oprowadzał 
nas po niej jeden z kleryków z tutejszego seminarium. Po zwie-
dzaniu katedry i spacerze po Starówce poszliśmy na lody ufun-
dowane przez ks. Andrzeja. 

Podczas całego turnusu atrakcją były indywidualne space-
ry i wyjazdy nad pobliskie jeziora, plażowanie, kąpiele, rowery 
wodne i łodzie. Przeżyliśmy też wzruszającą godzinę wspomnień 
o zmarłych siostrach: s. Noemi i s. Kolecie, które towarzyszyły 
nam w wielu wyjazdach. 1 sierpnia po obiedzie śpiewaliśmy pio-
senki powstańcze i wojskowe. Akompaniowała nam s. Damiana. 
Podczas wieczoru z loterią, który dostarczył wszystkim wiele 
radości, można było wygrać ciekawe prezenty.

Ostatnie spotkanie wypełniły szczere podziękowania, śpiewy, 
ofiarowywane prezenty, a wszystko to w atmosferze prawdziwej ra-
dości. Rano śniadanie i wyjazd wygodnym autokarem do Warszawy. 

Zdjęcia: ks. Piotr Buczkowski



Zofia Krzemkowska 

Brajlowskie wydawnictwa religijne

Mam przed sobą dwie cenne pozycje książkowe wydane 
w 2014 roku przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina 

Kowalika na zlecenie Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych. 
Są to: „Miłość jest łagodna” i „Wypłyń na głębię”. Doboru materia-
łów dokonała siostra Ludmiła Krajnik Franciszkanka Służebnica 
Krzyża. Opracowanie wersji brajlowskiej: Dorota Mindewicz 
i Helena Jakubowska z Towarzystwa Muzycznego. Projekt oby-
dwu książek współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.

Jest to piękny dar dla Krajowego Duszpasterstwa Niewido-
mych. Jesteśmy za to wdzięczni. Chcemy posiadane materiały 
wykorzystać w działalności duszpasterskiej wśród niewidomych 
i rozpropagować je wśród brajlistów mających ograniczone moż-
liwości w doborze tego typu lektury.

„Miłość jest łagodna” to fragmenty homilii, rozważań, ad-
hortacji papieża Franciszka. Przy każdym fragmencie podane 
jest źródło.

Podaję przykładowo tytuły niektórych rozdziałów:

• Miłość jest łagodna,
• Jezus dla wszystkich,
• U źródeł prawdziwej radości,
• Duch Święty jest harmonią,
• Radosna ewangelizacja,
• Miłosierna miłość Boga,
• Drzwi otwarte dla wszystkich.

z półki kSięgarSkiej
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A oto kilka myśli zaczerpniętych z omawianej książki:

• Duch Święty mówi: Bóg cię kocha, darzy miłością. Czy ko-
chamy Boga i innych tak jak Jezus?

• Bóg będzie nas sądził z miłości do bliźnich. Z tego jak Go 
kochaliśmy w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrze-
bujących.

• Nie można żyć po chrześcijańsku w oderwaniu od skały, któ-
rą jest Chrystus. On zapewnia nam solidność i trwałość, a także 
radość i spokój. 

Rozwinięcie przytoczonych myśli papieża Franciszka znaj-
dziemy w poszczególnych rozdziałach książki. Sięgnijmy do nich, 
pomogą nam w medytacji. Poświęćmy temu trochę własnego 
czasu, bo to wzbogaci nas duchowo. 

W bieżącym roku 2015 wzbogaciłam się o książkę „Wypłyń 
na głębię”. Modlitewnik przygotowany w oparciu o publikacje: 
„Módlmy się do św. Jana Pawła II” i „Modlitewnik za wstawien-
nictwem św. Jana Pawła II”.

We wprowadzeniu do modlitewnika czytamy: „Święty Jan Pa-
weł II w dniu kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony 
przez papieża Franciszka patronem rodziny. Z woli Bożej rodzina 
chrześcijańska, która doświadcza wielu problemów i trudności, 
ma jeszcze jednego świętego opiekuna – Jana Pawła II”. 

W omawianej książce znaleźć można biogram ważniejszych 
wydarzeń z życia i działalności Jana Pawła II, modlitwy związa-
ne z rodziną, trzy litanie i dwie nowenny do św. Jana Pawła II, 
rozważania różańcowe, drogę krzyżową, rachunek sumienia wg 
nauczania św. Jana Pawła II oraz koronkę św. Jana Pawła II do 
Matki Bożej z Lourdes.

Modlitwy pogrupowane są w rozdziałach: modlitwy za wsta-
wiennictwem św. Jana Pawła II i modlitwy św. Jana Pawła II.
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Do moich ulubionych, które często odmawiam, należą: „Mo-
dlitwa o siedem darów Ducha Świętego”, „Ofiarowanie się Stwór-
cy” i „Maryjo ukaż nam Serce Jezusa”.

Modlitwa pokarmem duszy

Wydane zostały również inne modlitewniki brajlowskie. Ko-
rzystam z nich w miarę potrzeb. Pierwszy – mały objętościowo, 
tłoczony w Zakładzie Tyflograficznym PZN w 1000 egzempla-
rzach. Ten modlitewnik zabrałam na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej, którą prowadził nieżyjący już ks. kan. Benon Kaczmarek. 
Z niego niewidomi uczestnicy pielgrzymki czytali stacje drogi 
krzyżowej odprawianej na ulicach Jerozolimy. 

Drugi mój modlitewnik – wydanie V rozszerzone i popra-
wione – pochodzi z 1991 roku.

Mimo zaaferowania codziennymi sprawami, znajdźmy w cią-
gu dnia kilka chwil, by skupić się na modlitwie. 

Warto korzystać ze stworzonych nam możliwości. Niech pre-
zentowane tu książki nie zalegają na półkach, ale jak najczęściej 
znajdują się w naszych rękach, bo to nas duchowo wzbogaci, 
ułatwi rozmowę z Bogiem.

Książki o tematyce religijnej można zakupić w Krajowym Dusz-
pasterstwie Niewidomych: 
ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa 
tel. 228310221 lub 22 wew. 306, fax: 226358051 
e mail: duszpasterstwo.niewidomych@ope.pl www.dn.triuno.pl

oraz w lubelskiej Fundacji: „Świat według Louisa Braille’a”, której 
prezesem jest Ryszard Dziewa.



Zofia Krzemkowska 

Minęło 25 lat od śmierci Szczepana Jankowskiego

Warto pamiętać o osobach szczególnie zasłużonych dla śro-
dowiska niewidomych.

Do osób tych należy Szczepan Jankowski, wirtuoz organów, 
kompozytor, który stworzył 130 kompozycji, w tym dwie msze, 
liczne pieśni religijne, hymny napisane brajlem oraz nuty – pi-
sze o tym na łamach bydgoskiej „Gazety Pomorskiej” z dnia  
9 i 10 maja 2015 r. w artykule: „Pielęgnuję pamięć o ojcu” Olaf, 
syn Szczepana, również grający na organach. Okazją do wspo-
mnień była 25. rocznica śmierci Szczepana, która przypadała 
7 kwietnia br. 

W Wudzynie – w miejscu urodzenia Szczepana – w XIX-
-wiecznej chacie w oparciu o środki unijne, wsparcie gminy 

wSpOmnienia
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Dobrcz pow. Bydgoszcz została otwarta izba pamięci, w której 
upamiętniono Szczepana, jako wybitnego mieszkańca tej ziemi, 
jego małej ojczyzny.

W otwarciu izby pamięci uczestniczyli jako przedstawiciele 
rodziny: druga żona Szczepana Krystyna i wspomniany już Olaf 
z żoną. Obecne były władze gminy z wójtem Krzysztofem Szalą, 
który uczestniczył w młodości we Mszach św., podczas których 
grał Szczepan oraz młodzież z pobliskich szkół. 

W tej ważnej dla regionu uroczystości chodziło o przekazanie 
młodemu pokoleniu wiedzy o zasłużonych przodkach. Na łamach 
„Gazety Pomorskiej” o organiście wypowiadali się m.in.: mini-
stranci, panie z chórów, którymi kierował („Harmonia” i „Panie 
Różańcowe”), sąsiedzi, ci którzy go znali i podziwiali. Cenili 
w nim dobroć, pracowitość, perfekcjonizm w grze na organach, 
duże wymagania stawiane sobie i innym.

Duszpasterz niewidomych diecezji bydgoskiej ks. Piotr Bucz-
kowski w swojej biografii publicznie wspomina Szczepana Jan-
kowskiego, który grał podczas Mszy św. w czasie jego pierw-
szej komunii.

Szczepan był ceniony przez Kościół. Papież Paweł VI odzna-
czył go w 1964 r. medalem za zasługi dla Kościoła. W kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy przepracował 65 
lat. Jeszcze gdy się uczył, w 1921 r., otrzymał propozycję objęcia 
stanowiska drugiego organisty. Samodzielnym organistą został 
w 1925 r.

Był również doceniony przez władze Bydgoszczy. W 1981 
r. otrzymał medal za zasługi dla miasta. Promował możliwo-
ści muzyczne środowiska niewidomych. 3 kwietnia 2008 r. na 
domu, w którym mieszkał przy ul. Śniadeckich 55 w Bydgoszczy, 
staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zosta-
ła odsłonięta marmurowa pamiątkowa tablica ku czci Szczepa-
na Jankowskiego.
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Wspomina o nim na łamach swej książki „Most Królowej 
Jadwigi”, wydanej w 1989 r., nieżyjący już pisarz Jerzy Sulima-
-Kamiński. 

Rajmund Kuczma przedstawia jego dokonania na kartach: 
„Bydgoskiego Leksykonu Muzycznego” wydanego w 2004 r. Na 
jego temat napisano sześć prac magisterskich. Nie do przecenie-
nia jest rola popularyzatorska pracownika naukowego Akademii 
Muzycznej Barbary Gogol-Drożniakiewicz. Na łamach prasy 
lokalnej, katolickiej i środowiska niewidomych ukazało się wiele 
artykułów, wspomnień mieszkańców, którzy go znali i dotąd pa-
miętają.

