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Od redakcji

Kościół wielką szansą

Rok 2019 to trudny czas dla Kościoła katolickiego. Nie chciał-
bym przywoływać wydarzeń, które sprawiły, że wielu z nas 

może przeżywać duży niepokój, a nawet kryzys swojej wiary. Jak 
się ukształtują dalsze losy ostatnich wydarzeń, trudno przewidzieć. 
Jedno jest pewne. Dzisiaj potrzeba nam – bardziej niż kiedykolwiek 
– świadomego wyboru, by stanąć po właściwej stronie; odczytania 
na nowo swojego miejsca w Kościele. Aby nie dać się zwieść zarów-
no tym, którzy w wyniku aroganckiej postawy zbyt pewnie i bez-
karnie osadzili się w strukturach instytucji, jak i tych, którzy zbyt 
gorliwie gonią za ujawnianiem różnego rodzaju skandali, przed-
stawiając je nieraz przez szkło powiększające. Stąd fala krytyki, 
często zresztą uzasadnionej, ale także prowadzącej do wielu uprosz-
czeń.

Nie chciałbym przez to pomniejszać zła wynikającego z ewi-
dentnego przekroczenia norm moralnych w samym Kościele – za-
równo ze strony niektórych przedstawicieli hierarchii, jak i wier-
nych. Wszak Kościół w swojej istocie jest święty, ale jest również 
zgromadzeniem grzeszników – czy to będą osoby duchowne czy 
świeckie. Szerzej piszę o tym w rubryce „Z księgarskiej półki”, 
ustosunkowując się do książki ks. Zygmunta Podlejskiego pt „Od 
Piotra do Franciszka. Portrety papieży bez retuszu”. 

Przy okazji chciałbym podkreślić fakt, że środowisko Lasek jest 
również cząstką Kościoła Powszechnego; wspólnotą zakorzenioną 
w Ewangelii, co bardzo mocno podkreślała Założycielka – Matka 
Elżbieta Róża Czacka. I o taki Kościół chodzi nam w Laskach: 
otwarty i ewangeliczny.
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* * *

Z chwilą Wniebowstąpienia Jezusa moc Jego Zmartwychwsta-
nia nabrała swoistego spotęgowania poprzez Zesłanie Ducha Świę-
tego, czyli wzmocnienia nie przez „dodanie” a przez nieskończone 
pomnożenie Bożej Obecności, która ma swoją szczególną postać 
w obecności Trójcy Świętej. Święty Augustyn, ukazując siłę tej 
wyjątkowej prawdy wiary o Bogu w Trójcy Jedynym, napisał: 
„Przed Tobą jest moc i niemoc moja: moc zachowaj, niemoc ulecz”. 

Tak więc jest przed nami wielka nadzieja, że wszelkiego rodza-
ju słabości w łonie Kościoła powierzone Bogu, zostaną uleczone, 
a autentyczne wartości, których jest bez wątpienia więcej niż grze-
chu, zostaną zachowane. A wówczas nawet najbardziej tendencyj-
ne próby „nagłośnienia” tych słabości, nie będą w stanie pozytyw-
nych postaw zagłuszyć. Bo nawet grzech – jakkolwiek sam w sobie 
godny potępienia – nie może przekreślić grzesznika; a bywa, że jest 
początkiem prawdziwego nawrócenia. A wyrządzona krzywda 
domaga się jej naprawienia. 

Taki jest prawdziwy Kościół Chrystusowy.
I Bogu dzięki, że w Nim możemy żyć, pracować i wzrastać. Nie 

popadajmy w smutek z powodu nasilenia krytyki – czasem zresztą 
słusznej – a dziękujmy za tak wielki potencjał dobra i łask, których 
Bóg udzielił człowiekowi w Kościele. Starajmy się go wykorzystać 
w naszym wewnętrznym rozwoju.

Jest to dla nas wielka szansa, której nie możemy zmarnować.

Józef Placha



W kontekście Walnego Zebrania Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi

Koniec roku szkolnego skłania do snucia planów urlopowych, 
ale przede wszystkim do podsumowania całorocznej pracy. 

25 maja odbyło się Zebranie Ogólne Członków Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Obecnych było 101 
osób, co stanowi niespełna 10% wszystkich członków Towarzy-
stwa. Dlatego zachęcam do obecności i aktywności w roku przy-
szłym. 

Chciałbym, podobnie jak w roku ubiegłym, przedstawić na 
łamach „Lasek” fragmenty sprawozdania z pracy Zarządu Towa-
rzystwa. Zachęcam do lektury.

Sprawozdanie z pracy Zarządu TOnOS
Na koniec roku 2018 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 

Stowarzyszenie liczyło 1366 osób. W minionym roku sprawoz-
dawczym Zarząd Towarzystwa spotkał się na dziewięciu zebra-
niach, w tym na jednym wyjazdowym w Rabce Zdroju, podczas 
których podjął dwanaście uchwał (…).

Poza uchwałami podczas zebrań podjęto szereg decyzji i po-
ruszano tematy dotyczące całości funkcjonowania TONOS m.in.

1. Podjęto decyzję o reorganizacji kuchni centralnej i przeka-
zanie jej pod zarząd Zgromadzenia FSK. Wiązało się to ze 
zmniejszeniem zatrudnienia w tym dziale.

2. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za-
twierdzono dyrektorów przedszkoli w Laskach i w Sobiesze-
wie. 

Z perspektywy ZarZądu
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3. Wprowadzono zmianę w regulaminie wynagrodzeń polega-
jącą na zniesieniu tzw. nagrody jubileuszowej. 

4. Zarząd wprowadził program przekazywania kompetencji. 
Celem programu jest zaplanowanie ruchów kadrowych oraz 
w miarę możliwości łączenie stanowisk w przypadku przej-
ścia pracownika na emeryturę.

5. Po likwidacji Gospodarstwa w Żułowie pola oraz budynki 
gospodarcze zostały wydzierżawione. Środki pozyskane z dzier-
żawy wesprą potrzeby remontowe oraz bieżące DPS.

6. Zmieniono dzierżawcę gruntów w Gdańsku Sobieszewie.
7. Powołano dwa zespoły problemowe. Pierwszy ds. promocji 

OSW, drugi ds. opracowania założeń nowego regulaminu 
wynagrodzeń. 

8. Podjęto decyzję o współpracy z Fundacją Szansa przy orga-
nizacji targów REHA. Trzydniowe wydarzenie odbywało się 
w Centrum Nauki Kopernik. Podczas sesji otwierającej kon-
ferencję przyznano, w związku ze stuleciem odzyskania nie-
podległości, nagrody Idol Stulecia. W wyróżnionym gronie 
znalazła się Matka Elżbieta Róża Czacka oraz pan Henryk 
Ruszczyc.Dugi dzień konferencji uczestnicy spędzili 
w Laskach. Odwiedziło nas prawie tysiąc osób. Po mszy 
świętej uczestnicy zapoznawali się z ofertą Towarzystwa 
zarówno edukacyjną, jak i skierowana do osób dorosłych. 
Uczestniczyli w pokazach i warsztatach. 

9. Analizy związane ze spółką ekonomii społecznej TONO 
Praca.   
Powołując TONO Praca, zakładaliśmy funkcjonowanie tej 
spółki na rynku usług Call Center. Po kilku miesiącach po-
szukiwań strategicznego zleceniodawcy, po seriach spotkań 
z różnymi podmiotami, ta część działalności została znaczą-
co ograniczona. Swoje zasoby spółka przekierowała na prace 
nad nowym produktem. Zaowocowało to opracowaniem 
inteligentnego głośnika sterowanego głosem. Urządzenie 
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może również zarządzać systemami inteligentnego domu. 
Udana konstrukcja została doceniona podczas targów REHA, 
gdzie zdobyła tytuł produktu targów. Po sprzedaży pierwszej 
próbnej partii produktów, obecnie spółka poszukuje środków 
na sfinansowanie kolejnej dużej serii i  wprowadzeniu ich 
na rynek.

10. Mając na uwadze straty, jakie przynosi kontynuowanie ist-
nienia spółki poligraficznej TonoBis, Zarząd podjął decyzję 
o przeprowadzeniu negocjacji i po rozliczeniu o odsprzedaży 
swoich udziałów w spółce. 

11. Po przeprowadzonych kontrolach przeciwpożarowych i po 
wydaniu zaleceń dotyczących wdrożenia rozwiązań z tego 
zakresu Zarząd zlecił przygotowanie i przeprowadzenie nie-
zbędnych remontów dyrektorowi administracyjnemu. 
Wstępne koszty dostosowań dla Domu św. Maksymiliana to 
1 mln złotych.

12. Po rezygnacji p. Piotra Płóciennika ze stanowiska Kierowni-
ka Działu Leczniczo-Rehabilitacyjnego przez kilka miesięcy 
poszukiwaliśmy osoby, która mogłaby go zastąpić. Początko-
wo jego obowiązki pełnił pan dr Stanisław Rokicki, który po 
kilku miesiącach zrezygnował z pracy. Obecnie od połowy 
kwietnia nowym szefem działu jest pan dr Jarosław Komo-
rowski. Pan doktor jest pediatrą i alergologiem, jest również 
wieloletnim pracownikiem Lasek związanym z tym miej-
scem. 

Jak co roku staje przed nami pytanie o przyszłość tej części 
naszej działalności. Niezarejestrowana działalność typu stałej 
opieki szpitalnej przynosi nieustannie straty, a rejestracja DPSu 
w tych wnętrzach jest niemożliwa. Odpowiednim kierunkiem 
w ocenie Zarządu wydaje się rozwój w przestrzeniach Działu 
Lekarskiego przychodni POZ oraz Działu Rehabilitacyjnego. 
Pierwszym krokiem jest stworzenie i otwarcie na zewnątrz gabi-
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netu masażu. Ten kierunek wydaje się rozwojowy i może też stać 
się źródłem przychodów. Co jednak z częścią tzw. „szpitalikową”? 
Decyzja o jej zamknięciu lub utrzymaniu jest trudna ze społecz-
nego punktu widzenia. Na terenie Towarzystwa mieszkają osoby 
niewidome i starsze, które potrzebują takiej opieki czasowo lub 
na stałe. Jeśli taka będzie decyzja Walnego Zebrania, Towarzy-
stwo nadal będzie prowadzić szpitalik, ale należy wówczas pogo-
dzić się ze stratą w tym obszarze na poziomie 600–700 tys. rocz-
nie. 

W minionym roku jedna osoba zrezygnowała z członkostwa 
w  Towarzystwie, natomiast w poczet członków przyjęto sześć 
nowych osób. (…)

Wychodząc naprzeciw wnioskom z ubiegłorocznego Zebrania 
Walnego, w skrócie należy wspomnieć o tegorocznych pracach 
Zarządu. 

Wspomniane wyżej zespoły ds. promocji oraz regulaminu 
wynagrodzeń kontynuowały swoje prace. W ramach zespołu ds. 
regulaminu wynagrodzeń opracowano opisy wszystkich stano-
wisk w TONOS, dokonano wartościowania stanowisk niezbęd-
nego do opracowania siatki płac oraz zmniejszono liczbę rodza-
jów stanowisk z ok. 130 do ok. 60. Obecnie są prowadzone 
negocjacje ze Związkami Zawodowymi, w celu wdrożenia nowe-
go regulaminu.

Zespół ds. promocji opracował nowy folder informacyjny dla 
OSW, zlecił także przeprowadzenie trzech ankiet badających 
m.in. proces rekrutacji uczniów i satysfakcję rodziców. Ankiety 
były skierowane do absolwentów, pracowników OSW i do rodzi-
ców. Przygotowuje również krótkie materiały multimedialne do 
wykorzystania w mediach społecznościowych.(…)

Dzisiejsze Zebranie Ogólne jest półmetkiem pracy obecnego 
Zarządu. Chcąc określić obecną kadencję, należałoby chyba użyć 
równoważnika „czas oszczędzania – czas budowania”. Po dwóch 
latach mogę z pewnością powiedzieć, że pierwsza cześć jest re-



alizowana. Zarządowi udało się znacząco zmniejszyć deficyt 
z trzech milionów dwa lata temu do 600 tys. w tym roku. Ten 
wynik jest składową wielu czynności i wysiłków Zarządu oraz 
pracowników, którym dziękuję za rozmowy, uwagi i wysiłek wło-
żony w codzienne funkcjonowanie wszystkich działów Towarzy-
stwa. Daleki jednak jestem od euforii, ponieważ według mnie jest 
to wciąż wynik nietrwały, poza tym wciąż ujemny. Druga część 
naszej kadencji powinna chyba położyć większy nacisk na drugo 
człon, czyli „czas budowania”, z równoczesną dbałością o oszczę-
dzanie.

Czas budowania wymaga nakładów, nikt nie zbuduje domu 
bez środków na koncie. Dlatego pozwolę sobie teraz na kilka 
refleksji związanych z tą częścią.

Stoi przed nami szereg wyzwań, z którymi należy się zmie-
rzyć. Mogę mówić o dwóch rodzajach wyzwań: po pierwsze słu-
żących zachowaniu kierunków pracy w  Laskach, i po drugie, 
wyzwań rozwojowych. 

Te pierwsze mają charakter głównie administracyjno – inwe-
stycyjny. Stanęliśmy przed koniecznością dostosowania niere-
montowanych od dawna budynków do współczesnych wymagań 
i potrzeb. Budynków posiadających często uchybienia formalne. 
Mam na myśli wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Wyżej wspomniałem już w skrócie o remoncie domu św. Mak-
symiliana, jest to milion złotych. Równocześnie powinniśmy 
remontować Dom Chłopców. Szacunki mówią o kwocie 4–5-cio 
krotnie wyższej, czyli około 5  mln. Pamiętajmy, że w kolejce 
czeka kluczowa w naszej ocenie inwestycja, czyli remont domu 
św. Stanisława – koszt około 20 mln złotych. 

To są podstawowe potrzeby, ale nieremontowana od dziesię-
cioleci jest infrastruktura grzewcza i wodna oraz budynki szpi-
talika czy inne budynki, których mamy w Laskach osiemdziesiąt. 
Co roku staramy się przeprowadzać w miarę możliwości remon-
ty, głownie o charakterze zachowawczym. W tym roku rozpoczy-
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namy program wymiany oświetlenia na energooszczędne, jednak 
w kontekście ogromnych potrzeb nasze nakłady wydają się ko-
smetyką. Duże remonty, o których wspomniałem, są niezbędne, 
ponieważ ich brak może w konsekwencji skutkować zamknięciem 
budynków do użytkowania. Jeśli dojdzie w nich do jakiegoś 
wypadku, nikt nie będzie odwoływał się do stuletniej tradycji 
Dzieła, ale do współczesnych przepisów prawa i jego konsekwen-
cji.