Szczepan Jankowski urodził się 26 grudnia w 1900 r. w Wu-
dzynie niedaleko Bydgoszczy. Ojciec Jan był kowalem. Matka 
Julianna gospodarowała na czterech hektarach i zajmowała się 
wychowaniem dzieci. Już w dzieciństwie Szczepan chorował na 
oczy. Ojciec chcąc leczyć syna, sprzedał kuźnię. Utrata wzroku 
nastąpiła, gdy był uczniem II klasy szkoły ludowej.

W latach 1915–1919 był uczniem Prowincjonalnego Zakła-
du dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy, obecnie: Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Louisa Braille’a. Tu odkryto jego 
zdolności muzyczne. Od 1915 r. uczęszczał do Bydgoskiego 
Konserwatorium Muzycznego, ucząc się gry na fortepianie 
i skrzypcach.

Wówczas powszechnym zawodem dla niewidomych było 
szczotkarstwo. W czasie wizytacji szkoły przez księdza biskupa, 
na pytanie, kim chciałby być, gdy dorośnie, młody Szczepan 
odpowiedział: „Organistą. Chcę grać w kościele”. Wspomina to 
wydarzenie syn Szczepana Olaf Jankowski. Towarzyszył ojcu, 
pomagał mu, zna wiele szczegółów z jego życia.

Dzięki zdolnościom, pracowitości, dobrej znajomości braj-
la, gruntownemu wykształceniu muzycznemu, uzyskanemu nie 
tylko w kraju, ale i za granicą, marzenie Szczepana spełniło się, 
choć nie było wówczas takich udogodnień technicznych dla nie-
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widomych, jakie są teraz. Utrata wzroku nie przekreśliła jego za-
mierzeń.

W latach 1926–1930 w poznańskim konserwatorium uczył się 
w klasie fortepianu u księdza Wacława Gieburowskiego. Dyry-
gentury uczył go Feliks Nowowiejski. W 1935 r. studiował w Aka-
demii Muzycznej w Lipsku i w Monachium. W 1936 r. otrzymał 
I miejsce w konkursie organowym w Berlinie. W 1939 r. otrzymał 
stypendium z Polskiego Ministerstwa Oświecenia Publicznego 
i Wyznań Religijnych, aby móc kontynuować studia muzyczne 
w Paryżu. Plany te przekreślił wybuch II Wojny Światowej.

Ku pokrzepieniu serc Polaków, grając w kościele na orga-
nach, włączał motywy pieśni patriotycznych. Za to był wzywany 
przez Gestapo.

Szczepan umiał kierować ludźmi i miał z nimi dobre relacje, 
chociaż był wymagający. Grał przed mikrofonami Polskiego Ra-
dia w Poznaniu, Toruniu, we Wrocławiu. Grał na zabytkowych 
organach w Oliwie, Chełmnie, Chełmży, w bydgoskiej Farze, 
w kościele pw. Świętej Trójcy – także w Bydgoszczy.

Był człowiekiem prawym, głębokiej wiary, gorącym patriotą. 
W bliskich relacjach z Bogiem i ludźmi. Kochał muzykę, to co 
robił na co dzień.

Zmarł 7 kwietnia 1990 r., został pochowany na cmentarzu 
parafialnym przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
na Ludwikowie w Bydgoszczy.

Na wniosek Polskiego Związku Niewidomych Rada Miasta 
nazwała imieniem Szczepana Jankowskiego jedną z bydgoskich 
ulic na terenie parafii, w której pracował. Nastąpiło to 8 listopada 
2010 r. 

Dobrze, że pamięć o nim trwa nadal, bo w pełni na to zasłu-
żył. „Człowiek żyje dopóty, dopóki pozostaje w ludzkiej pamięci”.
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Krystyna Śmigielska 

Człowiek w potrzebie

Bóg – Stwórca Wszechświata stworzył ten cudowny, pełen 
harmonii świat. Stworzył góry o różnych kształtach i odcie-

niach. Zielone doliny. Błękitny nieboskłon z białymi obłokami, 
lekkimi jak puch fikający na wietrze. Słońce, które daje jasność, 
ciepło i radość w sercu. Księżyc w ciemną noc, morza, jeziora 
i oceany zapełnione życiem różnych stworzeń, przepiękne lasy, 
gaje, szemrzące potoki i rwące wodospady. 

I co najważniejsze – Bóg stworzył człowieka na swój obraz 
i podobieństwo. 

Ludzie mnożyli się i zaludniali piękne przestrzenie. Sami już 
na swój sposób upiększali miejsca, w których zamieszkali. Po-
czątkowo były to jaskinie, potem domy coraz bardziej ulepszane. 
Powstawały ogrody, parki, ulice. I tak powstał świat dla ludzi 
i wszystkiego, co żyje. 

To obraz dziecka widziany oczami i sercem, i wyczytany 
w różnych książkach. Kiedy byłam starsza, rosło we mnie zacie-
kawienie ludźmi, światem, a przede wszystkim Bogiem – Stwórcą, 
który stworzył człowieka i istniejący świat. Dlaczego to uczy-
nił? Dlaczego jest dobry? Dlaczego kocha wszystkich – dobrych 
i złych? 

Kiedyś poprosiłam znajomego księdza, aby opowiedział mi 
o Bogu. Ksiądz przez chwilę milczał, a potem podszedł do bi-
blioteki i wyjął dość grubą książkę. Była to Biblia. Słowo „biblia” 
było mi nieznane. Ksiądz podarował mi tę książkę i powiedział: 
 Krysiu, czytaj powoli i uważnie, a dowiesz się o Panu Bogu więcej 
niż ja umiałbym ci opowiedzieć. I czytałam. Niektóre fragmenty 
nawet po kilka razy. Dużo nie rozumiałam i dalej nie rozumiem 
wszystkiego. Ale za to, co Pan uczynił dla człowieka, dla wszyst-
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kich istnień, za wszechogarniającą Jego miłość i niepojęte miło-
sierdzie – pokochałam Pana Boga gorąco, dziecięcą miłością bez 
pytań, bez wątpliwości, z absolutnym zaufaniem, bo On wie, co 
potrzebne. 

Mówię Mu – kocham Cię, miłuję Cię, wielbię Cię. Ale to są 
tylko słowa. Pana Boga nie można zobaczyć, więc jak można Go 
bardziej kochać? Nie tylko słowami? Często myślałam o tym. 
W końcu zrozumiałam. Można kochać nie tylko słowami i ser-
cem, ale i czynami. Po prostu kochać ludzi. Bóg pragnie, abyśmy 
dostrzegali drugiego człowieka, nigdy nie byli obojętni, jeżeli 
możemy pomóc. Ja miałam szczęście. W pracy zawodowej dużo 
się nauczyłam. 

Byłam nauczycielką w szkole średniej, wychowawczynią mło-
dzieży tzw. „moralnie zaniedbanej”, później pracowałam z mały-
mi dziećmi w domu dziecka. A na rencie byłam wolontariuszką. 
Służyłam ludziom w potrzebie przez wiele lat. Dzieciom nie-
uleczalnie chorym, ludziom starszym i umierającym. Doświad-
czałam na co dzień, jak wiele można pomóc, dać trochę ciepła, 
radości i podzielić się swoim sercem. Czasem wysłuchać, czasem 
porozmawiać, czasem pomodlić się wspólnie. Potrzymać za rękę. 
W człowieku zbuntowanym dopatrzeć się iskierki dobra, z której 
może powstać duży płomień. 

Naprawdę niewiele trzeba, żeby przynieść ulgę i pociechę. 
Pomoc taka czy inna musi wypływać z potrzeby serca. Nigdy na 
pokaz, szczególnie dzieci i młodzież wyczuwają to bezbłędnie. 
Dam przykład z domu dziecka. Do personelu dzieci mówiły 
„ciociu”. Po kilku miesiącach zostałam „ciocią – mamą”. Zwra-
cano im uwagę, że ja też jestem tylko ciocią, ale to nie skutko-
wało. Zostałam „ciocią – mamą” do końca pracy w tym Domu. 
Drugi przykład – szkoła. Sami chłopcy. Jeden z nich miał dozór 
kuratorski. Negatywnie wpływał na całą klasę. Usuwany był już 
z kilku szkół. Jedynak – zawsze z pieniędzmi w kieszeni, bo dom 
zamożny. Imponował kolegom. Robili wszystko pod jego dyktan-
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do. Przez pół roku męczyłam się okrutnie. Byłam poddawana róż-
nym sztuczkom. Ale z pomocą Bożą udało się zło przezwyciężyć. 
Wszystko zostało nadrobione. Cała klasa otrzymała świadectwa 
ukończenia szkoły. Po kilku latach odszukał mnie mój „trudny 
uczeń”, prosząc o spotkanie. I spotkaliśmy się. Rozmowa trwała 
kilka godzin. Na koniec poprosił mnie o spojrzenie na dziewczy-
nę, którą chciał poślubić. Zdziwiona zapytałam, dlaczego w takiej 
sprawie przychodzi do mnie. Przecież ma rodziców. Odpowie-
dział: „Rodzice mnie urodzili, ale miłości nie dali. Zamiast mi-
łości dostawałem pieniądze, dużo pieniędzy. Dlatego byłem, jaki 
byłem. Tak naprawdę, to tylko pani zależało na mnie. Długo tego 
nie dostrzegałem, ale w końcu dostrzegłem”. – Jak potrafiłam, tak 
pomogłam. Przedstawiona nazajutrz narzeczona została żoną 
mojego ucznia. Wyjechali z Polski. Mają trójkę dorosłych już 
dzieci. Są dobrą, kochającą rodziną. 

Przyszedł czas, że ja sama potrzebowałam pomocy. Złe pro-
gnozy medyczne. Bóle coraz silniejsze. Często brak pieniędzy 
na wykupienie leków, niemoc wewnętrzna – w podzieleniu się 
trudnościami z synem czy przyjaciółmi. Coraz większe poczucie 
osamotnienia. Narastała pustka wewnętrzna. Nawet w nocy śni-
łam jakieś koszmary. Któregoś dnia już nie wytrzymałam i otwo-
rzyłam się przed panią Kazimierą – osobą serdeczną, mądrą, do-
świadczoną i życzliwą każdemu. Po kilku dniach pani Kazimiera 
zadzwoniła, prosząc o przyjście. Powiedziała: „Długo myślałam 
o tym, co mówiłaś Krysiu. A czy ty masz kontakt z Laskami? Ra-
dzę tam pojechać. Może tam dostaniesz lek na twoje dolegliwości. 
Przecież sama jesteś osobą prawie niewidomą”. I pojechałam. 
Jeżeli dobrze pamiętam, to był koniec sierpnia 2001 roku. 