(…)
Drugi rodzaj wyzwań to kierunek, w którym powinniśmy 

rozwijać charyzmat dzieła, nie w jego podstawowym wymiarze 
– wsparcia osób niewidomych, ale w wymiarze szczegółowym, 
czyli w sposobach, metodach i rodzajach wsparcia. Nie możemy 
unikać rozmów na ten temat.

Największa nasza działalność, jaką jest OSW, w obecnym 
systemie prawnym jest wypychana przez edukację włączającą. 
W tym wymiarze stoją przed nami wyzwania utrzymania lub 
ewolucji tej części Dzieła. W obecnym roku spodziewamy się 
większego naboru i liczymy, że nie będzie to jednorazowy staty-
styczny wzrost wynikający z podwójnego rocznika szkolnego. 
Jaka będzie Laskowska edukacja, czy ma być nastawiona na wy-
soki poziom czy na uczniów ze sprzężeniami, czy ma zaspokajać 
wszystkie oczekiwania, czy bardziej się wyspecjalizować. Czy 
jesteśmy w stanie zająć się wszystkimi i jak bardzo. To są pytania, 
które stoją przed nami. Możemy je odpychać i kultywować pa-
mięć czasów, gdy Laski były w Polsce jedyne lub poszukać no-
wych ścieżek do rozwoju. 

Od kilku lat dostrzegamy również temat wsparcia osób do-
rosłych. Coraz częściej wracają do nas wychowankowie z komu-
nikatem o potrzebie wsparcia w drodze zawodowej. Mówimy tu 
o osobach w wieku 30–50 lat, z drugiej strony od wielu lat, ale 
ostatnio coraz głośniej słyszymy o potrzebie pomocy osobom 
niewidomym w podeszłym wieku. (…)



Staje przede mną pytanie: „Co oznaczają trudne czasy” – czy 
są one wtedy, gdy jest bieda, ale ludzie są bardziej ze sobą, czy 
w dobie bogacącego się społeczeństwa mniej wrażliwego na in-
nych. 

Jestem pełen podziwu dla inicjatyw Działu Darów i Promocji. 
Powiedzmy sobie jednak jasno, że pozyskane środki są pożytko-
wane na codzienność. Na inwestycje nie wystarczy. Nawet kiedy 
wchodzimy w programy dotacyjne, poważnie zastanawiamy się 
nad tym, czy stać nas na wkład własny. Chyba powoli zbliża się 
moment odpowiedzi na pytanie, czy część majątku nie powinna 
zostać spieniężona na inwestycje, o których wcześniej mówiłem. 
Na te konieczne, dla zachowania bezpieczeństwa prawnego, i te, 
które pozwolą nam pójść naprzód. 

To od nas spotykających się co roku zależy, jak będą wyglą-
dały Laski za 2, 5, 10 lat.

Paweł Kacprzyk
prezes TOnOS
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Opinia teologów o Matce Elżbiecie Czackiej

W maju minęła kolejna rocznica śmierci Czcigodnej Sługi 
Bożej Matki Elżbiety. Pragnę podzielić się jedną z ocen 

teologów cenzorów, którzy wypowiedzieli się o życiu i heroicz-
ności cnót Założycielki Dzieła Lasek: 

„Charyzmat Sługi Bożej matki Elżbiety Czackiej jest ściśle po-
wiązany z jej historią życia jako niewidomej. Jej [... świadectwo] 
może łatwo doprowadzić do refleksji nad dzisiejszym doświadcze-
niem chrześcijaństwa, przeżywanym w odpowiedzi na powszechne 
wezwanie do świętości, o czym przypomina Konstytucja dogma-
tyczna Lumen gentium, Soboru Watykańskiego II, 40 [...]

Cechy te urzeczywistniają się w Matce Elżbiecie, w potrzebie 
życia autentycznym życiem wewnętrznym ascezy i zjednoczenia 
z Panem, które potem znajdzie odbicie w zdecydowanym zaan-
gażowaniu w miłość i miłosierdzie wobec bliźniego. W tym 
kontekście wierzę, że Matka Elżbieta przypomina nam dobitnie, 
iż powołanie do świętości chrześcijańskiej nie może być [niczym 
innym], także dla mężczyzny i kobiety dwudziestego pierwsze-
go wieku, jak tylko szlakiem modlitwy i kontemplacji, z nie-
ustannym zawierzeniem się we wszystkim w ręce i sercu Bo-
skiej Opatrzności.

Ponadto należy podkreślić szczególną i specyficzną cechę 
„osobistego powołania” Sługi Bożej, która świadczy o pragnieniu 
pobudzania i pomocy w uzdrowieniu „ślepoty duchowej” każde-
go mężczyzny i kobiety w pełnieniu własnego powołania, do-
świadczeniu wiary i zaufania Bogu. Wyrasta z nich także akcep-
tacja własnej niepełnosprawności, która absolutnie nie ogranicza, 
ale otwiera coraz intensywniej na działanie na rzecz bliźniego – 

Z życia ZgrOmadZenia sióstr fsk

m. Radosława Podgórska FSK –
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bardziej aktywne, hojne i głęboko zakorzenione w najbardziej 
delikatnej i subtelnej miłości.

Staje przed nami wielka osoba, która nie straciła nic przez to, 
że stała się niewidoma. Elżbieta Czacka przeżyła swoją utratę 
wzroku z miłości do Pana i do tych, którzy zostali dotknięci tym 
samym złem, ale także dla szczególnej kategorii wybranej przez 
Sługę Bożą – niewidomych duchowo. Dlatego [jest to] wizja mi-
syjna, uniwersalna i nowoczesna.

Narodzenie i rozwój charyzmatu
Aby prześledzić psychologiczny i duchowy profil Sługi Bożej 

Elżbiety Czackiej, musimy zacząć od jej stanu jako osoby niewi-
domej. To, co dla wielu innych osób byłoby przyczyną goryczy, 
izolacji i buntu przeciwko przeznaczeniu, Sługa Boża Elżbieta 
Czacka uznała za wyzwanie, okazję do rozwoju, w końcu, za 
powołanie przez Boga, aby chronić niewidomych.

W tym momencie zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób 
rodzi się charyzmat?

Doświadczenie własnego charyzmatu jest intuicyjnym zro-
zumieniem teologicznej prawdy, że Bóg stwarza każdego czło-
wieka dla pewnej misji. Psychologicznym wyrazem tego doświad-
czenia jest uświadomienie sobie własnego charyzmatu, własnego 
powołania. Na poziomie psychologicznym sens powołania wy-
raża się na trzech płaszczyznach: 

– kim powinienem stać się zgodnie z Bożym planem; 
– jak stać się tym, kim muszę się stać; 
– co mam zrobić dla Boga i dla innych. 

Pierwszy krok: własna indywidualność
Pierwszym elementem badań, które prowadzą nas do odkry-

cia konkretnej misji, jest świadomość własnej indywidualności.
Wszystkie dary duchowe i osobiste zostały dane, aby nas 

uzdolniły i przystosowały do [pełnienia] naszej misji. Możemy 
nazwać tę dynamikę także „powołaniem naszych talentów”. [...] 
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Co znaczy konkretnie ta świadomość własnej indywidualności, 
wyjaśnia w sposób poetycki kardynał John Henry Newman. 
W ten sposób snuje refleksję nad swoją misją:

Bóg stworzył mnie dla szczególnej misji, powierzając mi zada-
nie, które nie zostało powierzone nikomu innemu. Mam swoją 
misję – możliwe, że w tym życiu nigdy nie poznam jej celu, ale 
z pewnością w drugim zostanie mi on objawiony. W pewnym sen-
sie ja również jestem potrzebny do spełnienia boskich planów: tak 
potrzebny na swoim miejscu, jak archanioł jest na swoim. Jeśli 
upadnę, Bóg może wybrać kogoś innego, tak jak mógłby wzbudzić 
„z kamieni nowe potomstwo Abrahama” (Mt 3, 9). Lecz mimo to, 
mam udział w Jego dziele: jestem ogniwem w łańcuchu, węzłem 
zjednoczenia między ludźmi.

Sługa Boża Elżbieta Czacka miała wiele talentów i jej przygo-
towanie intelektualne i duchowe było już, nawet jeśli jeszcze nie-
uświadomione, ukierunkowane na misję jej życia: być „apostoł-
ką” niewidomych.

Drugi krok: moja rola w Kościele
Drugim elementem odkrycia swojego charyzmatu jest poszuki-

wanie własnej roli i własnej misji w Kościele, Ciele Chrystusa. Cho-
dzi o świadomość, że uczestniczymy w zbawczej misji Chrystusa: 
„W rzeczywistości, tylko w misterium Słowa Wcielonego tajemnica 
człowieka znajduje prawdziwe światło” (GS 22). Chrześcijanin musi 
zrozumieć, że „być chrześcijaninem” to nie tylko jego wybór, ale że 
został on wybrany do bardzo konkretnej misji w Kościele.

Osoba dojrzałej wiary jest zdolna do porzucenia samolubnych 
trosk i ukierunkowania na świat; jest napędzana przez miłość 
działającą w historii, przemienia świat własną pracą, realizując 
w ten sposób swoją „pasję dla królestwa”. Ta altruistyczna miłość 
jest dziś wystawiona na trzy wielkie próby.

Sługa Boża Elżbieta Czacka wykazała w swojej misji imponu-
jącą kreatywność. Wystarczy pomyśleć o jej wysiłkach, by kiero-
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wać swoim życiem jako osoby niewidomej i stać się samowystar-
czalną; myśląc o zakładanych instytucjach i ostatecznie także 
o przejściu od apostolstwa względem osób niewidomych fizycz-
nie do niewidomych duchowo.

Trzeci krok: odpowiedź serca
Sługa Boża Elżbieta Czacka odkryła swój charyzmat misjo-

narki niewidomych w kontakcie ze światem niewidomych. Nie-
widomi byli pogardzani, marginalizowani i często izolowani jako 
ludzie niezdolni do życia użytecznego i samodzielnego. Rozpo-
czynając od własnego doświadczenia [jako osoby] niewidomej, 
Sługa Boża Elżbieta Czacka poczuła w swoim sercu, że nie może 
pozostawać obojętna wobec takiej niesprawiedliwości i stąd roz-
poczyna się wielka przygoda jej życia: założenie zgromadzenia, 
które zajmuje się niewidomymi „zawodowo” i „religijnie”.

Czwarty krok: przyjęcie Woli Bożej
Sama Sługa Boża Elżbieta Czacka powie: „Od momentu utra-

ty wzroku, którą od początku uważałam za wydarzenie opatrz-
nościowe, przygotowywałam się do pracy, którą musiałam podjąć 
w przyszłości” (str. 144).

Wiele świadectw potwierdza, że przyjęcie ślepoty jako woli 
Bożej, stało się fundamentalne dla Sługi Bożej Elżbiety Czackiej, 
w realizacji określonego powołania.

Aktualność i przesłanie
Jednym z dojrzałych sposobów życia wiarą chrześcijańską jest 

mądrość w odczytywaniu woli Bożej poprzez różne znaki w swo-
im życiu, nawet jeśli te znaki lub wydarzenia, na pierwszy rzut 
oka są negatywne. Sługa Boża Elżbieta Czacka mądrze i z dużą 
odwagą przyjęła swoją ślepotę jako znak Bożej woli i przemieniła 
sytuację braku w cnotę niosącą jej własną świętość.

Powołanie do świętości jest adresowane do każdego ochrzczo-
nego i nie wyklucza nikogo, pomimo możliwych niepełnospraw-
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ności. Przykład życia Sługi Bożej Elżbiety Czackiej wskazuje 
jednocześnie na to, że niepełnosprawność nie zwalnia ani z od-
powiedzialności za życie powierzone przez Boga, ani też z dzia-
łalności duchowej czy też społecznej.”

* * *
20 lutego br. dopełniłyśmy kolejny etap prac w procesie o do-

mniemanym cudzie za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej, 
przygotowujący do dyskusji profesorów medycyny. Z upragnie-
niem oczekujemy informacji z Kongregacji, czy sprawa została 
uznana, czy też mamy podejmować kolejny proces w sprawie 
domniemanego cudu. 

Wiele osób prosi nas o modlitwę nowenny za wstawiennic-
twem naszych Założycieli i – możemy powiedzieć – niektórzy 
składają wzruszające świadectwa o działaniu modlitwy.

Pragnę także prosić o modlitwę, ponieważ 1 lipca rozpocz-
niemy XII kapitułę generalną. Poprzedzą ją trzy dni rekolekcji, 
które poprowadzi ks. bp Jacek Kiciński – asystent życia Konse-
krowanego z ramienia Episkopatu. Chcemy stanąć w prawdzie 
przed Panem Bogiem odnośnie do naszej rzeczywistości, ale 
przede wszystkim chcemy słuchać Ducha Świętego i pod Jego 
natchnieniem odczytywać „znaki czasu” i Jego wolę dla Zgroma-
dzenia i dla każdej z nas. 

O Jezu, daj, abym ukrzyżowana z Tobą,  
Boże mój i Panie mój,  

żyła Twoją tylko miłością w tym życiu  
i Twoją tylko miłością  

cieszyła się w życiu przyszłym. Amen.

                                                 Matka Elżbieta Róża Czacka

Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna

Zgromadzenia Sióstr FSK



Na jubileusz Stanisława Moniuszki

5 maja 2019 roku minęła dwusetna rocznica urodzin Stanisława 
Moniuszki, jednego z najwybitniejszych polskich kompozy-

torów, twórcy opery polskiej, autora pieśni polskich, człowieka 
głębokiej wiary, twórcy wspaniałych utworów religijnych, a przy 
tym wielkiego Polaka. 

Parlament Polski rok 2019 ogłosił rokiem Stanisława Mo-
niuszki, a Dworzec Centralny w Warszawie otrzymał imię Stani-
sława Moniuszki. W maju ogłoszono „święto ulicy Stanisława 
Moniuszki” oraz odbyły się o różnym poziomie artystycznym 
koncerty w kilkudziesięciu miastach polskich. Ustalono np., że 
w województwie lubelskim aż w jedenastu miastach i miastecz-
kach są ulice im. Stanisława Moniuszki. W kilku miastach odby-
ły się premiery oper: „Halka” i „Straszny dwór”. W Sali Filhar-
monii Narodowej jeden z koncertów poświęcono wykonaniu 
czterech „Litanii Ostrobramskich”. Ogromnym powodzeniem 
cieszyły się programy bardziej rozrywkowe. Po raz pierwszy od-
było się wykonanie „Halki” z librettem tłumaczonym na język 
włoski. Było to marzenie Stanisława Moniuszki, którego za życia 
niestety się nie doczekał. W Warszawie miał miejsce jubileuszo-
wy, X Konkurs im. Stanisława Moniuszki, na który zgłosiło się 
blisko 400 kandydatów, a do konkursu dopuszczono 86 osób. 
Konkursy te w 1992 r. zainicjowała wielka miłośniczka Moniusz-
ki Maria Fołtyn. 

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1919 r. w majątku 
Ubiel położonym nad rzeczką Wołwą, w powiecie ihumeńskim, 
gmina Śmiłowice niedaleko Mińska w Ziemi Nowogródzkiej. 
Majątek Ubiel w XVII w. nabył dziadek Moniuszki herbu Krzyw-

list
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da, również Stanisław, sędzia wojskowy Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Sędzia Moniuszko miał dziesięcioro dzieci, o których 
wykształcenie zadbał bardzo starannie; najstarszy Ignacy (1787–
1869) pułkownik Wojska Polskiego, ukończył studia filozoficzne 
na Uniwersytecie Wileńskim; młodszy Dominik (1788–1848) 
doktor praw na Uniwersytecie Wileńskim, swój majątek rozdzie-
lił między chłopów, zobowiązując ich dzieci do uczęszczania do 
założonej przez siebie szkoły; i najmłodszy z synów, Kazimierz 
(1795–1836), również doktor praw i wizytator szkolny z ramienia 
Uniwersytetu Wileńskiego; wreszcie ojciec naszego kompozyto-
ra – Czesław Moniuszko (1790–1870) kapitan armii napoleoń-
skiej – malarz amator. Czesław Moniuszko ożenił się z Elżbietą 
Adżarską, z przybyłej z Węgier rodziny producentów pasów słuc-
kich. Jak pisze Witold Rudziński, „rodzina Moniuszków herbu 
Krzywda pochodziła z Podlasia, osiadła na Litwie, gdzie dziad 
Moniuszki dorobił się znacznego majątku, a synowie jego otrzy-
mali staranne wykształcenie i wyróżniali się postępowymi po-
glądami. Wywarli oni znaczny wpływ na wychowanie Stanisława 
Moniuszki. Patriotyczna atmosfera domu rodzinnego oraz przy-
wiązanie do tradycji narodowych, znajomość historii i zaintere-
sowanie kwestiami społecznymi pozostawiły głęboki ślad w świa-
domości Stanisława i znalazły odbicie w przyszłej twórczości”. 
Matka Stanisława była osobą niezwykle muzykalną. Jak pisze 
Józef Reiss: „była pierwszą nauczycielką Moniuszki w grze na 
fortepianie, głosem nieuczonym śpiewała rozpowszechnione 
wówczas <Śpiewy historyczne> Niemcewicza, z muzyką Desz-
czyńskiego, Kurpińskiego, Lessla i in.”.

Niewątpliwie wspomnienia z lat dziecięcych przyczyniły się 
do zainteresowania Moniuszki pieśnią polską. Pozostawił po so-
bie ponad 300 pieśni do utworów poetów polskich zamieszczane 
w „Śpiewnikach domowych”. Za życia kompozytora ukazało się 
sześć zeszytów, a po śmierci kolejne sześć. 



W 1827 r. rodzice kompozytora przenieśli się do Warszawy, 
gdzie Stanisław uczył się śpiewu u Augusta Freyra. Po wybuchu 
powstania listopadowego, przenieśli się do Mińska.  
W 1836 r. Moniuszko wyjechał do Wilna, gdzie zapoznał się 
z twórczością operową. Tam też poznał swoją przyszłą żonę Alek-
sandrę Müllerównę pochodzącą z zamożnej rodziny mieszczań-
skiej. 

Jesienią 1837 r. Moniuszko wyjechał do Berlina, gdzie pod 
kierunkiem C.F. Rungenhagena studiował harmonię, kontra-
punkt i kompozycję oraz poznał organizację niemieckiego życia 
muzycznego. Tam też ukazały się jego pierwsze kompozycje, 
w tym ballada Adama Mickiewicza „Trzech Budrysów”. 

Podczas pobytu wakacyjnego w Wilnie w 1839 r. skomponował 
Mszę oraz muzykę do sztuki Aleksandra Fredry „Nocleg w Ape-
ninach”. W lecie 1840 r. powrócił do kraju, ożenił się z Müllerówną 
i zamieszkał na stałe w Wilnie. W małżeństwie tym urodziło się 
dziesięcioro dzieci, z których dwoje zmarło w młodości. 

Jak pisze Witold Rudziński: „Mimo bardzo niekorzystnych 
warunków, jakie zapanowały w Wilnie po likwidacji Uniwersy-
tetu, Moniuszko próbował ustabilizować swoją pozycję zawodo-
wego muzyka. Przez pierwsze trzy lata grał w niedziele i święta 
jako organista w kościele św. Jana i udzielał prywatnych lekcji gry 
na fortepianie. Zorganizował w 1840 r. zespół amatorski, który 
urządzał koncerty oratoryjne, kierował orkiestrą teatralną, czu-
wał nad muzycznym ruchem wydawniczym, (…) Działalność 
Moniuszki przyczyniła się znacznie do ożywienia muzycznego 
środowiska wileńskiego”. 

W tym okresie twórczość Moniuszki rozwijała się w trzech 
kierunkach: wodewile i operetki, pieśni i muzyka kościelna. Na-
leży pamiętać, że Moniuszko był człowiekiem głęboko wierzą-
cym, ale równocześnie wielkim patriotą. To co stworzył w tym 
czasie, to przede wszystkim Msze, Litanie Ostrobramskie, orato-
ria, ale i pieśni, ukazujące życie społeczeństwa polskiego. 
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W 1846 r. wyjechał do Warszawy, gdzie zaprzyjaźnił się z ów-
czesną elitą literacką – Włodzimierzem Wolskim, Józefem Ko-
rzeniowskim i Teofilem Lenartowiczem. Zaprzyjaźnił się też 
z krytykiem muzycznym Józefem Sikorskim. Wtedy to Włodzi-
mierz Wolski zaproponował mu libretto do opery „Halka”. Tak 
powstała pierwsza opera narodowa, której dwuaktowa wersja 
została wykonana w Wilnie w wersji estradowej 1 stycznia 1848 
r. Sytuacja materialna Moniuszki w latach pięćdziesiątych uległa 
znacznej poprawie. W 1854 r. zorganizował w Wilnie Towarzy-
stwo im. św. Cecylii, które m.in. spopularyzowało jego twór-
czość religijną. Gdy w 1857 r. dowiedział się, że Opera War-
szawska chce wystawić „Halkę”, przyjechał do Warszawy i w 
uzgodnieniu z Wolskim postanowił rozszerzyć ją do czterech 
aktów. Premiera w dniu 1 stycznia 1858 r. w Operze Warszaw-
skiej stała się ogromnym sukcesem. Po każdej arii sala wiwato-
wała. Uznano „Halkę” za pierwszą polską operę narodową, 
a Moniuszko stał się obok Chopina największym polskim kom- 
pozytorem.

Dzięki środkom zdobytym przez Marię Kalergis, Moniuszko 
wyjechał do Pragi, Berlina i Paryża. Jak głosi anegdota w Paryżu 
zamknął się w hotelu i w ciągu kilku dni skomponował operę 
„Flis”. Nawiązał kontakty z Franciszkiem Lisztem i Bedrichem 
Smetaną. Po powrocie do Warszawy objął stanowisko „dyrekto-
ra Opery Polskiej”. Było to wówczas najwyższe stanowisko mu-
zyczne, na którym pozostawał aż do śmierci. Swoją działalność 
w Warszawie, nie licząc „Halki”, rozpoczął kolejnym wystawie-
niem oper: „Flis”, „Hrabina” (1860) r. „Verbum nobile” (1861) r., 
„Straszny swór” z librettem Jana Chęcińskiego wystawionej w dniu 
28 września 1865 r. Patriotyczny charakter tego dzieła stał się 
powodem zdjęcia jej ze sceny przez cenzurę, już po trzech wyko-
naniach. Ostatnim większym dziełem operowym była „Paria”, 
osnuta na losach pariasów hinduskich.

Moniuszko jeszcze kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę.



Spuścizna kompozytorka Moniuszki jest ogromna. Pisałem 
już o pieśniach i muzyce kościelnej. Kornel Michałowski w 1954 
r. wymienia pod nazwiskiem Moniuszko w dziale opery i operet-
ki 22 pozycje, z czego 16 to operetki i wodewile cieszące się 
w swoim czasie ogromnym powodzeniem. Ale już w śpiewniku 
kościelnym ks. Jana Siedleckiego wymieniona była tylko jedna 
pieśń „O Panie, co losy ludzkości”, ze słowami M. Radziszewskie-
go. Słynne „Ojcze z niebios, Boże, Panie” z czwartego aktu opery 
„Halka” (zaślubiny Janusza z Zofią), tenże śpiewnik wymienia 
dopiero w XXXIX wydaniu z 1995 r. Przedtem uchodziła ona za 
pieśń operową, a nie religijną.

Mimo upływu dwustu lat, do dziś nie doczekaliśmy się peł-
nego wydania dzieł Stanisława Moniuszki. Wybitny kompozytor 
francuski Karol Gounod, w swoich pamiętnikach, uznał Stani-
sława Moniuszkę za jednego z najwybitniejszych kompozytorów 
swej epoki. „Dobroduszny, wrażliwy na głosy opinii, skromny, 
łagodny i bardzo pracowity, był Moniuszko ogromnie sympatycz-
ną postacią – pisze Witold Rudziński. Od dawna chory na serce, 
nękany trudnościami materialnymi, zmarł nagle 4 czerwca 1872 
r. w Warszawie (…). Pogrzeb jego stał się wielką manifestacją 
ludności Warszawy”. 

Stanisław Moniuszko spoczywa na Powązkach. 
W związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin, oka-

zało się, że wielu potomków w prostej linii żyje do dziś. Stanisław 
Moniuszko kochał Polskę. Jak jego dziad i synowie, brał udział 
w wielu manifestacjach patriotycznych i może do dziś stanowić 
przykład, czym jest rzeczywisty patriotyzm.

Władysław Gołąb
Prezes Honorowy TOnOS 

Laski, maj 2019 r. 
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Maciej Jakubowski

O współczuciu i o bolesnej wiedzy serca

W końcu kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu, które było 
poświęcone nieustannej (wieczystej) adoracji Najświęt-

szego Sakramentu w parafiach. Były dwie czy trzy konferencje. 
Zapisałem w notatniku, potem trochę uporządkowałem, takich 
kilkanaście zdań: 

W świecie jest tyle przemocy, tyle okrucieństwa, wielkiego i ma-
łego, tyle rzeczy budzących gniew i sprzeciw. Adoracja, długie chwi-
le przebywania w obecności Jezusa jest lekarstwem na nasze wzbu-
rzenie, na nasz gniew. Na adorację możemy przychodzić pełni 
naszych emocji, pełni myśli i uczuć nieraz gwałtownych i gniew-
nych. Nie należy się tego wstydzić czy jakoś sztucznie z tym walczyć, 
ale raczej wszystko oddawać Jezusowi. W czasie adoracji razem 
z Nim przyglądamy się naszym słabościom, naszym gniewom. I do-
świadczamy Jego miłosierdzia, Jego pokoju. W Jego ranach nasze 
uzdrowienie. I wraz z Nim i dzięki Niemu, dzięki Jego darom za-
mienia się nasz gniew, nasze wzburzenie, we współczucie. Do-
świadczając miłości Jezusa zaczynamy odczuwać raczej współczu-
cie wobec świata, wobec przeciwników. Mamy starać się o to, by 
nie dorzucać choćby jednej kropli do tego gniewu, przemocy, nie-
nawiści, ducha odwetu, jakie są w świecie, ale raczej nieść współ-
czucie i miłosierdzie. 

Miłosierdzie to pewnie raczej czyn, działanie. A współczucie? 
Może być emocjonalnym wzruszeniem, poruszeniem serca. I to 
ma wartość. Ale tu jest mowa o czymś głębszym, o współczuciu 
jako istocie postawy wewnętrznej na wzór Jezusa, który udziela 

Z nOtatnika
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„bolesnej wiedzy serca” – wiedzy bolesnej, ale pełnej nadziei – na 
temat człowieka, każdego człowieka, i tego, który się modli i ado- 
ruje, i tego, który jest daleki od Boga i wiary, i tego, który jest 
uwikłany w grzech, w zło, w nie-prawdę. Nie ma już miejsca na 
pogardę, odrazę, złość, chęć odwetu, nie ma miejsca na chłodną 
obojętność. 

Chyba nie da się takiego głębokiego współczucia doświadczyć 
i zintegrować w sobie o własnych siłach, przy najlepszej woli. 
Chyba tylko przed Panem, w uniżeniu i szczerości serca, w „bez-
bronności i samotności uwiarygodnia się autentyczność współczu-
cia” (tym razem cytuję Józefa Augustyna SJ, Współczucie to istota religijnej 
postawy, DEON, 03.03.2010). Jeżeli tak, to adoracja byłaby jakby 
uprzywilejowaną przestrzenią dojrzewania i weryfikacji takiego 
właśnie, autentycznego i głębokiego współczucia. 

Bardzo go potrzebujemy. Czy to nie współczucie powinno 
być istotną podstawą wszelkiej odnowy, gdy dokoła chaos i zamęt, 
gdy duch brutalnej walki powoduje rozchwianie norm, zasad i war-
tości; nawet zdrowy rozsądek stał się dobrem rzadkim i deficy-
towym? Świat potrzebuje współczucia choćby temu kategorycz-
nie zaprzeczał. Papież Franciszek wzywa ten świat, nie tylko 
chrześcijan, do pokoju, pojednania i budowania nowej ekonomii. 
Nazywa ją ekonomią Franciszka, mając na myśli nie siebie, lecz 
św. Franciszka i świadectwo jakie on pozostawił. A duch św. 
Franciszka to duch pokoju, ubóstwa i współczucia, wobec które-
go nawet wilk staje się łagodny. Czy nie takiego współczucia 
potrzebujemy? Nie naiwnego, ale pełnego realizmu, głębokiego 
i autentycznego. Czy warto, i w jaki sposób, tę myśl popularyzo-
wać? To pytania pewnie na niejedną notatkę.

* * *
W końcu czerwca tego roku minie 17. rocznica śmierci ks. 

Tadeusza Fedorowicza. Mówiono i pisano o nim, że był człowie-
kiem, który rozsiewał wokół siebie pokój, miał dar rady, przyj-
mował i cierpliwie wysłuchiwał wszystkich, był cierpliwym i mą-
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drym spowiednikiem, umacniał w tym, co dobre, podnosił na 
duchu, był „pogromcą smutku”, jak napisała o nim niewidoma 
dziewczynka ze szkoły w Laskach. 

W kontekście tego, o czym jest ta notatka, myślę o nim teraz, 
że był człowiekiem współczucia. Przywołuję pamiętne przykłady: 
O ludziach sowieckich, wśród których spędził kilka lat w głębi 
Rosji i w Kazachstanie mówił: system jest straszny, ale oni są naj-
biedniejsi; księdzu Bronisławowi Dembowskiemu wezwanemu 
na przesłuchanie przez bezpiekę mówił: jesteś tam posłany, nie 
bój się ich, ale nie pogardzaj nimi, pamiętaj, że mają dusze nie-
śmiertelne (cytuję z pamięci). 