Pierwszą osobą, którą spotkałam, była siostra Noemi. Wycho-
dziła właśnie z pokoju, a ja wchodziłam do korytarzyka, kierując 
się na lewo do kaplicy. Pozdrowiłam siostrę i powiedziałam, że 
pierwszy raz jestem w Laskach, ale z opowieści wiem dość dużo 
o znaczeniu tego Zakładu dla Niewidomych. Mój przyszywany 
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wujek, Ryszard Czaplicki, opowiadał mi o Matce Elżbiecie Czac-
kiej. Czasem widziałam na jego biurku pokwitowania przesyłek 
pieniężnych na adres Lasek. Byłam już na cmentarzu, teraz chcę 
zobaczyć kaplicę. Weszłam tam, bo zauroczyły mnie kwiaty. Czy 
mogę tędy wejść do kaplicy? – zapytałam. – Oczywiście – odpo-
wiedziała siostra. – A może chciałaby pani wejść do celi Matki 
Czackiej? To te drzwi. – Weszłyśmy tam razem. Po chwili siostra 
wyszła, zostawiając mnie samą. Ogarnęło mnie coś dziwnego, 
trudne do wypowiedzenia słowami. Usiadłam na łóżku. Widzia-
łam, a raczej czułam różne rzeczy od środka. Po jakimś czasie 
zaczęłam widzieć, co mogło moje jedno słabe oko zobaczyć. 
Trochę widziałam wzrokowo, a trochę na dotyk. 

Od tego dnia każdego roku przez dziesięć kolejnych lat 
uczestniczyłam w rekolekcjach w Laskach organizowanych przez 
Duszpasterstwo Niewidomych na przełomie kwietnia i maja. 
Pierwsze kroki po przyjeździe do Lasek kierowałam zawsze do 
kaplicy i pokoju Matki. Każdego dnia rekolekcji również bywałam 
w celi Matki. 

Jestem wdzięczna siostrze Noemi za serdeczne powitanie 
mnie w Laskach. Tutaj lżej się oddycha, czuć zapach lasu, kwia-
tów, nawet ziemi. Śpiewają słowiki. Aura życzliwości i dobra 
odczuwalna w każdym zakątku. Ustają bóle głowy, serce lepiej 
pracuje. Przybywają siły duchowe i fizyczne. W Laskach dosta-
łam niewidzialną, ale konkretną pomoc w podążaniu za dobrem 
i pogodą ducha – mimo wszystko. 

W Duszpasterstwie Niewidomych na Piwnej dostawałam 
konkretną pomoc dla ciała i ducha od siostry Kolety. Przez cztery 
lata odwiedzała mnie w Domu Opieki na Bemowie. Dość często 
dzwoniła. Tak się składało, że była zawsze, kiedy byłam w potrze-
bie. Sama wyczuwała, kiedy było źle i przychodziła z pomocą. Jej 
dobre, kochające serce rozświetlało wszystkie mroki. Wiele ciepła 
doznałam od siostry Kolety. Dziękuję za nią Panu Bogu. 



s. Rut Wosiek FSK

Dnia 26 czerwca 2015 roku
odeszła do Pana nasza Siostra

śp. SIOSTRA NOEMI 
od Krzyża

Przeżywszy lat 63; życia zakonnego 36; Profesji 34

Siostra Noemi – Ewa Wróbel urodziła się 8 lipca 1952 r. w No-
wych Łąkach, w diecezji wrocławskiej. Sakrament chrztu 

otrzymała 13 lipca 1952 r. w kościele parafialnym w Pielgrzym-
ce. Jej rodzice: Adolf i Genowefa ze Skalskich Wróblowie mieli 
gospodarstwo rolne, z którego się wyprowadzili, ponieważ ist-
niało zagrożenie włączenia go do miejscowego PGR. Zamiesz-

OdeSzły dO pana
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kali w Nowej Wsi Grodziskiej w woj. legnickim, gdzie także 
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne, a ojciec ponadto pra-
cował w Zakładach Górniczych w pobliskich Iwinach. Ewa była 
najstarszą z rodzeństwa, miała młodszą siostrę Krystynę i brata 
Jerzego. W latach 1959–1967 chodziła do szkoły podstawowej 
w Czaplach. Jako najstarsza córka pomagała też w pracach do-
mowych i gospodarstwie. Z domu rodzinnego dzieci wyniosły 
tradycyjne wychowanie religijne i znajomość zasad moralności 
chrześcijańskiej. Miejscowa parafia obejmowała posługą duszpa-
sterską kilka okolicznych kościołów. 

W 1967 r. Ewa zaczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Złotoryi. Tam wprawdzie uczęszczała na lekcje religii, ale, jak 
wspominała, w nawale zajęć skupiała się przede wszystkim na 
przedmiotach szkolnych, skutkiem czego nie ominął jej też okres 
młodzieńczego buntu, który trwał dość długo. 

W czerwcu 1971 r. zdała egzamin dojrzałości i od jesieni pod-
jęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersyte-
tu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, które we wrześniu 1976 r. 
ukończyła z dyplomem magistra fizyki. Lata studiów wspominała 
jako czas wyrwania ze środowiska, w którym wyrosła, czas wspól-
nego życia w domu akademickim, co owocowało przeżywaniem 
konfliktu w sprawach wiary w relacji do zdobywanej wiedzy. 
Wielką pomocą i oparciem stało się dla niej środowisko duszpa-
sterstwa akademickiego, a szczególnie kierownictwo duchowe ks. 
Aleksandra Zienkiewicza – „Wujka”, legendarnego duszpasterza 
(dawnego kapelana i świadka męczeństwa beatyfikowanych naza-
retanek z Nowogródka). W tym czasie, 4 kwietnia 1977 r., przyjęła 
Sakrament Bierzmowania w katedrze wrocławskiej, z rąk ks. bpa 
Wincentego Urbana.

Poprzez związek ze środowiskiem duszpasterstwa akademic-
kiego zetknęła się z pierwszymi w tym czasie w Polsce przedsta-
wicielami rodzin zakonnych Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa. 
Przeżyła fascynację ich charyzmatem i stylem życia. 
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Po studiach podjęła pracę zawodową w instytucjach nauko-
wych: w Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej, potem w Za-
kładzie Katalizy Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 

Z Laskami Ewa pierwszy raz zetknęła się już w czasie studiów, 
kiedy uczestniczyła w rekolekcjach organizowanych w Domu 
Rekolekcyjnym przez ks. Adama Bonieckiego, a prowadzonych 
przez ks. Bronisława Bozowskiego. Kiedy dzieliła się swoimi 
wrażeniami z rekolekcji z „Wujkiem”, czyli ks. Zienkiewiczem, 
powiedział słowa, które zapamiętała do końca życia: Tak, dziec-
ko, ta ziemia święta jest ofiarą sióstr i krzyżem niewidomych. 
Znaczący był dla niej także wakacyjny pobyt z grupą wrocław-
ską w Laskach, dzielony między pięciogodzinną pracę i ważne 
spotkania oraz zwiedzanie Warszawy, Palmir i innych miejsc 
pamięci narodowej. Wtedy została przydzielona do pomocy 
p. Wandzie Mizerek, znanej starszym siostrom stałej pacjentki 
Infirmerii, osobie całkowicie niewidomej i unieruchomionej na 
wózku. Świadectwo życia p. Wandy wywarło wielki wpływ na 
życie duchowe zaprzyjaźnionych z nią księdza Jerzego Wolffa 
czy prof. Sergiusza Riabinina. Doświadczyła tego wpływu także 
Ewa: Na pożegnanie, gdy wyjeżdżałam z Lasek, Wanda bardzo 
spokojnie powiedziała, że przyjdę do Lasek, ona będzie się o to 
modliła. Po powrocie Ewy do Wrocławia potwierdził to także 
„Wujek” – ks. Zienkiewicz, którego odwiedziła w czasie jego 
kuracji w sanatorium.

Laski z ich prostotą, surowością, realizmem są miejscem mego 
życia….Gdy przyjechałam, by zgłosić się do Zgromadzenia, na 
„autobusówce” przywitała mnie Wanda. Jakby wiedziała. Jakby 
czekała. – Tak o swojej „drodze do Lasek” pisała s. Noemi, wów-
czas już Przełożona Generalna, podczas swego jubileuszu 25-lecia 
Profesji Zakonnej w 2006 roku. Do Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 7 listopada 1979 r. 
Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1981 r., Profesję Wieczystą 
15 sierpnia 1986 r. 
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Pierwsze lata profesji spędziła w Domu Dziewcząt jako wy-
chowawczyni w internacie. W tym czasie m.in. wyjeżdżała ze 
swoją grupą na wakacje do Francji w 1982 r. W latach 1985–
1987 w Żułowie była odpowiedzialna za grupę 25 niewidomych 
kobiet w domach św. Józefa i Miłosierdzia Bożego. W latach 
1987–1989 była we wspólnocie Domu św. Franciszka w Laskach 
jako kierowniczka Domu Rekolekcyjnego. W latach 1989–1992 
była przełożoną Domu św. Franciszka, potem przez trzy lata była 
kierowniczką Postulatu (1992–1995) i mistrzynią nowicjatu przy 
Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia w Warszawie (1995–2001). 
Była w tych latach także Radną Generalną. W latach 2001–2007 
była Przełożoną Generalną. W roku 2006 (wspólnie z s. Mateą 
Kuśniewską) przeżywała swój Jubileusz 25-lecia życia zakonnego. 

Po zakończeniu kadencji Siostra miała swój czas odpoczyn-
ku i modlitwy w Domu św. Pawła w Laskach, następnie podjęła 
posługę osobom niewidomym i pracę w Duszpasterstwie Niewi-
domych w Klasztorze na Piwnej (2008–2013), aż do ujawnienia 
się w maju 2013 r. choroby nowotworowej, która otworzyła nowy 
– ostatni etap życia Siostry.