Nie rozmywał prawdy, grzech nazywał grzechem, zalecał, by 
stawać zdecydowanie po stronie Chrystusa, ale dobrze rozumiał 
kondycję ludzką, z pewnością miał tę bolesną wiedzę serca o czło-
wieku, o jego słabościach i upadkach, o jego „notorycznej” nie-
dojrzałości. Zachowywał pokój ducha i nadzieję; pośród podzia-
łów chciał raczej jednoczyć niż dalej dzielić, z pewnością nie 
pogardzał nikim. 

Myślę, że świadectwo pozostawione przez ks. Tadeusza staje 
się dziś, jakby na nowo, w zmienionych, ale na inny sposób bar-
dzo trudnych okolicznościach, nadzwyczaj cenne i aktualne.

 



ks. Edward Engelbrecht

Szczęście ubogich w duchu

Pan Jezus wygłosił „Kazanie na Górze” (Mt 5,6–7) w języku 
aramejskim1 w pozycji siedzącej, czyli uroczystej.
Podobnie postępuje papież, kiedy przekazuje całemu Kościo-

łowi ważną prawdę religijną (np. dogmat wiary).
Jeszcze jedna ważna uwaga odnosząca się do wszystkich 

ośmiu błogosławieństw: Otworzywszy usta swoje nauczał (Mt 5, 
1), czyli Jezus odkrywał przed ludźmi swoje serce, aby powierzyć 
im swoje najgłębsze pragnienia.

Treść pierwszego błogosławieństwa brzmi: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” 
(Mt 5,3). Zwróćmy uwagę na znaczenie słowa „błogosławiony” 
w języku hebrajskim i greckim2.

W języku hebrajskim „aszere” – „błogosławiony”, mówi się 
o kimś, kto w swoim życiu dokonał czegoś niezwykłego, godne-
go pochwały: 

Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców
  (Psalm 1,1).
W języku greckim „makarios” – błogosławiony, to ktoś szczę-

śliwy. Kto był szczęśliwy? Starożytny Grek odpowiadał – bogowie! 
A człowiek, kiedy był szczęśliwy? Kiedy na przykład znalazł się 
na Cyprze (He Makaria, co znaczy: Szczęśliwa Wyspa) – tam 

1 Bliski językowi hebrajskiemu.
2 Błogosławieństwa dotarły do nas w języku greckim.  

rOZważania
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bowiem można było znaleźć wspaniały klimat, piękne kwiaty, 
owoce, drzewa i cenne minerały. Właściwie wszystko, czego po-
trzeba do pełni szczęścia.

W centrum błogosławieństwa, które rozważamy, jest słowo 
„UBOGI”. W języku greckim posiadamy dwa określenia tego 
słowa: „penes” i „ptochos”. 

„Ptochos”3 – „ubogi” oznacza biednego, który nie ma nic, 
a poza tym jest zepchnięty na margines życia. „Penes” – „ubogi” 
to człowiek, który musi ciężko pracować, aby przeżyć każdy dzień.

Język hebrajski ma też dwa określenia: „ani” i „ebyon”. W tre-
ści tych słów pojawia się wyraźny rys religijny. W tej kulturze 
ubogi, chociaż znalazł się bez środków do życia, nie załamuje się, 
ponieważ całą ufność złożył w ręce Boga, który nigdy nie opusz-
cza człowieka w potrzebie. Echo tego przekonania znajdziemy 
między innymi w psalmie 34,7: 

Oto biedak zawołał, a Jahwe go usłyszał, i wybawił ze wszy-
stkich ucisków.

Podsumowując nasze dociekania związane z pierwszym bło-
gosławieństwem – Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie -

możemy tak je opisać: Szczęśliwy jest człowiek, który w głębi 
serca uświadomił sobie swoją bezradność w trudnej sytuacji ży-
ciowej; nie załamał się, ponieważ całą swoją ufność złożył w Bogu.

Na zakończenie pragnę powiedzieć o św. Maksymilianie-Ma-
ria Kolbe, który przeżył piekło na ziemi, przebywając w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dzięki żywej wierze, aż do męczeńskiej śmierci pozostał 
świadkiem wartości ewangelicznych, a szczególnie pierwszemu 
błogosławieństwu z Kazania na Górze: Błogosławieni ubodzy 
w duchu…, kiedy to 29 lipca 1941 r. podczas apelu karnego wy-
znaczono na śmierć głodową 10 więźniów, a wśród nich Fran-

3 Znajduje się w tekście, który omawiamy.
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ciszka Gajowniczka. Wówczas stało się coś niezwykłego: ojciec 
Kolbe wyszedł z szeregu więźniów, stanął przed grupą esesmanów 
(wyjście z szeregu oznaczało śmierć) i rozpoczął się dialog;

Esesman – kierownik obozu – zwracając się do swoich kole-
gów, zapytał: „Was will dieses polnische Schwein?” – „Co chce ta 
polska świnia?”. Ojciec Maksymilian usłyszał tę wypowiedź i po-
wiedział: „Ich will sterben für ihn” – „Ja chcę umrzeć za niego”, 
wskazując na stojącego obok p. Gajowniczka. Esesmani byli zdu-
mieni postawą ojca Maksymiliana. Coś takiego w obozie jeszcze 
nigdy się nie zdarzyło.

Pada drugie pytanie: „Wer bist du?” – „Kim ty jesteś?”. Odpo-
wiedź była spokojna i prosta: „Ich bin ein polnischer katolischer 
Priester” – „Jestem polskim, katolickim księdzem”. Wśród eses-
manów nastała cisza… i zdumienie. W końcu kapitan SS zwraca 
się do ojca Maksymiliana per „pan”: „Warum wollen Sie für ihn 
sterben?” – „Dlaczego pan chce umrzeć za niego?” Ojciec Mak-
symilian odpowiedział: „Er hat eine Frau und Kinder” – „On ma 
żonę i dzieci”. Po upływie kilku sekund esesman odpowiedział: 
„Gut” – „Dobrze”. Po prostu zgodził się z ojcem Kolbe. Przyznał 
mu rację.

Zakończmy te rozważania, przyznając rację Panu Jezusowi, 
który zapewnił nas: Błogosławieni (Szczęśliwi) ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). 



s. Fides Sperling FSK

Nauczanie włączające po afrykańsku

Od wielu lat trwa dyskusja nad wartością nauczania włączają-
cego. I chociaż ta forma nauczania wzbudza wątpliwości 

wśród dużej grupy nauczycieli specjalnych, jest alternatywą pierw-
szego wyboru dla wielu rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku.

W Republice Południowej Afryki, gdzie jestem od 17 lat, 
nauczanie włączające nie jest jeszcze często praktykowaną formą. 
Co prawda, kilka lat temu tutejsze Ministerstwo Oświaty w do-
kumencie na temat nauczania włączającego zachęcało wszystkie 
szkoły do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych, zaznaczając, 
że szkoły specjalne mają być dla szkół masowych profesjonalny-

Z pedagOgicZnych rOZważań
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mi centrami. W rzeczywistości szkoły specjalne, które są dobrze 
wyposażone w pomoce, nie mają odpowiednio przygotowanych 
specjalistów, a państwowe szkoły masowe są na prawdę „masowe”. 
W większości z nich w klasie jest 60, a nawet 100 dzieci. Jak więc 
szkoły mają realizować wskazania Ministerstwa Oświaty? Faktem 
jest też, że w kraju jest niewystarczająca liczba szkół specjalnych 
i wiele dzieci z różnymi niepełnosprawnościami nie chodzi do 
szkoly. Nauczanie włączające, wg Ministerstwa Oświaty, ma ten 
problem rozwiązać.

Jest też grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczegól-
nie w dużych miastach, którzy nie chcą oddawać swoich dzieci 
do internatów. W kilkumilionowym mieście, na przykład takim 
jak Johannesburg, nie ma szkoły dla niewidomych. Są natomiast 
dzieci niewidome, które nie uczęszczają do żadnej szkoły.

Projekt nauczania włączającego dla dzieci niewidomych w Jo-
hannesburgu powstawał, gdy w Siloe nasilało się wzajemne nie-
zrozumienie, antagonizmy, ksenofobia i wiele innych kontrower-
sji i rozdźwięków bez możliwości znalezienia wyjścia. Jest takie 
afrykańskie przysłowie, które wówczas często mi się przypomi-
nało: „Gdy walczą dwa słonie, to trawa jest zdeptana”. W Afryce 
„trawą” są dzieci. W Johannesburgu projekt nauczania włączają-
cego dla dzieci niewidomych powstał jako wynagrodzenie za tę 
zniszczoną w Siloe „trawę”.

Działania rozpoczęłam od powołania do życia organizacji 
„W kierunku Integracji” (Towards Integration), która jest odpo-
wiedzialna za projekt nauczania włączającego. Po kilku miesią-
cach poszukiwań nawiązaliśmy współpracę ze szkołą katolicką 
Świętej Rodziny w Johannesburgu (Holy Family College). Szkoła 
została założona 114 lat temu przez francuskie Zgromadzenie 
Sióstr Świętej Rodziny. Obecnie szkoła szuka nowej formuły, aby 
odpowiedzieć na wezwanie Kościoła i świadczyć miłosierdzie. 
Szkoła, podobnie jak większość prywatnych szkół katolickich 
w tym kraju, jest dla elit. Zarząd szkoły chce to zmienić. 
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Dwoje czteroletnich dzieci niewidomych kilka miesięcy cze-
kało na start projektu. We wrześniu 2018 r. Khensane i Tshego-
fatio zamieszkali wraz z panią Moyo w ofiarowanym przez szko-
łę budynku, uczęszczając do klasy wstępnej z dziećmi widzącymi. 

Inność tego projektu polega na połączeniu nauczania włącza-
jącego ze specjalnym. OTI („W Kierunku Integracji”) jest odpo-
wiedzialne za nauczycieli wspierających w klasach nauczania 
włączającego, ale również za wszystkie formy rehabilitacji po-
trzebne małemu dziecku niewidomemu. Ani szkoła, ani nauczy-
ciel w klasie, ani – co najważniejsze – dziecko i rodzice nie są 
pozostawieni sami sobie. 
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Obecnie w programie bierze udział pięcioro dzieci niewido-
mych i niedowidzacych. Czworo z nich to pięciolatki znajdujące 
się w grupie przedszkolnej. Siedmioletnia dziewczynka po ope-
racji guza mózgu uczy się w klasie 1. Khensane i Ephenia miesz-
kają w internacie. Pozostała trójka mieszka w Johannesburgu. Po 
zajęciach szkolnych i rehabilitacyjnych Mathew, Lwandle i Mpi-
lo wracają do swoich domów. Zasadniczo przyjmujemy tylko 
dzieci w wieku przedszkolnym, tak, aby uczniowie widzący i nie-
widomi razem przechodzili przez cały proces nauczania.
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Współpraca nauczyciela klasy i nauczyciela wspomagającego 
zaczyna się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wspól-
nym opracowaniem rozkładu materiału. Przygotowanie konspek-
tów lekcji zintegrowanych odbywa się również przy współpracy 
obydwu nauczycieli cotygodniowo. Nauczyciel wspierający czu-
wa nad takim doborem zajęć, aby każde dziecko w klasie, również 
niewidome, mogło w pełni w nich uczestniczyć. Oczywiscie nie 
zawsze jest to możliwe. Wówczas pedagog specjalny prowadzi 
zajęcia równolegle, tak, aby osiągnąć zamierzony cel dydaktycz-
ny. Wiele pomocy i zajęć, które przygotowujemy dla dzieci z dys-
funkcja wzroku, okazują się atrakcyjniejsze, bardziej angażujące 
i pomocne dla pozostałych dzieci w klasie.

Najszybciej obecność niewidomych w szkole zaakceptowali 
uczniowie widzący. Już po jednym dniu dzieci zaczęły się razem 
bawić. Dziecko widzące, nieuczone tego, daje niewidomej kole-
żance zabawkę do ręki, aby ją zobaczyła, czy podprowadza w bez-
pieczne miejsce, widząc nadjeżdżający samochód dostawczy. 
Więcej czasu i uwagi do zaadaptowania projektu potrzebują na-
uczyciele. Od nich program wymaga większego zaangażowania 
i wiedzy. Poza wspomnianymi cotygodniowymi spotkaniami 
w celu przygotowywania lekcji, spotykam się również z obydwo-
ma nauczycielami, aby przybliżać metodykę pracy z niewidomy-
mi i ustalać zasady ich współpracy. Z nauczycielem specjalnym, 
który tak naprawdę nie ma jeszcze ani wiedzy ani doświadczenia, 
spotykamy się codziennie na praktycznych zajęciach popołudnio-
wych z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi. Program klasy 
przedszkolnej na każdy tydzień przewiduje inny temat. Zgodnie 
z tym tematem planujemy raz w tygodniu wycieczkę, aby dzieci 
mogły dotknąć nieznanego im świata.

Khensane i Ephenia przyszły do szkoły bez znajomości języ-
ka angielskiego, który jest językiem wykładowym. Chłopiec po-
trzebował tygodnia, aby zacząć odpowiadać, pytać czy prosić. 
Całkowicie niewidoma Ephenia potrzebowała więcej czasu. Przez 
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prawie trzy miesiące reagowała na wszelkie instrukcje, nic jednak 
nie odpowiadała. Czasami nieśmiało powtarzała to, co mówili 
chłopcy i śpiewała piosenki, których uczono w szkole. Martwili-
śmy się, czy dziewczynka nie przejawia cech autystycznych. 
W maju, po przyjeździe z ferii, Ephenia zaczęła mówić pewnie, 
głośno i pełnymi zdaniami, choć nie zawsze oczywiście popraw-
nym angielskim.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się według indywidualnego 
programu dla każdego dziecka, od poniedziałku do czwartku po 
południu. Są to: nauka widzenia, stymulacja sensoryczna, ćwi-
czenia manualne czy nauka czynności życia codziennego. Dwa 
razy w tygodniu zajęcia z orientacji przestrzennej prowadzi za-
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wodowy instruktor ze stowarzyszenia Pies-Przewodnik (Guide 
Dog Association). Stowarzyszenie prowadzi zajecia z O&M dla 
wszystkich w mieście, którzy się zgłoszą, uczy niewidomych po-
ruszać się z psem przewodnikiem oraz szkoli instruktorów orien-
tacji przestrzennej w pomaturalnej dwuletniej szkole orientacji. 

Raz w tygodniu jeździmy do klubu sportowego na zajęcia 
judo, które są bardzo lubiane, szczególnie przez naszych chłop-
ców. Ćwicząc i bawiąc się na matach wraz z dziećmi widzącymi, 
nasze maluchy zdobywają dużo pewności siebie, pokonując 
wszelki lęk przed przestrzenią.
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Projekt nauczania włączającego dla dzieci niewidomych w Jo-
hannesburgu działa dopiero 8 miesięcy. Jest jeszcze wiele niedo-
ciągnięć. Nauczyciele i osoby zaangażowane nie mają wystarcza-
jącego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia w pracy 
z niewidomymi. Nie ma jeszcze ludzi przygotowanych, na któ-
rych można byłoby oprzeć merytoryczną stronę projektu. Środ-
ków finansowych też brakuje. Ale są dzieci niewidome, których 
postęp w rozwoju widoczny jest z dnia na dzień. Dzieci, które 
przyjeżdżają codziennie do szkoły z uśmiechem i z radością po-
wracają do rodziców każdego popołudnia. 

Można nadal dyskutować, czy nie powinniśmy jednak trzy-
mać się szkolnictwa specjalnego dla dzieci niewidomych. Ale 
wyboru dokonują rodzice. Więc może zamiast dyskutować, czy 
też płakać nad losem kolejnego dziecka „poranionego” w szkole 
powszechnej, pomyślmy, jak dotrzeć do dzieci niewidomych tam, 
gdzie one się uczą. Jak towarzyszyć szkołom powszechnym, by 
dzieci niewidome były w nich też uśmiechnięte.

W dalekiej Afryce, w powszechnej szkole katolickiej, małe 
dzieci niewidome uczą się, bawią i pracują razem z widzącymi 
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rówieśnikami. I są szczęśliwe. A my staramy się, aby czuły się 
w pełni włączone w świat widzących, a jednocześnie otrzymały 
tyflologiczne wsparcie i konieczną rehabilitację.

Odpoczynek po zabawie
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Hanna Stachera

Udział uczniów z Lasek w zawodach robotyki 
Robomaticon

Po doświadczeniach z ubiegłego roku, również w tym roku 
uczniowie Technikum Informatycznego wystartowali w za-

wodach Robomaticon. Są to zawody organizowane od 2010 r. 
przez koła naukowe robotyki Politechniki Warszawskiej. Odby-
wają się co roku na początku marca,w Gmachu Głównym Poli-
techniki Warszawskiej. Biorą w nich udział głównie studenci, 
chociaż zawody mają charakter otwarty. Można tu obejrzeć wie-
lu wystawców –firmy z branży robotycznej, elektronicznej, druk 
3D, oprogramowanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, 
nowatorskie projekty czy nowości w świecie techniki. Przykłado-
wo:roboty przemysłowe, drukarki drukujące czekoladą, metalem 
lub produktami spożywczymi, drony w rozmiarach od maleń-

Dawid i Kamil na dziedzińcu Politechniki w towarzystwie robota 
wielkości człowieka.
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kiego mieszczącego się w dłoni po duże drony przenoszące pacz-
ki czy nagrywające filmy,gry komputerowe wykorzystujące oku-
lary VR czy łaziki marsjańskie. 

Wydarzenie gromadzi wielu pasjonatów robotyki, a także 
widzów i młodych adeptów techniki. Zmagania robotów budzą 
wiele emocji, są okazją do zdrowej rywalizacji w dziedzinie kre-
atywności, pomysłowości i nowatorskich rozwiązań technicz-
nych. To jednocześnie okazja do zdobycia nowej pasji, nowych 
doświadczeń, obejrzenia ciekawych projektów, nawiązania kon-
taktów i wymiany doświadczeń z innymi zawodnikami.

Na zawody, które odbywały się 9 marca, pojechała siedmio-
osobowa grupa uczniów z dwoma opiekunami.

Stoisko wystawcy: robocik mobilny, drony, wyścigówki.

W tym roku dwie drużyny z Lasek na zawody zbudowały 
roboty; Drużyna z klasy IV Technikum wybrała konkurencję 
LegoSumo, a drużyna z klasy III konkurencję Linefallower. Pod-
czas rejestracji uczniowie wybrali nazwy dla robotów: „Pacjent” 
– nazwa powstała jako skojarzenie z angielskim znaczeniem sło-
wa „cierpliwy” – i „Skywalker”. 
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Przygotowania do zawodów trwały miesiąc. Współpraca mię-
dzy szkolnymi drużynami polegała na wymianie umiejętności. 
Kacper Kamzelski z klasy III zbudował dwa roboty, a Dawid 
Kowalski i Kamil Wiśniewski z klasy IV pisali programy dla 
obydwu robotów. Testowanie i poprawki programu dokonywała 
każda z drużyn. 

Kacper buduje robota: właśnie mocuje koła.

Kategoria Linefallower polegała na przejeździe na czas po 
krętej linii. Plansza do tej konkurencji to biała mata 3 na 2 m. 
z czarną ciągłą linią o wymyślnych kształtach i szerokości 2 cm. 
Robot do tej konkurencji został wyposażony w kostkę programo-
walną, dwa silniki napędzające dwa koła, kulkę toczną w podwo-
ziu oraz z przodu w dwa czujniki koloru ustawione tak, aby 
czarna linia, po której robot miał jechać była między czujnikami. 
Program badał stan czujników koloru i w zależności od przeka-
zywanych przez czujniki wartości sterował silnikami. Jeśli oby-
dwa czujniki „widziały” kolor biały podłoża to znaczyło, że czar-
na linia jest między czujnikami i robot z jednakową siłą napędza 
koła, czyli jedzie prosto. Kiedy linia skręcała pod kołami i jeden 



z czujników widział kolor czarny, wtedy na jedno koło silnik 
przekazywał mniejszą moc i robot lekko skręcał do momentu, 
kiedy widział znów obydwoma czujnikami kolor biały. Ponadto 
tor miał też skrzyżowania, przy których robot musiał jechać pro-
sto a także skręty pod kątem prostym. Powstał zatem skompliko-
wany program uwzględniający wszystkie możliwości. Kolejny 
etap przygotowań polegał na testowaniu, modyfikowaniu pro-
gramu, mierzeniu czasu przejazdu i skalowaniu prędkości ser-
womotorów.

Weronika i Krzyś w trakcie testowania robota Linefallower.

Drugi robot w kategorii LegoSumo walczył na ringu i – tak 
jak zawodnicy Sumo – miał za zadanie wykryć przeciwnika i ze-
pchnąć go z ringu. Ring to mata z czarnym kołem o średnicy 70 
cm, ograniczona białym brzegiem szerokim na 3 cm. Według 
ambitnego projektu chłopców z klasy III robot został wyposażo-
ny w cztery silniki napędzające cztery koła, w dwa czujniki ko-
loru i dwa czujniki odległości. Kacprowi ledwo udało się zmieścić 
wszystkie części zgodnie z regulaminem konkurencji. Robot 
może mieć dowolną wysokość, ale podstawa musi się mieścić 
w kwadracie 20 na 20 cm. 
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Rozpoczęliśmy testowanie robotów na matach i poprawianie 
programu. Trzeba było sprawdzić, kolejno wyłączając poszcze-
gólne elementy, czy czujniki przekazują prawidłowe wartości, czy 
silniki prawidłowo reagują i przeprowadzić skalowanie prędkości. 
Podczas testowania mieliśmy huśtawkę nastrojów, ponieważ były 

Tak wyglądał robot LegoSumo – stoi na takim ringu, na jakim 
walczył na zawodach.

Dawid i Kamil sprawdzają, czy działa program, testują robota 
na macie.
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momenty, kiedy totalnie nic nie działało tak, jak powinno. W pią-
tek przed samymi zawodami, po wielogodzinnych zmaganiach 
i testowaniu do późnego wieczora, w końcu wszystkie problemy 
udało się rozwiązać i byliśmy gotowi do zawodów.

Na Politechnikę przybyliśmy wcześnie rano. Stylistyka wło-
skiego renesansu i baroku w czterokondygnacyjnym, pięciobocz-
nym krużgankowym dziedzińcu Gmachu Głównego skrzyżowa-
ła się z rozłożonymi po środku matami i planszami, wystawcami 
i sprzętem. Na środku stał olbrzymi ekran, głośniki i scena. Dzie-
dziniec powoli wypełniał się sędziami, zawodnikami, widzami 
i zwiedzającymi. 

Widok Gmachu Głównego PW podczas zawodów, ujęcie z drugiego 
piętra pokazujące krużganki, dziedziniec z ekranem, wianuszek wi-
dzów ogląda walki robotów na macie.

Oglądaliśmy wystawiony sprzęt, a potem przeszliśmy do stre-
fy zawodnika, aby przygotować się do startu. Ostanie poprawki, 
adrenalina, i o 11.30 pierwsze starty. 

Nie ocenialiśmy swoich szans zbyt wysoko. Żartowałam, że 
nie przyjechaliśmy po złoto, bo my złoto już zdobyliśmy startując. 
Rzeczywiście robot „Skywalker” trzy walki przegrał. 
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Robot „Pacjent” w trzech podejściach przejechał prawidłowo 
cały tor, co było sukcesem, bo nie wszystkim robotom to się udało. 
Jednak czas przejazdu nie był imponujący. Startowaliśmy razem 
z robotami wykonanymi przez studentów z części elektronicznych. 
Te roboty miały bardzo ciekawe lekkie konstrukcje, były naszpi-
kowane czujnikami i niektóre rozwijały naprawdę duże prędkości. 
Kacper już myślał, jakiego robota zbuduje na kolejne zawody.

Kamil testuje elektroniczną broń do gry terenowej (to nie była 
broń na naboje, karabin strzelał światłem).

Starcie robotów LegoSumo podczas zawodów. Dawid ustawia 
naszego robota do walki na macie Sumo.



Hanna Stachera – Udział uczniów z Lasek w zawodach robotyki Robomaticon 47

Przejazd robota podczas zawodów. Weronika ustawia naszego robo-
ta Linefallower na start. 

Po zawodach poszliśmy na pizzę do studenckiej pizzerii pro-
wadzonej przez Hindusów mówiących tylko po angielsku. Był to 
relaksujący i naprawdę pyszny pomysł. Olbrzymiej średnicy 
smaczne pizze pomogły przezwyciężyć stres po emocjonujących 
walkach. Ten dzień był pełny wrażeń i wprost nie sposób nie 
docenić korzyści jakie przyniósł uczniom.Rozwijanie pasji i za-
interesowań w tak praktyczny, kreatywny i emocjonujący sposób, 
zdobywanie wiedzy tak mimochodem, wydaje się być kluczem 
do rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia.

Uczniowie w pizzerii przy Placu Politechniki.
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Dojrzała wiara to dawanie świadectwa

Minęło już ponad 25 lat od chwili, kiedy w poznańskim 
duszpasterstwie Ojców Dominikanów wspólnie czytaliśmy 

i omawialiśmy tekst Andrzeja Kijowskiego „Wiara i niewiara 
w życiu Polaków”. Z lektury tego tekstu pozostał mi w pamięci 
schemat, szkielet, którym posłużył się Kijowski, aby ukazać dro-
gę wiary. Pisał on o wierze odziedziczonej i jej stereotypach, 
o wierze zaprzeczonej i jej motywacjach, o wierze odzyskanej 
oraz o wierze postanowionej. Wtedy gdzieś głęboko zapadły we 
mnie te słowa. Wydawało mi się, że nie są to tylko abstrakcyjne 
rozważania o „wierze i niewierze Polaków”. 

Nie znając innych tekstów Kijowskiego, ani nie znając histo-
rii jego życia, wyczuwałem intuicyjnie, że za słowami kryje się 
coś więcej, jakieś zmaganie wewnętrzne, osobista droga pisarza. 
Zaciekawiony tym zjawiskiem brałem do ręki inne książki Ki-
jowskiego. Próbowałem znaleźć uzasadnienie dla powracającej 
pierwotnej intuicji. Idąc tym tropem, zacząłem rekonstruować 
obraz wiary – Kościoła, obraz, który pozostawił w swojej twór-
czości Andrzej Kijowski. We wstępie do chyba najważniejszej 
z tego ostatniego okresu życia Kijowskiego książki „Tropy”, ksiądz 
Józef Tischner napisał: „Jest natomiast wiele, bardzo wiele o wie-
rze. Z upływem miesięcy Andrzej staje się człowiekiem głęboko 
wierzącym, co dla niego znaczy: Bogu posłusznym. Czytając swój 
wielki Trop, Andrzej wzrasta w Bogu. Patrząc na to jego wzrasta-
nie, wzrastamy i my. Dlatego wartość tych kilkunastu artykułów 
nie ma dla nas ceny. Tego się nie powinno czytać, aby zaspokoić 

ŚwiadectwO
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ciekawość. Trzeba to brać jak się bierze świadectwo, ale ze świa-
domością, że ten, kto wziął, sam będzie je musiał kiedyś dać”. 

Bo wiara jest przede wszystkim dawaniem świadectwa. O mo-
jej własnej relacji do Boga. O moim zmaganiu się z Bogiem w so-
bie. W tym samym wstępie ks. Tischner napisał: „Pamięć o tru-
dach drogi powrotu pozostawiła w Nim pewien niepokój. Po 
wielu latach będzie świadkiem powrotu do Kościoła całych rzeszy 
polskiej inteligencji – jak kiedyś odchodziła, tak teraz wraca. Nie 
ufa tym powrotom. Wydają mu się zbyt łatwe. Zbyt mało kosz-
tują. Nie, nie zamierza nikogo przepędzać – wie, że za Chrystu-
sem szli rozmaici ludzie, ale wie też, że ci, na których dokonywał 
cudów, stali się potem Jego apostołami. Pisze więc o polskim 
stereotypie nawrócenia: najpierw cios, potem cud, i wiara prze-
żywana jako sentymentalny odruch obrony. Mieliśmy więc woj-
nę i to, co po wojnie, potem cud wyboru papieża i teraz tłumy 
wokół ołtarza. Czy wytrwają, gdy przyjdzie prawdziwa godzina 
próby?” 

Czy te słowa nie są wciąż aktualne, czy nie odnoszą się rów-
nież do nas, którzy przeżyliśmy w swoim życiu owo przejście od 
wiary dziecinnej do wiary własnego wyboru życiowego? Myślę, 
że zbyt rzadko zadajemy sobie pytanie o swoją własną wiarę i pró-
bujemy na nie uczciwie odpowiedzieć. Czy nasza wiara poszu-
kuje zrozumienia, czy my ją pogłębiamy. Czy jest dla nas proce-
sem dynamicznym, czy jest twórczością jak to wyraził jeden 
z naszych poetów. Który sam zmagał się z wiarą w swoim życiu. 