Najpierw mieszkała w Klasztorze Matki Boskiej Pociesze-
nia, skąd wyjeżdżała na kolejne pobyty w szpitalu i chemiotera-
pie. Doświadczenie choroby znosiła z niesamowitym męstwem 
i ufnością. W coraz krótszych przerwach w leczeniu starała się 
uczestniczyć w życiu Wspólnoty i całego Zgromadzenia. Po ko-
lejnym pogorszeniu, w lipcu 2014 r., po tygodniowej radioterapii 
w Instytucie Onkologii, w stanie bardzo ciężkim, została prze-
wieziona do Domu św. Rafała w Laskach, na Oddział Chorych 
sióstr, gdzie usiłowała żyć „normalnie”. Przychodziła na wspól-
ne modlitwy w domowej kaplicy i na wspólne posiłki, czytała, 
rozmawiała z odwiedzającymi ją gośćmi. Uczestniczyła w ogól-
nozgromadzeniowych uroczystościach. W tym czasie przeżyła 
nieszczęścia, jakie dotknęły jej najbliższych: najpierw śmierć 
siostrzenicy, a swojej córki chrzestnej – p. Marty Małkiewicz 
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w wypadku samochodowym w Brodnicy (6.X), wkrótce potem 
śmierć ojca w Złotoryi (22.XI.) Nie mogła uczestniczyć w ich po-
grzebach, na które w jej imieniu wyjeżdżały inne siostry. W tych 
trudnych chwilach ogromnym wsparciem była dla niej rodzina. 

Siostra uczestniczyła jeszcze razem ze wspólnotą zakonną 
w świętach Bożego Narodzenia, a w 2015 r. w liturgicznych ob-
chodach Świętego Triduum.

W ostatnich tygodniach objawy choroby postępowały coraz 
szybciej. W tych miesiącach bliscy Siostry: p. Krysia z mężem 
Edwardem i p. Jurek z żoną Elżbietą –przyjeżdżali do Siostry na 
kilka dni czy nawet na weekendy, mimo tak dużych odległości do 
pokonania. W Domu św. Rafała byli traktowani jak domownicy 
– i tak się chyba czuli.

Nad ranem, w piątek 26 czerwca, dyżurująca pielęgniarka 
wezwała s. Ancillę, naszego lekarza, informując o nagłym po-
gorszeniu się stanu zdrowia s. Noemi. Ks. Tomasz Bek udzielił 
Siostrze sakramentu chorych i absolucji. Od tej chwili – od godz. 
4.30 – w pokoju s. Noemi trwała już nieprzerwanie wspólna mo-
dlitwa, do której włączały się przybywające siostry z laskowskich 
wspólnot i klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia z Przełożoną – s. 
Jeremią. Siostra odeszła do Domu Ojca około godz. 18.00 – oto-
czona modlitwą zgromadzonych w pokoju i na korytarzu sióstr.

Przeniesienie ciała Siostry do kaplicy domowej nastąpiło 
krótko przed godz. 21.00, a eksportacja – o godz. 21.00. Modli-
twie przewodniczył ks. rektor Sławomir Szczepaniak wspólnie 
z ks. Tomaszem Bekiem. Na tę pożegnalną modlitwę przybyło 
wiele sióstr i współpracowników – z Lasek i z Warszawy.

Msza św. pogrzebowa sprawowana była we wtorek 30 czerwca 
2015 r. o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Pogrzeb 
miał miejsce na cmentarzu zakładowym w Laskach.
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s. Rut Wosiek FSK

Dnia 9 lipca 2015 roku odeszła do Pana nasza Siostra

śp. SIOSTRA KOLETA
od Miłosierdzia Bożego

Przeżywszy lat 76, Powołania 56, Profesji zakonnej 53

Siostra Koleta – Barbara Kubiak urodziła się 24 października 
1939 roku we wsi Janków, odległej o dwadzieścia kilometrów od 
Kalisza. Sakrament chrztu św. otrzymała 12 maja 1940 r. w Parafii 
w Blizanowie, diec. włocławska. 

Była czwartą córką Kazimierza Kubiaka i jego żony Janiny, 
z domu Bąk. Dwie starsze siostry zmarły na dyfteryt przed jej 
urodzeniem. Wychowywała się ze starszą o sześć lat siostrą Ma-
rią i młodszym o trzy lata bratem Kazimierzem. Mieli piękny 
dom z ogrodem, gdzie mieścił się też warsztat ojca (był stola-
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rzem, mama krawcową). W czasie wojny ojciec był na froncie, 
a po klęsce wrześniowej należał do Armii Krajowej. W czerwcu 
1943 r. został aresztowany z siedemdziesięcioosobową grupą 
żołnierzy AK i więziony w Radogoszczy, a potem w Auschwitz, 
gdzie prawdopodobnie zginął w komorze gazowej. Wiadomości 
o tym rodzina otrzymała od ocalałych z tej grupy miejscowych 
nauczycielek. Urzędowego potwierdzenia śmierci ojca nigdy nie 
otrzymali. Tak więc od wczesnego dzieciństwa trójką dzieci zaj-
mowała się tylko matka, z pomocą mieszkających wspólnie z nimi 
dziadków. W zaistniałej sytuacji dzieci miały przydzielony zakres 
obowiązków, a nawet włączały się w utrzymanie domu, pomaga-
jąc u sąsiadów w pasieniu krów czy kóz, za co dostawały mleko, 
ser i inne produkty. Były wychowywane religijnie, w niedziele 
i święta wspólnie czytano książki. Basia, także z powodu różnic 
wieku między rodzeństwem (jej siostra była już w internacie), 
bawiła się głównie z chłopcami, chodziła po drzewach. Nawet 
z uroczystości pierwszej Komunii św. zapamiętała, jak zaraz po 
Mszy św. swoim widokiem w ubrudzonej białej sukience z po-
obrywanymi falbankami spowodowała zmartwienie mamy.

Pod koniec szóstej klasy wystąpiły bóle kręgosłupa, co zapo-
czątkowało wieloletnią wędrówkę po szpitalach i sanatoriach. 
Choroba powodowana procesem odwapnienia kości i defor-
macjami kręgosłupa postępowała szybko i gwałtownie. Basia 
trafiła do kliniki słynnego prof. Wiktora Degi w Poznaniu, który 
niewiele mógł pomóc, ale zaprzyjaźnił się z młodziutką pacjent-
ką, z którą kontakt utrzymywał przez wiele lat. Mimo pobytów 
w klinikach i przerw w nauce, Basia skończyła szkołę i poszła do 
Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu. W tym czasie jej mama 
zdecydowała się na przeprowadzkę do Kalisza, gdyż utrzymanie 
rodziny na wsi stawało się za trudne. Po dwóch latach w liceum, 
a także po kolejnych pobytach w szpitalach, Basia postanowiła, 
że zostanie pielęgniarką. Mimo zrozumiałych oporów mamy 
i dyrekcji szkoły pielęgniarskiej, wszystkie przeszkody pokonała 
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i została przyjęta. Dwuletni pobyt w szkole, z obowiązkowym 
internatem i całodziennymi zajęciami, był trudny, także fizycznie, 
ale wszystko to przyjmowała z entuzjazmem. 

Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej uzyskała dyplom i roz-
poczęła pracę w szpitalu. Pracując, uczestniczyła w codziennej 
Mszy św. w kościele franciszkanów. W tym czasie mama sprze-
dała rodzinny dom na wsi; wybudowali nowy – w Kaliszu. Miała 
już państwową pracę jako krawcowa w miejscowym teatrze, co 
umożliwiało Basi spędzanie wolnych godzin nie tylko w maga-
zynach i garderobie teatralnej, ale też na widowni. Barbara dużo 
czytała, pomagała chorym w domach, była pełna energii i planów 
na przyszłość. Był też kolega – jak wspominała – może więcej 
niż kolega, były plany wspólnej przyszłości, dalszego kształcenia 
i życia. Pracowała na okulistyce, została wysłana na szkolenie dla 
instrumentariuszek okulistycznych. 

Pewnego dnia kapelan szpitala zaproponował jej wyjazd do 
Lasek na tygodniowe rekolekcje służby zdrowia. Nie była tym 
zainteresowana, więc odmówiła. W końcu obiecała, że spyta 
o zgodę ordynatora – z nadzieją, że ten odmówi. Ordynator się 
jednak zgodził i pojechała, jak napisała w swoim jubileuszo-
wym wspomnieniu, „na ochotnika – przymusowo”, z koleżanką 
Werą Bronowską.

Jechałyśmy nocą, był to chyba wrzesień. W kaplicy w Laskach 
były piękne słoneczniki. Do Lasek doszłyśmy wcześnie rano. Sio-
stry szły do kaplicy. Nic mi się nie podobało: tak daleko od miasta, 
welon czarny i habit brązowy – nie pasują… Powlokłyśmy się 
w ten las do Domu Rekolekcyjnego. Rekolekcje organizowała Teresa 
Strzembosz, a prowadził ks. prof. Kazimierz Majdański. Grupa 
była duża, konferencje piękne, atmosfera bardzo serdeczna. Poszli-
śmy do kaplicy i tu bardzo mi się podobało. Wera się nie przyznała, 
że zna Laski i była tu wychowanką, dopiero jak spotykała znajome 
siostry, a ja się dziwiłam, to mi powiedziała. Wcześniej znałam 
Staszka Kozyrę, z którym spotykaliśmy się u naszego wspólnego 
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księdza Prefekta, bo Staszek był w szkole fortepianów w Kaliszu, ale 
Laskami się nigdy nie zainteresowałam…. Rekolekcje się skończyły, 
wróciłyśmy do pracy i dopiero się zaczęło… Nie dało się już żyć 
tak, jak przed wyjazdem, coś mnie dręczyło, przynaglało, kazało 
działać, więc napisałam list do Matki Benedykty. Odpowiedź przy-
szła ekspresowo od s. Vianneyi [Szachno], że trzeba przyjechać na 
próbę. Zaczęłam rozmawiać z Mamą, a ona zupełnie mnie zigno-
rowała. Uważając, że żartuję, powiedziała: „Co ty myślisz, że Pan 
Bóg ma taki kiepski gust? To bzdura!”. Z nadzieją pomyślałam, że 
pewnie tak jest. Mama mnie dobrze zna….Powiedziałam temu 
księdzu, który mnie wysłał na rekolekcje, a on: „To niemożliwe! Do 
zakonu? Nie. A jeśli już musisz, to nie do Lasek”.…A mnie urzekł 
właśnie charyzmat Zgromadzenia, i mnie to spokoju nie dawało. 
Wszyscy byli zdziwieni i ja też, bo nigdy takiego zamiaru nie mia-
łam… „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. …To 
był czas Łaski, wtedy oddałam wszystko bez żadnych „ale” i byłam 
szczęśliwa. Był rok 1959. Jedno, o co zapytałam Matkę Benedyktę, 
to czy będę mogła pracować jako pielęgniarka….