O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary,
Albowiem wiara jest trudną twórczością,
Która wymaga czujności sumienia,
Ognia, pokory i woli, bez której
Nie ma modlitwy ani nie ma skruchy
I świadomości popełnionych grzechów.
Bo wiara w ciebie winna być tworzywem,
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W którym się człowiek cały wypowiada
Jak malarz w barwie, jak poeta w słowie,
Jak kompozytor w układaniu dźwięków.
Każdy z nas musi tę wiarę kształtować
Według wymogów swej twórczej woli,
Według potrzeby swej osobowości.
I ten wysiłek nawet nie wystarczy,
Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,
Musimy zostać artystami wiary
I nieustannie tę wiarę zdobywać,
I wciąż od nowa zdobywać jej głębie,
Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu,
Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce
I nowe barwy na płótnie obrazu.
Każda rutyna i każda maniera
Są śmiercią wiary i śmiercią sumienia.
O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary!

Cóż więcej powiedzieć nad te strofy. Niech one pozostaną 
tekstem modlitwy i pragnieniem duszy. 

Ale pozwólmy jeszcze w tych rozważaniach o wierze przemó-
wić samemu Kijowskiemu: „Do niedawna religia była dana wraz 
z życiem, wychowaniem domowym, wykształceniem szkolnym 
i obywatelstwem państwowym. Należę bowiem do ostatniego 
pokolenia, które wyznanie miało wpisane do papierów osobi-
stych, a naukę religii aż do matury zaliczało wraz z językiem 
polskim i matematyką. Obowiązek mszy świętej niedzielnej, re-
kolekcji, spowiedzi wielkanocnej był dla nas równie oczywisty 
jak okresowa kontrola płuc czy zębów, i wykonywało się go zbio-
rowo, w szkole cała klasą, w wojsku całą kompanią. Stosunek do 
Kościoła i do samego Boga był zupełnie taki sam, jak do rodziców, 
szkoły i władzy. Oszukiwało się Boga tak, jak nauczyciela i po-
drwiwało z kościoła tak, jak z rządu, wierząc, że to grzech i że 
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gdy przyjdzie pora, trzeba będzie go wyznać. Współżycie z Bo-
giem było poufne i doczesne. Zdziwienie budzili, zarówno ci, 
którzy do swych związków z Bogiem przywiązywali nadmierną 
wagę, jak i ci, którzy zrywali je zupełnie. Wiara uczniaka z czasów 
religijnego przymusu – to było tak niedawno! – była częścią po-
rządku społecznego i politycznego, była aktem rodzinnego, spo-
łecznego i politycznego posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym, któ-
rzy przekazywali słowo. Rodzicom, nauczycielom, kościołowi”. 

I dalej Kijowski z tekstu „Jak młodość orłów”: „Ale Kościół 
przestał być przymusowy już na całej chyba kuli ziemskiej; nikt 
nie zostanie do niego przypisany; każdy musi go wybrać. Nasze 
podporządkowanie i nasza wierność realizują się dzisiaj poza 
prawem, wyłącznie w porządku wiary. Jesteśmy w sytuacji pierw-
szych chrześcijan, którzy wyłamywali się z pod judejskiego czy 
rzymskiego prawa, aby przyjąć jarzmo Kościoła, ponieważ uwie-
rzyli, że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem, że prawdziwie zmar-
twychwstał, że prawdziwie jest obecny w Eucharystii, że biskupi 
prawdziwie są następcami Apostołów i mają moc ‘rozwiązywania 
i zawiązywania’. Każdy z tych pierwszych chrześcijan musiał w to 
uwierzyć na własny rachunek intelektualny i moralny; przezwy-
ciężyć wszystkie wątpliwości rozumu i ponieść całe ryzyko spo-
łeczne. Tak samo musi dzisiaj wierzyć każdy z nas, katolików 
Kościoła dobrowolnego. (…) Tak samo musi wierzyć każdy 
z nas...” – te słowa oddają to, co najważniejsze: bez wiary w Jezu-
sa Chrystusa wolność nie jest prawdziwą wolnością dzieci Bo-
żych, a posłuszeństwo w wymiarze tylko ludzkim jest lojalnością, 
a nie chrześcijańską odpowiedzią na wezwanie Ewangelii. 

I jeszcze jeden polski głos, a raczej świadectwo. Bo inaczej nie 
można nazwać wydanej po śmierci rozmowy z księdzem Stani-
sławem Musiałem, jezuitą. Trochę nie potrafimy sobie poradzić 
dzisiaj z jej treścią. Jest do bólu szczera i przez to niesamowicie 
autentyczna. Pokazuje człowieka, który przez całe swoje życie 
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zakonne i kapłańskie przeszedł jako wyrzut sumienia dla wielu 
z nas. 

Staszek w pewnym momencie, już u końca tej rozmowy, po-
wiedział: „Moją dewizą mogą być słowa z Apokalipsy: ‘nie uko-
chać życia aż do śmierci’. Zastanowiły mnie te słowa. Od tamtej 
chwili staram się na co dzień żyć wiernie, na swoją miarę robić 
coś dobrego, być życzliwym dla ludzi, czasem komuś konkretne-
mu pomóc, ale z drugiej strony pamiętać, by nie ukochać życia 
aż do śmierci. Bo owszem, to życie jest naszą jedyną własnością. 
Lecz rzecz w tym, by nie traktować jej egoistycznie, myśląc tylko 
o niej. Takie podejście dało mi dystans do wszelkich ludzkich 
działań. Do pochwał, których jest niewiele, ale czasem się zda-
rzają, ale i do nagan, jakie mnie spotykają. Lecz i dystans do 
własnych opinii. Kiedyś miałem poglądy nadzwyczaj rygory-
styczne, teraz takich nie mam – stałem się łagodniejszy w sądach. 
Sam się więc zmieniam. I dopiero to daje człowiekowi wolność, 
jak zrelatywizuje siebie samego. Staram się być zadowolony z tego, 
co mam, i z losu, jaki jest mi dany. Nie przejmuję się tym, jak 
będę umierał”. 

Chciałoby się to jednak na koniec trochę skomentować. Ale 
żaden inny komentarz mi nie przychodzi do głowy, jak tylko 
pewna parafraza ze świętego Augustyna, jaką usłyszałem tuż 
przed wstąpieniem do zakonu z ust jednego ze starszych i dzisiaj 
bardzo znanych w Polsce dominikanów. Kiedy go zapytałem, co 
w zakonie jest najważniejsze, to mi powiedział: „Kochaj i rób co 
chcesz” i po chwili dodał, może jednak trochę inaczej: „Kochaj, 
i nic więcej nie powinno cię obchodzić”.



Danuta Borowska*

Co słychać na ambonie

Psalmy śpiewałam, od kiedy tylko nauczyłam się czytać. W in-
ternacie, w którym się wychowywałam, od małego uczniowie 

byli angażowani do przygotowywania liturgii słowa. Śpiewałam 
regularnie przez cały okres mojej edukacji, zarówno w ciągu roku, 
jak i podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych. Zawsze 
jednak miało to miejsce w gronie własnym osób niewidomych 
i ich opiekunów. Wtedy traktowałam to, jak coś, co trzeba zakuć, 
odśpiewać i zapomnieć. 

Aby zaśpiewać psalm, trzeba było ręcznie przepisać tekst pod 
dyktando wychowawczyni, która w tym celu brała lekcjonarz z ka-
plicy. Nie wzbraniałam się przed tym obowiązkiem. Nigdy nie 
bałam się publicznych występów. 

Po ukończeniu szkoły miałam długą przerwę w śpiewaniu. 
Będąc w duszpasterstwie akademickim, może jeden raz odważy-
łam się nieśmiało zaproponować, że mogłabym zaśpiewać psalm, 
pod warunkiem, że ktoś mi go podyktuje. Jednak moja deklara-
cja nie została potraktowana poważnie. Oprócz mnie w końcu 
były inne osoby chętne, które tak po prostu podchodziły do am-
bony, śpiewały i nie potrzebowały do tego jakiejś dodatkowej 
pomocy. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że śpiewanie psal-
mu będzie w moim przypadku możliwe tylko podczas Mszy 
świętych z udziałem osób niewidomych. Nigdy nie sądziłam, że 
będę mogła śpiewać psalm tak po prostu w kościele, do którego 
stale chodzę, w miejscu swojego zamieszkania. 

Któregoś dnia wszystkie chórzystki dostały propozycję, żeby 
zgłaszać się do śpiewania psalmów. Już wtedy wiedziałam, że 
chcę, wiedziałam, w jaki sposób pozyskać teksty do śpiewania 
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bez pomocy osób widzących. Był tylko jeden problem – bałam 
się powiedzieć o tym komukolwiek. Zbyt wiele było wątpliwości: 

– Czy uda mi się przekonać do mojego pomysłu choć jedną 
osobę? W końcu jest tyle ludzi, którzy mogą ot tak po prostu 
podejść, spojrzeć w tekst i zaśpiewać. Dlaczego akurat to miała-
bym być ja? 

– Czy znajdzie się ktoś, kto będzie podprowadzał mnie do 
ambony? Nie wyobrażałam sobie wtedy, że można zrobić to sa-
modzielnie. 

– Jeżeli nawet mi się to uda, to jak zareagują księża? Słyszałam 
historię z jednej z pod warszawskich parafii, gdzie ksiądz nie 
pozwolił osobie niewidomej podchodzić do ambony z kartką, bo 
to nieestetyczne. Może faktycznie tego typu zachowania są do-
puszczalne wyłącznie w gronie osób niewidomych? 

– Jak zareagują wierni? W końcu do tej pory zawsze siedzia-
łam z tyłu kościoła gdzieś w kącie i uważałam, że tam jest moje 
miejsce i nie należy się z niego wychylać. 

– Czy moja osoba nie zaburzy odbioru Słowa Bożego? Czy 
ludzie zamiast słuchać, nie będą patrzeć mi na ręce? A może będą 
mnie lustrować z góry na dół? Może będą płakać na mój widok?  
W końcu do tej pory uważałam, że publiczne czytanie brajlem, 
to powód do wstydu. 

– I wreszcie – jak do mojego pomysłu odniesie się organista. 
I pewnie bym tak zadawała sobie powyższe pytania do tej 

pory, gdyby nie ingerencja koleżanki, której zwierzyłam się ze 
wszystkich moich wątpliwości. Kiedy już zaczęłam śpiewać, oka-
zało się, że stop niowo udaje się pokonać wszystkie bariery, także 
te we własnej głowie. 

W naszej parafii śpiewam psalmy dość regularnie już prawie 
od dwóch lat. Aby móc pełnić swoją funkcję, pozyskałam komplet 
tekstów na niedziele, święta i uroczystości. Jednak im dłużej 
śpiewałam, tym bardziej czułam, że mi to nie wystarcza. W tej 



chwili jestem w stanie przygotować sobie tekst na dowolny dzień, 
korzystając z Internetu. 

Śpiewanie psalmu na Mszy świętej jest dla mnie za każdym 
razem wielkim przeżyciem. Ze względu na sposób odczytywania 
przeze mnie tekstu, potrzebuję nieco więcej czasu na przygoto-
wanie się. Traktuję to jako element wieczornej modlitwy. Staram 
się zrozumieć, co autor tekstu miał na myśli, żeby potem dobrze 
przekazać to słowo wiernym. 

Czasami podczas mojej posługi zdarzają się różne zabawne 
sytuacje i tylko raz stanowczo odmówiłam zaśpiewania psalmu, 
ale to już temat na całkiem inną historię. 

Dzięki temu, że śpiewam psalmy, bardziej otworzyłam się na 
ludzi, a ludzie na mnie, przełamałam też wstyd przed korzystaniem 
z brajla w trakcie nabożeństw, podczas których wszyscy wspólnie 
śpiewają, korzystając z tekstów wyświetlanych na tablicy. 

Serdecznie zachęcam do śpiewania psalmu. To bardzo ubo-
gaca liturgię i pozwala na lepszy odbiór Słowa Bożego. Teraz 
dostęp do tekstów jest niezwykle łatwy. Można sobie wcześniej 
poćwiczyć psalm w domu i przy okazji porozważać.

* * *

*Autorka w 1986 roku ukończyła Szkołę Podstawową w na-
szym Ośrodku w Laskach. Następnie podjęła naukę w Liceum 
Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie, gdzie zdała maturę. 
Ukończyła również roczny kurs językowy w Filadelfii w Over-
brock. Aktywna w życiu parafialnym przy kościele pw. Dzieciąt-
ka Jezus w Warszawie. Angażuje się także w redagowanie gazetki 
parafialnej pt. „Żoliborskie Betlejem”. Z tej gazetki – nr 8 – 
2019(12) – wykorzystaliśmy powyższy artykuł w naszym czaso-
piśmie.
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ks. Tomasz Bek

Święty – szczęśliwy

„Pewien człowiek zabłądził na pustyni. Już kilka dni wędro-
wał pośród niekończących się i rozgrzanych słońcem pia-

sków. Był u kresu sił. Nagle ujrzał przed sobą sprzedawcę krawa-
tów. Przetarł ze zdumienia oczy. Rzeczywiście, handlarz nie miał 
przy sobie nic innego – jedynie mnóstwo krawatów: i to w róż-
nych kolorach, z różnymi wzorami i deseniami. Gdy handlarz 
ujrzał potencjalnego nabywcę, od razu próbował sprzedać mu 
jeden z nich, argumentując, że ten elegancki dodatek może być 
przydatny. Ale wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy pro-
pozycja krawaciarza wydała się niedorzeczna. Wzruszył więc 
ramionami i odszedł w nieznanym sobie kierunku. 

Ale tuż przed zapadnięciem zmroku, gdy zaczynało się robić 
chłodniej, spotkało go kolejne zaskoczenie. Słaniając się na no-
gach, usłyszał szum. Uniósł głowę. To, co zobaczył, przeszło jego 
najśmielsze oczekiwania. Znajdował się przed elegancką restau-
racją, obok której stał szereg samochodów. Lekko uśmiechnął się 
i z trudem dowlókł się do drzwi wejściowych budynku. W progu 
– prawie mdlejąc z pragnienia – wyszeptał: Litości, wody! I osłu-
piał, słysząc odpowiedź pracownika restauracji: Przykro mi, pro-
szę pana, nie przyjmujemy gości bez krawatów. (por. B. Ferrero, 
Przygoda na pustyni).

Bezduszność pracownika restauracji, a może krótkowzrocz-
ność wędrowca? Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji 
na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości. Nie możemy więc 
w naszym życiu odciąć ziemi od nieba – poszukiwanego dobra 

kOnferencje w laskach
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od ostatecznego celu. Można jednak powiedzieć, że człowiek nie 
tylko ma misję, ale że każdy święty jest misją – jest planem Ojca, 
by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym momencie dziejów, pe-
wien aspekt Ewangelii. Przypomnijmy sobie w tym miejscu cho-
ciażby wołanie Chrystusa do młodego mieszkańca Asyżu: „Fran-
ciszku, idź  odbuduj mój kościół!” albo słowa doktora Gepnera 
skierowane do Róży Czackiej, która po upadku z konia całkowi-
cie utraciła wzrok: „Wzroku pani nie odzyska, gdyż jest bezpow-
rotnie stracony. Wszelkie dalsze starania i zabiegi już nic nie 
dadzą. Zamiast tego niech pani pomyśli raczej o zajęciu się losem 
18 tys. niewidomych w Królestwie Polskim, o których do tej pory 
nikt się nie zatroszczył”.

I zastanówmy się, czy jakieś słowa w sposób szczególny wy-
brzmiały już w naszych sercach? Czy odczytaliśmy je jako misję 
nam przynależną?

Misja, którą mamy realizować, znajduje pełny sens w Chry-
stusie i zrozumieć ją można jedynie, rozpoczynając od Niego. 
W swej istocie bowiem świętość to przeżywanie w zjednoczeniu 
z Chrystusem tajemnic własnego życia. Polega ona na złączeniu 
się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana w sposób wyjątkowy 
i osobisty, w nieustannym umieraniu i powstawaniu z martwych 
wraz z Nim. Świętość może oznaczać również odtwarzanie w swo-
im życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa: Jego życia 
ukrytego, życia wspólnotowego, Jego bliskości względem ostat-
nich, Jego ubóstwa oraz innych przejawów Jego dawania siebie 
ze względu na miłość. Kontemplacja tych tajemnic prowadzi nas 
do tego, aby ucieleśniać je także w naszych wyborach i postawach. 
Spoglądajmy więc – jak zachęca św. Franciszek z Asyżu – „...na 
dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał 
mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześlado-
waniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we 
wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od 
Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci 
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dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, 
opowiadając o nich” (Napomnienia 6). Przecież świętość chrze-
ścijańska to życie pełnią miłości, a nie tylko zachwyt nad tym, co 
dobre i piękne. Potrzeba nam konfrontować własne serce i po-
stawy z rzeczywistością i w razie potrzeby wzbudzić akt „...szcze-
rej skruchy za grzechy popełnione. Trzeba – kontynuując myśl o. 
Korniłowicza – (...) ze św. Pawłem w drodze do Damaszku po-
wtórzyć Panu Bogu „Panie, co chcesz, abym uczynił?”, a wówczas 
Pan Bóg skieruje nas odpowiednio i pośle nam tego, który będzie 
dla nas zwiastunem pokoju” (Konferencja, 3.01.1946 r.). 

Aby odkryć tajemnicę własnego życia i przyjmować je jako 
misję, warto słuchać na modlitwie Bożego głosu i rozpoznawać 
znaki, jakie daje On każdemu z nas. Warto pytać Ducha Święte-
go, czego Jezus oczekuje. Warto prosić Go, aby nauczył rozpo-
znawać orędzie, które Pan chce ogłosić światu poprzez nasze 
życie. I co ciekawe, Boży plan może dopełnić się również mimo 
ludzkich błędów. Stwórca bowiem jest większy aniżeli stworzenie, 
łaska – potężniejsza wobec grzechu, a Boża myśl – wznioślejsza 
ponad ludzkie dociekania. Jednak Pan nie wciska nam na siłę 
swojej łaski. Pozostawia możliwość wyboru. Niejako staje przed 
drzwiami ludzkiego serca i puka. Oczekuje, aż człowiek naciśnie 
klamkę od wewnętrznej strony, aż uchyli drzwi. I możemy zapro-
sić Chrystusa do własnego życia, ale możemy również zlekcewa-
żyć Go. Możemy wybrać prawdziwe szczęście lub zadowolić się 
imitacją Bożego daru. Możemy wybrać miłość lub wzgardzić tym 
nieporównywalnym z jakimkolwiek dobrem skarbem.

Nie warto porzucać drogi miłości. Lepiej stale być otwartym 
na nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca. Lepiej 
szukać znaków Bożej obecności w środowisku, które jest nam 
dane, aniżeli oczekiwać, aż całe zło zniknie z powierzchni ziemi 
i w ten sposób uzyskamy Bożą prawdę expressis verbis. Pamięta-
my przecież przypowieść o pszenicy i chwaście, które rosły obok 
siebie i dialog między sługami a gospodarzem: Chcesz więc, że-
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byśmy poszli i zebrali go? (chwast).  A on im odrzekł: Nie, byście 
zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierz-
cie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego spichlerza. (Mt 13,28b-30). Nie oczyścimy 
świata z pojawiających się w nim nieprawidłowości, ale nawet 
mimo tego zła możemy czynić dobro, rozwijać się i odnawiać we 
własnym człowieczeństwie obraz dziecka Bożego. Matka Czacka 
pisała, że wielkim błędem jest ...myśleć, że warunki zewnętrzne 
przeszkadzają życiu wewnętrznemu. Nie powinny one przeszka-
dzać, a wszystkie służyć powinny ku większemu skupieniu i trwa-
niu u stóp Pana Jezusa. Tylko wszystko w naszym życiu powinno 
być per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso. Wtedy, królując w nas, za-
panuje nad czasem i nad obowiązkami, i nad wszystkimi sprawa-
mi naszymi, które wszystkie obracać się będą na chwałę Bożą i na 
pożytek naszej duszy. (Dyrektorium, 16.08.1928 r.).

A ponieważ nie można zrozumieć Chrystusa bez Królestwa, 
które On przyniósł, nasza misja jest nierozerwalnie związana z bu-
dowaniem tego Królestwa. Pamiętamy Chrystusowe słowa: Szu-
kajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. (Mt 6,33a). 
Najpierw sprawy Boże, potem reszta. Nasze utożsamienie się z Chry-
stusem i Jego pragnieniami pociąga za sobą zobowiązanie do 
budowania wraz z Nim Królestwa miłości, sprawiedliwości i po-
koju dla wszystkich, do dawania z siebie, tego, co najlepsze: po-
dobnie jak Abel, który w ofierze złożył Bogu pierwociny ze swej 
trzody i z ich tłuszczu, podobnie jak Abraham, który posłuszny 
Bożemu wezwaniu dał na ofiarę swego wyczekiwanego syna, 
podobnie jak Chrystus, który definitywnie ofiarował samego 
siebie. Im więc ...pełniejsze, im zupełniejsze to panowanie Pana 
Jezusa w człowieku – pisała Matka Elżbieta – tym pełniej, tym 
zupełniej królestwo Boże szerzy się na zewnątrz. (Dyrektorium, 
28.021931 r.). Czyny bowiem ukazują wnętrze – pamiętamy prze-
cież, że dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. A jakie 



KONFERENCJE W LASKACH60

są moje czyny? Czy to, co robię, świadczy, że Jezus prawdziwie 
króluje w moim sercu?

W tym świetle możemy powiedzieć, że świętość nie jest 
ucieczką od należycie ukierunkowanej aktywności. Nie jest wła-
ściwe miłowanie milczenia i jednoczesne unikanie spotkania z dru-
gim. Dlaczego? Ponieważ może to grozić pomnażaniem egoizmu. 
Nie jest dobre nadmierne pragnienie odpoczynku i odrzucanie 
zewnętrznej działalności albo nieuporządkowane szukanie mo-
dlitwy i umniejszanie roli posługi. Dlaczego? Ponieważ może to 
grozić rozleniwieniem w służbie bliźniemu i pociągać szereg 
grzechów. Wszystko zatem może zostać zaakceptowane i zinte-
growane jako część naszego życia w tym świecie i włączone w dro-
gę uświęcenia. Jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród 
działania i uświęcamy się w odpowiedzialnym i hojnym wypeł-
nianiu naszej misji. Zauważmy, że nawet w zakonach kontempla-
cyjnych jest czas modlitwy i czas pracy. „Siostry, którym Pan dał 
łaskę, że mogą pracować – czytamy w Regule św. Klary – niech 
po tercji sumiennie i pobożnie oddają się pracy uczciwej i poży-
tecznej dla wspólnoty, tak, aby oddaliwszy lenistwo, jako nieprzy-
jaciela duszy, nie gasiły w sobie ducha świętej modlitwy i poboż-
ności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne”. 

Jeśli więc ktoś zastanawia się, czy przenieść zaangażowanie 
duszpasterskie lub zaangażowanie w świecie na dalszy plan, tak 
jakby były one „rozproszeniem” na drodze uświęcenia i pokoju 
wewnętrznego, to niech się zastanowi, czy przypadkiem nie jest 
to pokusa uzyskania „świętego spokoju”, aby nie musieć niczym 
się przejmować, aby nie mieć problemów i kłopotów, aby w żaden 
sposób nie być niepokojonym?

Ale, jak wiemy, kij ma dwa końce. Pozytywne zaangażowanie 
– to znaczy takie, które nie jest pobudzane niepokojem, pychą, 
koniecznością pokazania się i panowania – nie łączy się z lekce-
ważeniem chwil spokoju, samotności i milczenia przed Bogiem. 
Wręcz przeciwnie. Warto znaleźć czas, aby zastopować gorącz-
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kową gonitwę, by odzyskać przestrzeń osobistą, w której odbywa 
się szczery dialog z Panem Bogiem. Potrzebujemy ducha święto-
ści, który przenika zarówno samotność, jak i posługę, zarówno 
intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne, tak, aby każda 
chwila była wyrazem miłości darowanej pod wejrzeniem Pana. 
W ten sposób wszystkie chwile będą krokami na naszej dro-
dze uświęcenia.



Józef Korn
W oparciu o Katechizm

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz któryś jest w niebie

Tylko ten kto bardzo kocha
może mówić: Ojcze – 
także ci którzy w pokorze
oczyścili serca by czerpać z Jego miłości
jako dzieci Boże i razem z Jego Synem
odwołać się do nieba

To wystarczający powód do odnowy życia
i przypomnienie sobie podobieństwa Bożego
by przez czule słowa: Ojcze nasz
serdecznie wyznać
że Bóg Ojcem wszystkich – 
nie tylko mojego ego

Słowa:
Któryś jest w niebie
oznaczają majestat
i ponad przestrzenne  
bytowanie także wiernych – 
tych którzy odkryli już  w sobie
przedsionek nieba
stopniowo zmierzając ku Bożej  
szczęśliwej z Nim więzi

w ZacisZu iZdebki
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Święć się imię Twoje

Słowa:
Święć się imię Twoje
to wielkie pragnienie abyśmy jak On
byli święci i nieskalani – 
to również Boża wola 
i największe życzenie by dopełniła się
tajemnica  Jego chwały

Proces  duchowego  wzrostu 
począł się w Chrzcie Świętym
gdy Jezus Chrystus przez  Ducha  Świętego 
obmył nas z grzechu pierworodnego
a teraz towarzyszy
w pokornym  obmywaniu się 
przed Nim 
na każdy czas

Jeżeli żyjemy zgodnie z Jego Ewangelią:
dajemy dowód uświęcenia 
Jego imienia – 
gdy tak jak mnie się chce:
burzymy Jego Królestwo –
grozi nam wówczas 
grzech zniewagi – 
nawet bluźnierstwa
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Przyjdź Królestwo Twoje 

Różni królowie
oraz władcy tego świata
myślą czasem  tylko o władzy i pieniądzach
o wypełnieniu spichlerzy 
i kontach w bankach
nie wspominając o innych przeróżnych żądzach

Jezus mówił o Królestwie nie z tego świata
w którym najważniejsze 
miłość i pokój ducha
gdzie będziemy dla siebie 
jak siostry i bracia
i z uwagą będziemy się  wzajemnie słuchać

Przyjdź Królestwo Twoje
to nie tylko czas przyszły
ale Jego istnienie
już tutaj i teraz
jako panowanie Ducha 
w życiu codziennym 
i wołanie Przyjdź Panie Jezu – 
Marana-tha
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Bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi 

Oddać wszystko
woli Ojca naszego w niebie 
jak Chrystus oddał się woli Ojca Swojego 
to całkowite i bez reszty zawierzenie
by każdy dzień 
był wypełnieniem woli Jego

Nasz Ojciec w niebie
widzi każdy okruch dobra – 
chciałby zbawić
nawet największego grzesznika –
jeżeli zgodzą się nasza i Jego  wola
która nie musi być woli naszej przeciwna

To odkrycie na nowo cnoty posłuszeństwa
która nie jest 
piękną i perfekcyjną musztrą
ale wyborem Bożego postanowienia
by nieść Jego Krzyż 
i być Weroniki chustą

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj
to znaczy uwierzyć w hojność
Bożej Miłości
która nie tylko jest wzniosła lecz też praktyczna
bo chce nakarmić każdego
kto o to prosi
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Wyproszony na każdy dzień istnienia pokarm
ma nam wystarczyć na podstawowe potrzeby – 
by nie mieć za dużo
bo można go zmarnować – 
i nie za mało
aby się nim móc podzielić

Módl się i pracuj
oto reguła podstawowa – 
rozwinął tę myśl również Ignacy Loyola
by prosić
jakby wszystko zależało od Boga
i pracować
jakby wszystko zależało od nas

Prosząc dzisiaj Boga
o nasz pokarm powszedni
nie możemy pominąć modlitw o Chleb Życia – 
powinien On być dla nas
pokarmem codziennym
jako święte Słowo Boże 
i Eucharystia 

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy  
naszym winowajcom 

Odpuść nam winy jako i my odpuszczamy – 
jedno darowanie win
warunkuje drugie – 
bo Miłosierdzie Boże w swojej głębi znaczy
że i  ja swemu złoczyńcy 
przebaczyć muszę
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To istotny wymiar Bożego Miłosierdzia
a w gruncie rzeczy 
wyraz prawdziwej komunii – 
w istocie to warunek po stronie człowieka
który licząc na łaskę 
łaskawym być musi

Nie wódź nas na pokuszenie 

Prośba do Boga:
Nie wódź nas na pokuszenie
to nie ręka wodząca po różnych pokusach
ale Boża troska
oraz z nich wyzwolenie
byśmy im nie ulegli 
w nocy bądź w środku dnia

A to że Bóg poddaje nas
przeróżnym próbom
jest okazją do wzmocnienia
woli i ducha
by przy Jego Pomocy
oprzeć się pokusom –
wszak Bóg mocniejszy
niż najsilniejsza  pokusa

Ale nas zbaw ode Złego – Amen  

Jezus prosi
by Ojciec ustrzegł nas od Złego – 
i my prośmy naszego Ojca
o to samo – 
by bronił przed Złym
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pisanym dużą literą – 
Demonem – który uosabia 
samo kłamstwo  

To nadzwyczajne
wybawienie nas od Złego
jest również ukazaniem nowego kierunku
byśmy walczyli 
szukając tylko jednego:
D o b r a –
którego moc  ukryta 
w Bożym Wizerunku

Potwierdzeniem tej
oraz wszystkich próśb  
z Ojcze nasz
zawsze jest końcowe słowo modlitwy:
Amen
które jest również 
w Credo
wzmacniając wiarę w nas – 
tu i tam
słowo to znaczy:
niech się tak stanie



Józef Placha 

W poszukiwaniu ewangelicznych korzeni

U jednych wcześniej, u innych później, pojawia się chęć od-
nalezienia swoich korzeni – rodzinnych, narodowych, a tak-

że religijnych. Taką potrzebę od jakiegoś czasu odczuwam i ja, 
sięgając do materiałów historycznych związanych z poszukiwa-
niem korzeni chrześcijaństwa, w których chciałbym odnaleźć 
także rodowód bardziej świadomego przeżywania swojej wiary. 
Wprawdzie jest ona darmowym aktem łaski i w związku z tym 
trudno szukać w tym obszarze racjonalnych przesłanek, wzmac-
niających jej jakość, niemniej pewna historyczna wiedza może 
pomóc w tym procesie. 