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 
została przyjęta 2 stycznia 1959 r.

Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1962 r. Profesję wieczy-
stą 15 sierpnia 1968 roku.

I tak, jak pytała na początku, przez całe swoje życie zakonne 
służyła jako pielęgniarka, choć zmieniały się w tym czasie domy 
zakonne i placówki.

Jej nowicjat i pierwsze lata profesji przypadły na czas waż-
nych wydarzeń w życiu Zgromadzenia i całego Dzieła: w czasie 
jej nowicjatu odeszła do Pana Sługa Boża Matka Elżbieta (15 
maja 1961 r.), a w pierwszych miesiącach profesji dokonywały się 
zmiany organizacyjne w strukturze Zgromadzenia. Największy – 
„macierzysty” dom zakonny w Laskach został decyzją Kapituły 
Generalnej w 1962 roku podzielony na trzy odrębne wspólnoty, 
z których każda miała swoją przełożoną. W ciągu ponad pięćdzie-
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sięciu lat życia zakonnego s. Koleta przeszła, na dłużej lub krócej, 
prawie przez wszystkie. Jako neoprofeska – w naturalny sposób 
– na pierwsze lata (1962–69) trafiła do Domu św. Franciszka, do 
którego należały siostry związane ze służbą zdrowia, z lekarzem 
zakonnym – s. Katarzyną Steinberg i pielęgniarkami. W latach 
1969–70, po profesji wieczystej, posługiwała jako pielęgniarka 
domowa w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia w Warszawie. 
Potem, znowu w Laskach – jako pielęgniarka w Domu Chłopców 
(1970–73) i w Infirmerii (1973–77), w Żułowie – w Domu Pomo-
cy Społecznej (1977–79) i znowu w Laskach: w Domu Chłopców 
(1979–80), w Dziale Lekarskim (1980–82) i znowu w Internatach 
Chłopców oraz Szkoły Specjalnej, zwanej wtedy „Pawilonem” 
(1982–86), w Domu św. Rafała – na domowym oddziale chorych 
sióstr oraz w nowo wybudowanym Szpitaliku (1990–94), a potem 
znowu w Domu św. Franciszka – jako pielęgniarka domowa, z do-
chodzeniem do Internatu Dziewcząt i Przedszkola (1994–2008).

We wspomnieniach, spisanych z okazji Jubileuszu 50-lecia 
Profesji, w listopadzie 2012 roku, wiele miejsca poświęciła szcze-
gólnie laskowskiej Infirmerii, jeszcze tej dawnej, ciasnej, miesz-
czącej się w prowizorycznym baraku, z jej prawdziwie rodzinną 
atmosferą, wspaniałymi ludźmi, których tam spotkała, i to „po 
obu stronach”: tych posługujących z „szefującą” im niezapomnia-
ną s. Katarzyną, ale też z pacjentami, należącymi również do tej 
samej „rodziny”. Tak o nich pisała:

W Infirmerii miałam szczęście pracować, kiedy tam mieszka-
li p. Henryk Ruszczyc, p. Zygmunt Serafinowicz, Halinka Polak, 
Jasia Wach, Wandzia Mizerek, s. Pawła Święcicka, p. Kazimiera 
Hebdzyńska, s. Wawrzyna Kiełczewska, s. Henryka Dembińska. 
Pracowała s. Katarzyna Steinberg i wielu, wielu pięknych wspa-
niałych ludzi, dzięki którym wchodziłam w głębię Lasek.

Choć o tym nie pisała, ale chyba wiedziała, że ci „wspaniali 
ludzie”, przecież ciężko chorzy i trudni pacjenci, podobnie jak 
dawni wychowankowie i przedszkolaki, wspominali jej przyjaźń 
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i poczucie humoru, pobyty w Infirmerii – ze wspólną modlitwą, 
rozmową i nierzadko – zabawą. 

Oprócz talentu i umiłowania zawodu, miała też szczególną 
zdolność łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym, swoim 
i pacjentów – płynnie przechodziła od zabiegów pielęgnacyjnych 
do kontaktów towarzysko-przyjacielskich, którym poświęcała 
też swoje wolne chwile. Szczególne miejsce w tych kontaktach 
zajmowała wieloletnia wierna przyjaźń s. Kolety z jej pierwszą 
i wieloletnią przełożoną – s. Henryką Dembińską. Przy blisko 
czterdziestoletniej różnicy wieku, s. Henryka swoją duchową doj-
rzałością i doświadczeniem była dla s. Kolety oparciem w trud-
nych okresach, których w jej życiu zakonnym nie brakowało. 
A z kolei, też ze względu na swój wiek, s. Henryka często potrze-
bowała opieki pielęgniarskiej. Tą wierną pomocą i opieką s. Kole-
ta służyła jej do ostatnich dni życia, łącząc obowiązki w różnych 
domach i placówkach z opieką i nocnymi dyżurami w pokoju 
s. Henryki w szpitaliku, aż do jej śmierci w 1990 r.

Ta niezmożona energia i pogoda, z jaką s. Koleta towarzy-
szyła innym, zwłaszcza chorym, sprawiały, że uwadze otoczenia 
umykał często fakt, że to ona jest poważnie chora i cierpiąca. Tak 
było także w ostatnim okresie jej życia. 

We wrześniu 2008 r. s. Koleta została przeniesiona do war-
szawskiego Klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia. Służyła tam 
jako pielęgniarka domowa, miała dyżury na furcie, ale włączała 
się też czynnie w pracę Duszpasterstwa Niewidomych, w posługę 
dorosłym niewidomym, towarzyszyła w wyjazdach na turnusy 
rehabilitacyjno-wypoczynkowe dorosłym niewidomym i ich ro-
dzinom, jak niegdyś młodzieży. Sprawowała też opiekę medyczną 
na pielgrzymkach ogólnopolskich i zagranicznych.

Tak wspominają s. Koletę współsiostry z Klasztoru Matki 
Boskiej Pocieszenia:

Nieoceniona pomoc dla Duszpasterstwa Niewidomych, przy 
przyjmowaniu zapisów, zgłoszeń, zaliczek na różnego rodzaju 
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wyjazdy i okoliczności, zawsze dokładnie zapisane, z radością 
przyjęty człowiek, bez zbędnych pytań i uwag. Czasami specjalnie 
poza „furtyjnym” dyżurem przychodziła na spotkania w „nie-
dziele Niewidomych”, by porozmawiać z niewidomymi czy pomóc 
w zapisach. Pomocna przy akcji „świąteczna paczka”, gotowa za-
wiadomić, że trzeba odebrać paczkę, doradzić. Była to dla Siostry 
radość uczestniczyć w radości niewidomych i tych, którzy są ofia-
rodawcami, często przy tej okazji z troską pytała też o mnie: czy 
siostra coś zjadła, albo zachęcała: niech siostra już idzie, dość się 
nabiegała, ja tu będę czuwać.

W czasie wyjazdów wakacyjnych, pełna Bożego ciepła i rado-
ści siadywała ze starszymi osobami przy herbacie, rozmawiała, 
żartowała, a gdy trzeba było biegała z aparatem do mierzenia 
ciśnienia lub glukometrem. Dobra, kochająca, radosna, zawsze 
gotowa i otwarta dla drugiego. Kochała dzieci, cieszyła się każ-
dym pierwszym krokiem, ząbkiem, słowem Mai, Zuzi, Stasia…, 
o każdego pytała, każdy był dla niej ważny. Była szczera, potrafiła 
powiedzieć prawdę czasami bolesną, ale potrzebną, miała cenne 
uwagi, spostrzeżenia… można powiedzieć, że Siostra była cichą 
sekretarką i prawą ręką Duszpasterstwa. [s. Ludmiła]

 
Siostrę Koletę zapamiętałam jako człowieka mocnego. Wyma-

gała od siebie i od innych. Podchodziła do życia z dystansem i z hu-
morem. Swoje trudności i ograniczenia znosiła z cierpliwością. 
Zawsze na czas starała się dostarczyć leki tym, którzy potrzebowali. 
Choć ostatnio zauważyłam, z jakim trudem poruszała się, idąc 
po schodach i do najbliższej apteki. Cenne było jej doświadczenie 
pielęgniarskie, którym służyła ludziom. Miała wiele kontaktów, 
wielu znajomych i przyjaciół. Te kontakty były łatwo nawiązywa-
ne i podtrzymywane. Żyła również w bliskości ze swoja rodziną. 
Po jej odejściu wszyscy odczuwają brak trudny do wyrównania. 
[s. Cypriana]
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W Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia Siostra pełniła funkcję 
pielęgniarki i podejmowała dyżury na furcie. Pod pozorną czasa-
mi szorstkością kryło się wrażliwe serce, kompetencje pielęgniar-
skie, ogromne poczucie humoru, życzliwość dla ludzi, umiejętność 
widzenia potrzeb drugiego człowieka, troskliwość przejawiająca 
się w szerokich kontaktach nie tylko siostrzanych. Wielką radość 
sprawiało siostrze uczestnictwo w wakacyjnych wyjazdach organi-
zowanych przez Duszpasterstwo Niewidomych. Umiała nawiązy-
wać i pielęgnować przyjaźnie. Sprawdzona pielęgniarka, fachowa 
w zawodzie, z ogromnym sercem, które okazywała potrzebującym. 

Od kilku lat KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) przed Bożym 
Narodzeniem organizuje pomoc w postaci paczek świątecznych. 
S. Koleta pomagała w przyjmowaniu i wydawaniu niewidomym 
tych darów.

Po Świętach Wielkanocnych s. Koleta zaczęła się niepokoić 
swym złym samopoczuciem. Ponieważ nie należała do osób szcze-
gólnie przejmujących się sobą, początkowo wiązała to z chorobą 
kręgosłupa. Po konsultacjach i badaniach w szpitalu na Banacha 
stan siostry nie poprawiał się, wręcz przeciwnie. Potem nastąpiły 
kolejne wizyty u ortopedy i lekarza rehabilitacji, który zlecił zabiegi 
lecznicze. Stan ogólnego osłabienia, bóle żołądka, obrzęki twarzy 
i nóg utrzymywał się przez cały czas. Miała coraz większe trudności 
z poruszaniem się, coraz bardziej widoczne stawało się osłabienie 
prowadzące do zasłabnięć, a mimo to siostra podejmowała dyżu-
ry na furcie i wywiązywała się z obowiązków pielęgniarki. Stan 
zdrowia pogarszał się. (...) 4 lipca Siostra została przewieziona do 
Domu św. Rafała w Laskach. [s. Jeremia]

W szpitalu Siostra przyjęła sakrament chorych z rąk ks. Sta-
nisława Hoinki. Po przyjeździe do Domu św. Rafała w Laskach 
była zmęczona i bardzo słaba, ale witała się z odwiedzającymi ją 
siostrami i gośćmi.
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Pogorszenie stanu zdrowia postępowało szybko. Kolejne dni 
i noce były pełne cierpienia. W ciągu czterech dni czuwały przy 
Siostrze na nieustannej modlitwie siostry z Lasek i z klasztoru 
z Piwnej z s. Jeremią, przełożoną klasztoru warszawskiego, która 
czuwała na dyżurze w ostatnią noc ze środy na czwartek. Kil-
kakrotnie odwiedził Siostrę w tym czasie także jej brat, p. Kazi-
mierz. Wieczorem, w środę 8 lipca, ponownie przyjęła sakrament 
chorych. Tym razem udzielił go ks. Tomasz Bek. Siostra Koleta 
odeszła do Pana o godz. 4.30 w czwartek 9 lipca 2015 r.

Eksportacja zwłok z kaplicy domowej św. Rafała odbyła się 
w czwartek o godz. 7.45 rano. Modlitwie przewodniczył ks. Ka-
zimierz Olszewski.

Msza św. pogrzebowa sprawowana była we wtorek 14 lipca 
o godz. 14.00 w kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Po 
Mszy św. odbył się pogrzeb na cmentarzu zakładowym.



 6–7.06 Po raz pierwszy ze szkoły w Rabce wyjechała do Led-
nicy 20-osobowa grupa młodzieży, wychowawców, 
pracowników wraz z s. Irminą i s. Janą Marią na XIX 
Spotkanie Młodych. Tegoroczne spotkanie na Polach 
Lednickich przebiegało pod hasłem W imię Ducha 
Świętego. Uczestnicy wzięli udział w Eucharystii kon-
celebrowanej przez kilku biskupów i ponad stu kapła-
nów. Szczególnym momentem była modlitwa o dary 
Ducha Świętego i błogosławieństwo udzielane przez 
biskupów i kapłanów każdemu uczestnikowi spo-
tkania. Wysłuchaliśmy też przesłania Ojca Świętego 
Franciszka, w którym między innymi usłyszeliśmy: 
Przyjmijcie Ducha Pocieszyciela, jak w dniu bierz-
mowania. Otwórzcie serca na Jego świętość i moc. 
Niech On umocni waszą wiarę, nadzieję, prowadzi 
ku dojrzałej i odpowiedzialnej miłości… 

 8.06 Ks. Jacek Ponikowski obchodził 30-lecie święceń ka-
płańskich, w tym 28 lat w służbie niewidomym, jako 
pracownik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. 
Z niewidomymi zetknął się już jako kleryk wolonta-
riusz na obozach wakacyjnych w Sobieszewie. Decy-
zję skierowania go do pracy w Laskach, na prośbę ks. 
Tadeusza Fedorowicza i prezesa Towarzystwa Włady-
sława Gołąba, podjął siedlecki biskup Jan Mazur. Od 
1995 roku ks. Jacek Ponikowski prowadzi Dom dla 
Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach. Placówka 
ta należy do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, 
panuje w niej rodzinna atmosfera. Życie w Niepołomi-
cach stanowi wierne naśladowanie Dzieła Lasek z lat 

inne wydarzenia



Inne wydarzenia 165

dwudziestych ubiegłego wieku, których byt i rozwój 
Założycielka zawierzyła Bożej Opatrzności. 21 sierpnia 
br. ks. Jacek Ponikowski obchodził 60-lecie urodzin. 
Z tego miejsca redakcja „Lasek” składa czcigodnemu 
Jubilatowi serdeczne życzenia i z głębi płynące „pluri-
mos annos”.

 10–16.06 W ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnospraw-
nych wychowankowie szkoły w Rabce wzięli udział 
w XIII Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci i Młodzieży 
pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korze-
niowskiego. Spartakiada obejmująca kilka dyscyplin 
sportowych była przeprowadzona na terenie Rabki-
-Zdroju w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz na 
stadionie. Wszyscy nasi wychowankowie wzięli udział 
w poszczególnych konkurencjach sportowych i zdobyli 
medale. Spartakiada zakończyła się 16 czerwca wiel-
kim finałem na stadionie miejskim, w czasie którego 
nasi wychowankowie otrzymali wiele medali, a szkoła 
pamiątkowy puchar.

 13.06 Po raz pierwszy w kaplicy domu w Rabce odbyła się 
uroczystość bierzmowania. Sakrament z rąk ks. pro-
boszcza Dariusza Paculi przyjęło czworo uczniów. 

 14.06 W katedrze św. Jana w Warszawie odbyła się kon-
sekracja biskupia ks. prof. Michała Janochy. Przypo-
mnijmy, że ks. bp Michał Janocha urodził się w 1959 
roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. Jest 
profesorem UW i UKSW. W latach 1990–1994 był 
pracownikiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniały-
mi. W 1990 objął również funkcję redaktora naczel-
nego nowo powstałego miesięcznika duszpasterstwa 
niewidomych „Credo”, a po objęciu tej funkcji przez 
siostrę Rut Wosiek, aż do likwidacji czasopisma w 1999 
roku, był członkiem kolegium redakcyjnego i stałym 
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współpracownikiem. Biskup Michał Janocha jest nie-
wątpliwie jednym z najwybitniejszych znawców sztu-
ki cerkiewnej.

 20.06 Odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedzi-
by firmy „Altix” Marka Kalbarczyka oraz Fundacji 
„Nasza Szansa” przy ulicy Modlińskiej w Warszawie. 
Poświęcenia dokonał ks. prałat Bogdan Bartołd – pro-
boszcz parafii archikatedralnej św. Jana w Warszawie. 
W uroczystości – poza pracownikami firmy – wzięli 
udział liczni goście. Słowa wielkiego uznania wyrazili 
w przemówieniach: przewodnicząca Zarządu Główne-
go PZN Anna Woźniak-Szymańska, prezes honorowy 
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Wła-
dysław Gołąb oraz Marta Zielińska. Spotkanie odbyło 
się w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Budynek przy 
ulicy Modlińskiej jest obszerny i spokojnie pomiesz-
czą się w nim zarówno urządzenia produkcyjne firmy 
„Altix, jak i Fundacji „Nasza Szansa”. Przypomnijmy, 
że prezes Marek Kalbarczyk zawsze podkreśla swoje 
ideowe związki z Laskami.

 23–24.06 W Internacie szkoły w Rabce odbyło się ostatnie przed 
wakacjami rekreacyjne spotkanie dla naszych wycho-
wanków z wolontariuszami z Koła Caritas ze Spytko-
wic; bawiono się z zespołem „Kawałek Świata”. 

 25.06 W Domu św. Stanisława odbyła się uroczystość ślu-
bowania tegorocznych absolwentów szkół naszego 
Ośrodka. Dyrektor Ośrodka – Elżbieta Szczepkow-
ska, przedstawiła wszystkich 28 absolwentów. Po 
wprowadzeniu sztandaru Ośrodka odbyło się ślubo-
wanie i odśpiewano hymn państwowy. Pani Agacie 
Kunickiej-Goldfinger serdecznie podziękowano za 
wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Szkół Po-
nadgimnazjalnych, a siostrze Judycie Olechowskiej 
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za kierowanie internatem dla dziewcząt. Wręczono 
również prestiżowy Medal Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi prezesowi honorowemu mec. Wła-
dysławowi Gołąbowi oraz p. dyr. Bolesławowi Jońcy. 
Do Medalu został załączony dyplom z adnotacją: „Za 
wieloletnią i ofiarną służbę w Dziele Matki Elżbiety 
Róży Czackiej”. Na zakończenie uroczystości mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych (tzw. „Jabłonek”) 
przedstawiła program artystyczny pt. „Wy stanowicie 
obietnicę jutra”.

 29.06–12.07 W Rabce odbyły się kolonie dla dzieci niewidomych 
i słabowidzących organizowane przez PZN we współ-
pracy z TOnO. W koloniach wzięło udział 19 dzieci 
w wieku od 8 do 16 lat z terenu całej Polski. Kadrę 
kolonijną stanowili nasi wychowawcy, rehabilitanci 
i siostry. W programie kolonii były m.in. wycieczki 
edukacyjne do Krakowa i Zakopanego, atrakcje na 
terenie Ośrodka (ognisko, zabawa z zespołem „Ka-
wałek Świata”, zawody sportowe, podchody śladami 
legendy o Rabce, korzystanie z basenu w ogrodzie, 
etc.), zdobywanie pobliskich szczytów, a także udział 
w atrakcjach proponowanych przez miasto: Rodzin-
ny Park Rozrywki „Rabkoland”, park linowy, ścieżka 
zdrowia, muzea, etc.

  W tym samym czasie w Rabce odbył się turnus wypo-
czynkowo-usprawniający zorganizowany przez p. Jó-
zefa Markiewicza dla chłopców z Domu św. Maksymi-
liana oraz pięciu panów z Niepołomic, a także czterech 
chłopców z Domu Dziecka Niewidomego z Saskiej 
Kępy. 

 12.07 Wspólnotę w Rabce odwiedził wyjątkowy gość – ks. 
kard. Marian Jaworski, który przebywał na kilkudnio-
wym odpoczynku u sióstr Józefinek. Przyjechał do 
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nas na niedzielny podwieczorek i spotkał się z naszą 
wspólnotą w refektarzu, dzieląc się przeżyciami ze 
swojego jubileuszu 65-lecia święceń kapłańskich. 

 15–19.07 Siostry ze Starego Skałatu i Żytomierza uczestniczyły 
w pieszej pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium 
Ukrainy w Berdyczowie. Z Polski dojechała s. Karo-
lina z Domu św. Rafała i postulantka s. Marianka. Na 
ostatnim etapie pielgrzymkowego szlaku towarzyszył 
im także biskup żytomierski Stanisław Szyrokora-
diuk. W niedzielę w spotkaniu tłumnie przybyłych 
grup pielgrzymów z różnych stron Ukrainy (ponad 
dwa tysiące osób) – uczestniczyli także inni biskupi 
Ukrainy, z abp. Mieczysławem Mokrzyckim ze Lwowa 
i abp. kijowsko-żytomierskim Piotrem Malczukiem. 
Kulminacyjnym punktem zakończenia pielgrzymki 
była modlitwa o pokój i zawierzenie Ukrainy Matce 
Najświętszej w Jej cudownym wizerunku.
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 15–31.07 Na wypoczynku letnim w Rabce przebywało dziewię-
cioro dzieci z Domu Dziecka Niewidomego z Saskiej 
Kępy w Warszawie wraz z p. Elżbietą Bochnak i dwie-
ma opiekunkami. Dzieci korzystały z atrakcji w Rabce, 
wyjeżdżały na wycieczki do Zakopanego, Ludźmierza 
i Nowego Targu.

 17.07 W wieku 76 lat zmarł Jan Metrycki, przez 31 lat od-
dany i powszechnie szanowany piekarz w Ośrodku 
w Laskach. Pogrzeb odbył się 20 lipca w Izabelinie. 
W homilii podczas Mszy św. pogrzebowej ks. Kazi-
mierz Olszewski podkreślił bliskie i serdeczne więzi, 
jakie łączyły z Laskami całą rodzinę śp. Jana. 

17–25.07 i 25.07–2.08 Po raz kolejny w Laskach odbyły się re-
kolekcje dla małżeństw „Spotkania Małżeńskie”. Na 
dwa turnusy przybyły rodziny z całej Polski. Zajęcia 
w grupach odbywające się do południa kończyły się 
Eucharystią o godz. 12.00. Wieczorem miały miejsce 
adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkania re-
kreacyjne. Każdy turnus zakończył się odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich i wspólnotowym „weselem”.

 27.07–10.08 W Olsztynie odbył się turnus wypoczynkowo-for-
macyjny zorganizowany przez Krajowe Duszpaster-
stwo Osób Niewidomych i Niedowidzących. Uczest-
niczyło w nim ponad 80 osób. Tradycyjnie już czas 
wypełniały wycieczki, ciekawe spotkania, rekreacja 
nad jeziorami. Możliwość uczestniczenia w codzien-
nej Mszy św. oraz medytacji i adoracji była istotnym 
dopełnieniem pełnego pięknych przeżyć wypoczynku. 

 29.07 W wieku 95 lat zmarła w laskowskim szpitaliku Maria 
Helena Hoffman, rodzona starsza siostra naszej zmar-
łej śp. Siostry Marii Nulli. Była dobrze znana wielu 
siostrom z Lasek i Żułowa, gdzie przez wiele lat słu-
żyła różnoraką pomocą (była doświadczoną kasjerką 
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i buchalterką). W roku 1997 – po śmierci obu swoich 
sióstr: zmarłej we wrześniu śp. Henryki i w  wigilię 
Bożego Narodzenia tego samego roku s. Marii Nulli 
– jej kontakt z Laskami jeszcze bardziej się zacieśnił. 
W 2006 roku oddała Laskom swoje mieszkanie w Byd-
goszczy i zamieszkała na stałe w naszym Szpitaliku. 
Pogrzeb odbył się w sobotę 1 sierpnia o godz. 14.00 
w Laskach. 

 1.08 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
W Warszawie o godz. 17.00, w Godzinie „W”, wstrzy-
many był ruch uliczny, zabrzmiały głosy dzwonów 
kościelnych, syren i klaksonów. W Laskach o tej godzi-
nie, podczas sobotniej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, rozległ się głos dzwonu z kościoła parafialnego 
i dźwięk sygnaturki z naszej kaplicy.

 2.08 W Laskach uroczystość Matki Bożej Anielskiej – święto 
patronalne kaplicy. W tym dniu, podczas Mszy świętej 
o godz. 8.00, złożyła PROFESJĘ WIECZYSTĄ siostra 
Maria Magdalena od Jezusa wzywającego do pokuty – 
Renata Palka. 

 3.08 57. rocznica święceń kapłańskich ks. Kazimierza Ol-
szewskiego, przyjętych 3 sierpnia 1958 roku z rąk ks. 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jubileuszową Mszę św. 
koncelebrowała siedmioosobowa grupa prezbiterów, 
z ponad trzydziestu wyświęconych w 1958 r. kolegów 
ks. Kazimierza.

 5.08 Po Mszy św. o godz. 7.00 po błogosławieństwie ks. 
Kazimierza wyruszyła z Lasek na pielgrzymkowy szlak 
grupa niewidomych z przewodnikami licząca około 
30 osób. Dołączyli oni, jak co roku, w Babicach do 
Biało-Żółtej Grupy 35. Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę, która piel-
grzymowała pod hasłem: Bądźcie stróżami poranka. 
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 7.08 W wieku 63 lat zmarła Marianna Łuczak – rodzona 
siostra s. Eugenii, mieszkająca z rodziną w Laskach. 
Pogrzeb odbył się 7 sierpnia w kościele Matki Bożej 
Królowej Meksyku i na Cmentarzu Parafialnym w La-
skach.

 10.08 W kościele pw. św. Marcina o godz. 17.30 była cele-
browana Msza św. z okazji jubileuszu 75-lecia uro-
dzin zaprzyjaźnionego od wielu lat z Laskami Stefa-
na Frankiewicza – byłego redaktora naczelnego 
miesięczników „Więź” w Warszawie i „L’Osservatore 
Romano” w Rzymie, oraz byłego ambasadora RP 
przy Watykanie. Autora pracy doktorskiej o Jerzym 
Liebercie i wydawcy jego Pism oraz szeroko znanych 
„Listów do Agnieszki” – redagowanych i wydawanych 
w ścisłej współpracy z adresatką tych Listów – s. Marią 
Gołębiowską. Mszę św. koncelebrowali zaprzyjaźnie-
ni z Jubilatem: prymas senior Józef Kowalczyk oraz 
ks. bp Bronisław Dembowski. Po Mszy św. odbyło się 
spotkanie połączone ze wspomnieniami oraz podpisy-
wanie przez Jubilata jego ostatnio wydanych książek.

 15.08 W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, podczas Mszy św. o godz. 16.00 celebrowanej 
przez ks. Andrzeja Gałkę, ks. Antoniego Troninę i ks. 
Piotra Markiewicza Pierwszą Profesję złożyły dwie no-
wicjuszki: s. Klara od Cichości Baranka Bożego – Ewa 
Zosik i s. Marta od Miłosiernego Serca Pana Jezusa – 
Ewelina Skoczylas.

 26.08 W uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej siostry 
i mieszkańcy Lasek byli świadkami niecodziennego 
wydarzenia. Podczas Apelu Jasnogórskiego, o godz. 
21.00 – włączono iluminację – zewnętrzne oświetlenie 
kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia był ksiądz Kazimierz Olszewski, pragnący 
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wyróżnić miejsce, które Matka Elżbieta przed wielu 
laty wskazywała jako centrum życia Lasek. W godzinie 
Apelu – po wspólnym odmówieniu dziesiątki różańca 
z Tajemnic Światła – ks. rektor Sławomir Szczepaniak 
wprowadził zebranych w Tajemnice Światła i ich rolę 
w Biblii. Ks. Kazimierz Olszewski opowiedział o tym, 
co stało u początków realizacji projektu. Inicjatorowi 
dzieła – ks. Kazimierzowi oraz wykonawcom ilumi-
nacji w imieniu wszystkich zebranych podziękowała 
Matka Radosława. Ze szczegółami realizacji przedsię-
wzięcia zapoznał uczestników projektant i inżynier 
nadzoru p. Krzysztof Miszkurka. Po błogosławieństwie 
i odśpiewaniu Bogurodzicy stopniowo wygaszono ilu-
minację. Oświetlone pozostały Krzyż oraz wieżyczka.

 26.08 W Laskach, po 11 latach, zakończył swoją posługę 
kapłańską ks. Marcin Kowalczyk. Od września pod-
jął on pracę w Konstancinie-Jeziornej. Natomiast do 
Lasek został skierowany ks. Michał Wudarczyk, który 
poprzednio pracował w parafii św. Stanisława Kostki 
w Warszawie.
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 27–28.08 W sali Domu św. Stanisława odbyła się doroczna SE-
SJA SIERPNIOWA dla pracowników Dzieła Lasek.
Sesję rozpoczęła Msza św. z homilią ks. rektora Sławo-
mira Szczepaniaka, który również przewodniczył sesji. 
Po powitaniu zgromadzonych przez dyr. Ośrodka p. 
Elżbietę Szczepkowską, ks. rektor przedstawił wykła-
dowcę ks. prof. Jana Kochela, który mówił na temat: 
„Miłość i odpowiedzialność w wychowaniu”, odno-
sząc się do dorobku bp. Karola Wojtyły, ks. prof. Janu-
sza Tarnowskiego oraz kard. C.M. Martiniego w dzie-
dzinie pedagogiki personalistyczno-egzystencjalnej. 
Pierwszy dzień Sesji podsumowała Matka Radosława 
i zaprosiła zebranych na posiłek w Internacie Dziew-
cząt. Drugi dzień Sesji poświęcony był tematom prak-
tycznym. Trzy prelegentki podjęły następujące tematy: 
Katarzyna Cichocka-Segiet „Alternatywne i wspo-
magające metody komunikacji w pracy z dziec-
kiem ze sprzężoną niepełnosprawnością”, dr Emilia 
Śmiechowska-Petrovskij „Indywidualny Program 
Edukacyjno-Terapeutyczny wynikiem współdzia-
łania specjalistów i rodziców”, a Elżbieta Olszewska 
„Współpraca z rodzicami”. Po wykładach był czas 
na pytania i dyskusję. Około godz. 13.00 Sesję podsu-
mowała p. dyr. Elżbieta Szczepkowska. Uczestników 
Sesji zaproszono na posiłek, który przygotowała Matka 
z siostrami w internatowej kuchni (piątkowa pizza!).

 28.08 O godz. 12.30 współpracownicy Dzieła Lasek, siostry, 
niewidomi oraz członkowie warszawskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej uczestniczyli w pogrzebowej 
Mszy św. w kościele pw. św. Marcina na Piwnej, a na-
stępnie w uroczystości pogrzebowej na Powązkach 
zmarłej tragicznie dnia 18 sierpnia szesnastoletniej 
Małgosi Dederko. Małgosia była najmłodszą z pię-
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ciorga dzieci dawnej wychowanki Lasek – Teresy Gło-
wackiej-Dederko, która wraz z mężem Szymonem 
i całą rodziną związana była od lat z Laskami i Polskim 
Związkiem Niewidomych. Teresa była dyrektorem 
Biblioteki PZN przy ul. Konwiktorskiej, a także człon-
kiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniały-
mi w Laskach. Związana również ze środowiskiem 
warszawskiego KIKu, z którego młodzieżowymi 
grupami jej dzieci wyjeżdżały na wędrowne obozy 
krajowe i zagraniczne. Najstarsza córka państwa De-
derków – Natalia – pracowała w naszych placówkach 
w Afryce. Szesnastoletnia Małgosia podczas tegorocz-
nego obozu wędrownego w Rumunii poślizgnęła się 
na górskiej ścieżce i z ciężkim plecakiem spadła ze 
zbocza. Natychmiastowe próby ratunku i reanimacji 
okazały się bezskuteczne. Obóz przerwano, młodzież 
powróciła do Polski. Po tym tragicznym wydarze-
niu w środowiskach Duszpasterstwa Niewidomych 
i KIKu odbyło się wiele spotkań pomagających prze-
żyć bliskim i przyjaciołom to trudne doświadczenie 
we wspólnocie i łączności z Bogiem. Świadectwem 
tego stała się Msza święta na Piwnej, celebrowana 
przez pięciu kapłanów w białych ornatach, w atmosfe-
rze paschalnej. Na wcześniej wyrażoną prośbę Mamy 
Małgosi uczestnicy uroczystości pogrzebowych przy-
szli do kościoła w jasnych ubraniach. Pogrzeb odbył 
się w pełnej nadziei atmosferze Paschy.

 1.09 We wszystkich placówkach Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego rozpoczęto nowy rok szkolny 2015/2016.

  Tego dnia – po wieczornej Mszy świętej o godz. 17.30 
– spod Kaplicy tradycyjnie już wyruszyła procesja na 
pobliski Cmentarz Wojenny. W 76. rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej modlono się w intencji poległych.
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 10.09 W Laskach odbyło się spotkanie nowego dyrektora 
Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosława Mar-
kowskiego z prezesem Zarządu Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi Józefem Plachą. W spotkaniu 
udział wzięli również: dyrektor ds. edukacji KPN 
Małgorzata Mickiewicz i prezes honorowy TOnO 
Władysław Gołąb. Przy okazji warto przypomnieć, że 
w roku ubiegłym ustąpił z funkcji dyrektora KPN, po 
27 latach, Jerzy Misiak, a w tym roku z funkcji prezesa 
Towarzystwa po 40 latach – Władysław Gołąb. Strony 
spotkania ustaliły kontynuowanie dobrej, sąsiedzkiej 
współpracy obydwu organizacji oraz sposobu korzy-
stania z przejętego przez Towarzystwo lasu znajdujące-
go się pod merytorycznym nadzorem KPN. Ustalono 
także potrzebę współpracy w przygotowaniu ścieżki 
botanicznej z uwzględnieniem wymogów tyflologicz-
nych. Prezes Józef Placha podziękował dyrektorowi 
Mirosławowi Markowskiemu za okazywaną życzli-
wość dla Dzieła Niewidomych.

 13.09 W nocy w laskowskim szpitaliku zmarła w wieku 94 
lat – przebywająca tam od ponad roku – Marianna 
Olszewska – Siostra ks. Kazimierza Olszewskiego. Po-
grzeb odbył się 16 września o godz. 14.00 w Kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej i na cmentarzu zakładowym 
w Laskach. Mszę św. koncelebrowali z ks. Kazimie-
rzem: ks. Edward Engelbrecht, który podczas ceremo-
nii pożegnał bardzo serdecznie i osobiście zmarłą Ma-
riannę, ks. Tomasz Olszewski z Łomży, ks. Mirosław 
Jeleniewicz z Izabelina oraz laskowscy księża: Michał 
Wudarczyk i Tomasz Bek. 

 14.09 Na cmentarzu w Palmirach została odprawiona uro-
czysta Msza święta celebrowana przez kardynała Ka-
zimierza Nycza – arcybiskupa metropolitę warszaw-



Inne wydarzenia176

skiego dla uczczenia pamięci zamordowanych przez 
hitlerowskich oprawców wybitnych Polaków. Najwięk-
szej egzekucji dokonano w dniach 20–21 czerwca 1940 
roku, mordując 358 osób. W Palmirach zginęli miedzy 
innymi: były marszałek sejmu M. Rataj, działacz po-
lityczny i poseł M. Niedziałkowski, profesorowie UW 
S. Kopeć i K. Zakrzewski, literaci W. Hulewicz i S. Pia-
secki oraz znany sportowiec J. Kusociński. W latach 
1945–1946 ekshumowano przeszło 1700 ciał z innych 
podwarszawskich miejsc straceń i złożono na cmenta-
rzu w Palmirach. Po uroczystej Mszy św. odbył się apel 
wojskowy, przemówienia, złożono wieńce. W przemó-
wieniach zwrócono uwagę na zbieżność tych dwóch 
zbrodni: w Palmirach i Katyniu. Łączy je ta sama in-
tencja: eksterminacja polskiej elity intelektualnej i po-
litycznej. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wo-
jewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, przedstawiciele władz 
terenowych, szkół oraz Kampinoskiego Parku Naro-
dowego. Laski reprezentowali: prezes Zarządu Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi Józef Placha, prezes 
honorowy Towarzystwa Władysław Gołąb, dyrektor 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Elżbieta Szczep-
kowska oraz młodzież z Domu Chłopców z siostrami 
i wychowawcami. Przypomnijmy, że uroczystości na 
cmentarzu w Palmirach odbywają się już po raz 22. 
Ich inicjatorami byli: kardynał Józef Glemp – Prymas 
Polski i dyrektor KPN Jerzy Misiak. 

 16–17.09 Święto Patronalne obchodziły wychowanki, wycho-
wawczynie i siostry z Domu św. Stanisława, czyli In-
ternatu Dziewcząt. 
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  W środę 16 września w sali Domu miała miejsce adora-
cja Najświętszego Sakramentu, a w czwartek, 17 wrze-
śnia, w tej samej sali o godz. 16.00 sprawowana była 
Eucharystia. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Michał 
Wudarczyk, ks. Jakub Szcześniak i ks. Tomasz Bek. Po 
Mszy św. odbyło się przedstawienie pt. „Kopciuszek” 
w wykonaniu dziewcząt z grupy I, oraz agapa. 

 20.09 W Izabelinie z okazji 50. rocznicy śmierci ks. Alek-
sandra Fedorowicza (która miała miejsce 14 lipca) 
odprawiona została Msza św. Dwunastoosobowej 
koncelebrze przewodniczył ks. kardynał Kazimierz 
Nycz, który gorąco prosił parafian o wytrwałą modli-
twę o beatyfikację pierwszego proboszcza tej parafii.

 23.09 W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka do 
całego Kościoła o solidarność z uchodźcami w kościele 
św. Marcina o godz. 19.30 odbyła się ekumeniczna 
modlitwa „uMRZEĆ Z NADZIEI” – za uchodźców, 
którzy zginęli w drodze do Europy. Jej inicjatorami 
i uczestnikami byli członkowie różnych wspólnot 
i stowarzyszeń: Wspólnoty Sant’Egidio, „Więzi”, KIK 
i innych, w modlitwie uczestniczyli także przedstawi-
ciele chrześcijańskich wspólnot religijnych i środowisk 
duszpasterskich. Modlitwie przewodniczył ks. bp Mi-
chał Janocha.

 26.09 W Laskach w dniu 69. rocznicy śmierci Sługi Bożego 
Ojca Władysława Korniłowicza po wieczornej Mszy 
św. grupa sióstr i młodzieży przeszła spod kaplicy 
na cmentarz zakładowy, odmawiając pod przewod-
nictwem ks. Kazimierza Olszewskiego różaniec. Na 
cmentarzu s. Anita odczytała tekst konferencji Ojca 
oraz odmówiono modlitwę o Jego beatyfikację. 



Inne wydarzenia178

 28.09 Na Jasną Górę wyjechała grupa dzieci, które przy-
jęły swoją pierwszą komunię św. w minionym roku 
szkolnym oraz kilkoro obchodzących rocznicę swojej 
komunii św. Towarzyszyli im rodzice, wychowawcy, 
s. Ewa i ks. Michał Wudarczyk. Grupa liczyła 35 osób. 

 29.09 W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło 
się posiedzenie Zespołu ds. wykonywania postano-
wień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych ministra Jarosława Dudy. 
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 16 mini-
sterstw zobowiązanych do wdrażania postanowień 
Konwencji. Tym razem przedmiotem obrad była re-
alizacja postanowień art. 30 Konwencji dotyczącego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kul-
turalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych 
formach wypoczynku. Posiedzenie prowadziła Ali-
na Wojtowicz-Pomierna – zastępca dyrektora Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Kolejne prezentacje przeprowadzili przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Śro-
dowiska. Dla nas szczególnie ważną była ta ostatnia 
prezentacja, podkreślająca współpracę parków naro-
dowych z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. Ostatnim owocem tej współpracy było 
wydanie barwno-dotykowego „Atlasu Parków Naro-
dowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowi-
dzących” (23 tomy). Uczestniczący w tych obradach 
prezes honorowy Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi Władysław Gołąb gorąco podziękował za tę 
współpracę. 





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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