Z księgarskiej półki



Z KSIęGARSKIEJ PÓŁKI70

Z pewnością taką pomocą może okazać się książka ks. Zyg-
munta Podlejskiego1, która jest ciekawą próbą ukazania takiej 
historycznej perspektywy rozwoju Kościoła katolickiego przez 
pryzmat życia papieży – zaczynając od Piotra, a na Franciszku 
kończąc. 

Jest to swoistego rodzaju „pigułka historyczna” napisana z po-
zycji najważniejszych osób w Kościele, odpowiedzialnych za jego 
rozwój. A więc najpierw czasy starożytności chrześcijańskiej, 
które obfitowały w szeregi świętych papieży męczenników, po-
przez zmagania z błędnymi ruchami myślowymi na tle precyzo-
wania doktryny katolickiej, dotyczącej czy to natury Jezusa Chry-
stusa, znaczenia Maryi – Jego Matki – czy roli łaski i miejsca 
uczynków na drodze do zbawienia człowieka (nestorianizm, 
pelagianizm, semipelagianizm…); znalazło to swoje odbicie 
w obradach pierwszych soborów, formułujących do dzisiaj obo-
wiązujące symbole wiary ( Nicea – 325 i Konstantynopol 381) 
a także Chalcedon – 451, gdy chodzi o podkreślenie prymatu 
łaski w życiu chrześcijanina.

Są też niestety takie karty w tej historii, które ukazują tenden-
cje do łączenia tiary papieskiej z koroną, co w końcu – mimo 
uzyskania wielkich przywilejów politycznych i społecznych, 
włącznie z powstaniem Państwa Kościelnego – stało się kulą u nogi 
i w gruncie rzeczy było sprzeczne z ewangelicznym nauczaniem 
Jezusa i Jego apostołów. 

Jest też ukazany „ciemny wiek” papiestwa (IX – X wiek), gdy 
dochodziło do różnych intryg i bezwzględnej walki o wpływy 
i władzę, powoływanie na Stolicę Piotrową tzw. antypapieży oraz 
aktów skrajnej nienawiści, po morderstwa włącznie. 

Kościół przetrwał. To najlepszy przykład, że mimo ludzkich 
słabości i grzechów, obecność Ducha Świętego w Kościele jest 
ewidentna. I bardziej „namacalne” wydaje się być też zapewnienie 
1 ks. Z. Podlejski, Od Piotra do Franciszka. Portrety papieży bez retuszu, Wy-
dawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2018.
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Jezusa o Kościele, że mimo wszystko „ bramy piekielne go nie 
przemogą”. Bo Kościół jest ze swej natury święty, ale jest również 
wspólnotą ludzi grzesznych, wśród których jest też wielu świętych. 

Jest wśród nich także wielu papieży, którzy włączeni w wie-
kowe uzależnienia od władzy świeckiej możnych tego świata 
szukali również rozwiązań kwestii uwolnienia Grobu Świętego 
w Jerozolimie od wojującego Islamu, stąd mniej lub bardziej 
udane wyprawy krzyżowe, które przez niemal dwieście lat – 
włącznie z absurdalną „wyprawą dziecięcą” – w imię szczytnych 
celów imały się metod, które trudno byłoby nazwać ewangelicz-
nymi. Tak samo założenia świętej inkwizycji, powołanej do wal-
ki z szerzącymi się w Średniowieczu herezjami i sektami (albi-
gensów, waldensów i inn.) dalekie były od walki na argumenty, 
a często kończyły się surowymi karami, włącznie z utratą wolno-
ści, majątku a nawet pozbawieniem życia przez spalenie na stosie. 
Zasada: cel uświęca środki stała się więc kiepskim wytrychem do 
poszukiwania optymalnych rozwiązań w Kościele. 

Kościół katolicki musiał również „przełknąć” wewnętrzne 
rozbicie w postaci schizmy wschodniej (1054) oraz schizmy za-
chodniej (1398–1417). Bolesnym w skutkach okazała się także 
Reformacja (1517) i wynikające z niej wojny religijne.

Mimo bólu rozbicia rodzi się dzisiaj także nadzieja na eku-
meniczne zjednoczenie, jeżeli nie całkowite, to przynajmniej na 
tyle, aby z wewnętrznym przekonaniem móc mówić wzajemnie 
o sobie, że jesteśmy braćmi i siostrami niepodzielonego przecież 
Jezusa Chrystusa. 

Całe szczęście, że oprócz ciemnych kart historii Kościoła po-
jawiła się na horyzoncie potrzeba nawiązania do pierwotnego 
chrześcijaństwa. W związku z tym powstają zgromadzenia za-
konne (franciszkanie, dominikanie, karmelici), które świętością 
życia oraz gotowością do całkowitego poświęcenia się na rzecz 
osób najsłabszych i najbiedniejszych, nawiązywały do pierwot-
nych gmin chrześcijańskich i nauki samego Jezusa Chrystusa.
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Właśnie w tym zderzeniu upolitycznionej i zideologizowanej 
grzeszności Kościoła z jego świętością należałoby szukać klucza 
nie do usprawiedliwienia – bo nie da się usprawiedliwić wojowa-
nia ogniem i mieczem nawet pod szyldem krzyża – ale choćby 
tylko częściowego zrozumienia paradoksu przebijania się Kościo-
ła przez złożone meandry historii ku czasom, które nazywamy 
dzisiaj cywilizacją miłości; a które są efektem działania przede 
wszystkim Ducha Świętego, ale także świętych papieży minione-
go i obecnego stulecia. 

* * *

Tak się złożyło, że żyjemy w czasach, gdy u steru Kościoła 
zasiadają lub zasiadały takie osoby jak obecny Ojciec Święty 
Franciszek i papież senior Benedykt XVI, a przedtem św. Jan 
Paweł II, Jan Paweł I, św. Paweł VI, św. Jan XXIII, Pius XII, Pius 
XI, Benedykt XV, św. Pius X. Większość z nich to już kanonizo-
wani święci lub w trakcie trwania procesów kanonizacyjnych. 
Świadczy to z jednej strony o ich wielkiej trosce o wspólnotę 
chrześcijańską, także w zakresie wciąż rozwijającej się społecznej 
nauki Kościoła, z jednoczesnym zakorzenieniem w Ewangelii. 
Wydaje się, że mamy dzisiaj do czynienia z wyraźną tendencją 
powrotu do korzeni, do ducha pierwotnych gmin chrześcijań-
skich. Wszak pięć pierwszych wieków to prawie sami święci pa-
pieże. Potem sprawa się bardziej skomplikowała – o czym wspo-
mniałem na początku tej refleksji nad książką księdza 
Zygmunta Podlejskiego.

Miejmy nadzieję, że zarówno obecnie, a także w kolejnych, 
najbliższych latach, radykalizm ewangeliczny pierwszych wieków 
będzie znakiem rozpoznawczym prawdziwych kontynuatorów 
nauki Jezusa Chrystusa.

Książka ks. Zygmunta Podlejskiego napisana „bez retuszu” 
podkreśla taką perspektywę, mimo że w niektórych opisach za-
skakuje prezentacją sylwetek dalekich od ducha Ewangelii. To 
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jednak nie powoduje u czytelnika – przynajmniej w moim przy-
padku i Przyjaciół, z którymi czytaliśmy tę książkę wspólnie – 
chęci odwrotu od Kościoła, a przeciwnie; lektura niejako bardziej 
uwiarygodniła go, podkreślając główną rolę Ducha Świętego, 
który mimo ludzkich słabości sprawia, że Kościół – jak żadna 
inna społeczność w historii – przetrwał już tyle lat.

Po przeczytaniu książki tym bardziej rodzi się pragnienie 
modlitewnego wsparcia i współuczestnictwa, a nawet współod-
powiedzialności, aby wspólnymi siłami – hierarchii kościelnej 
i wiernych – zawierzając Chrystusowi, odkrywać na nowo ewan-
geliczną tożsamość Kościoła, i płynącą stąd radość, że możemy 
być jego aktywnymi członkami

* * *

Jako ilustrację do rekomendowanej książki prezentujemy po-
niżej sylwetkę Piusa XI, który jeszcze jako Achilles Ratti, będąc 
nuncjuszem apostolskim w Warszawie, uczestniczył w począt-
kach Dzieła Matki Czackiej. Nasza Założycielka miała z nim 
bliski kontakt. Wielokrotnie korzystała z jego rad. Było tak 
zwłaszcza zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, 
a więc 11 listopada 1918 roku. Niedługo potem – 1 grudnia tego 
samego roku – powstało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża; a więc w ubiegłym roku obchodziło ono swój 
wielki Jubileusz. A gdy w 1922 roku Achilles Ratti został wybra-
ny na papieża Matka Czacka przenosiła placówki dla niewido-
mych z Warszawy do Lasek. Pewna zbieżność tamtych wydarzeń 
wzmocniła naszą chęć przybliżenia postaci tego wielkiego Papie-
ża na łamach naszego czasopisma. 

Wybór tej sylwetki został również podyktowany 80. rocznicą 
śmierci Piusa XI, jaką obchodziliśmy w lutym bieżącego roku. 
 



ks. Zygmunt Podlejski

Papież Pius XI  
(1922–1939)

Po śmierci Benedykta XV kon klawe znowu było podzielone 
na nieprzejednanych, którzy lgnęli do pontyfikatu Piusa X 

(Merry del Val, La Fontaine i inni), oraz postępowych, którzy 
nawiązy wali do czasów Leona XIII i Be nedykta XV. Grupie po-

Od piOtra dO francisZka
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stępowej ton nadawali kardynałowie Gasparri, Pietro Maffi i kil-
ku kardynałów spoza Italii. Byli jeszcze umiarkowani, ale nie 
stanowili zwartej grupy. 

Kardynał Ratti przybył do Rzymu z Mediolanu. 22 stycznia 
zatrzymał się w Kolegium Lombardzkim. Był niespokojny, bo 
prasa włoska widziała w nim przy szłego papieża. Prognozy dzien-
nikarzy wydawały się zrazu chybione. W pierwszej rundzie Rat-
ti otrzymał cztery głosy, Gasparri dwadzieścia cztery, La Fontaine 
dwadzieścia jeden. Walka miała się toczyć między nie-
przejednanymi i lewicą, musiała się jednak zakończyć kompro-
misem. Tak więc akcje kard. Rattiego szły po woli w górę. W trze-
cim dniu arcybiskup Mediolanu uzy skał dwadzieścia siedem 
głosów, następnego dnia już czterdzieści dwa, co czyniło go na-
stępcą Benedykta xv. Przyjął imię Pius XI na cześć dwóch po-
przednich Piu sów, którzy pozwolili mu wkroczyć na drogę służ-
by Kościołowi. Nie przywiązywał zresztą do pseudonimu 
papieskiego szczególnej wagi. 

Tłumowi zgromadzonemu na placu św. Piotra Pius XI udzie-
lił błogosławieństwa z zewnętrznego bal konu bazyliki. Mimo 
obficie padającego deszczu ludzi ogarnął szał radości. Na placu 
żołnierze włoscy prezen towali broń. Powiało nadzieją. 

Ambrogio Damiano Achille Ratti ujrzał światło dzienne w ma-
łym miasteczku lombardzkim Desio, le żącym przy trasie kolejo-
wej Monza – Como. Urodził się 31 maja 1857 roku i był czwartym 
z pięciorga dzieci Francesca i Teresy z domu Galli. Ojciec był 
płotką kapi talistyczną, właścicielem małej przędzalni. Rodzina 
ko rzeniami sięgała średniowiecza i od zarania była wylę garnią 
ofiarnych patriotów. Achille uczęszczał najpierw do szkoły pod-
stawowej ks. Volontieriego w Mediolanie. Wakacje spędzał u stry-
ja, ks. Damiana Rattiego. Od dziesiątego roku życia pobierał 
nauki w małych semi nariach, maturę jednak zdawał w zakładzie 
państwo wym. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego 
w Mediolanie. Był zazwyczaj prymusem. Po czwartym roku wy-
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słano go do Kolegium Lombardzkiego w Rzy mie, gdzie konty-
nuował studia teologiczne. Prawo ka noniczne kończył na Grego-
rianum, teologię na domini kańskim Uniwersytecie La Sapienza, 
filozofię szlifował w Akademii św. Tomasza. Wszystkie kierunki 
studiów uwieńczył doktoratami. 20 grudnia 1879 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie w bazylice laterańskiej. W 1882 roku wrócił 
do Mediolanu, gdzie przez krótki czas praco wał w duszpaster-
stwie, potem wykładał dogmatykę i fo netykę w miejscowym se-
minarium. W 1888 roku został etatowym pracownikiem słynnej 
Biblioteki Ambrozjań skiej. Pracował naukowo i podróżował. 
Zwiedził w tym czasie Budapeszt, Wiedeń, Fryburg Szwajcarski, 
Paryż i Rygę. Wszędzie szperał po archiwach i bibliotekach. W 1907 
roku został kierownikiem Biblioteki Ambrozjań skiej. Achille Rat-
ti był też czynnym alpinistą. Chodził po Alpach do momentu, 
gdy wybrano go na papieża. 

W 1911 roku został powołany do Rzymu na sta nowisko wice 
prefekta Biblioteki Watykańskiej. Prefek tem był znany uczony, 
jezuita niemiecki Franz Ehrle. Z chwilą wybuchu wojny Ehrle 
jako Niemiec musiał opuścić Rzym. Polecił na swoje miejsce wice 
prefekta, do którego miał nieograniczone zaufanie. Ksiądz Ratti 
stał na czele Biblioteki Watykańskiej do końca wojny. Tymczasem 
został też kanonikiem katedralnym i pro tonotariuszem. 

* * *

Nominacja na wizytatora apostolskiego na Polskę i Litwę 
spadła nań jak grom z jasnego nieba. Ratti nie lubił polityki, 
o dyplomacji nie miał prawie żadnego pojęcia. Zanim dojechał 
do Warszawy, zatrzymał się w Monachium, Wiedniu i Berlinie, 
gdzie faszerowano go takimi poglądami na sprawy polskie, jakie 
nie mogły mu ułatwić pełnienia roli ambasadora Watykanu w War-
szawie. W Polsce przyjmowano go serdecznie. Ratti zwie dził 
Częstochowę. 19 lipca 1919 roku został nuncjuszem w Warszawie 
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i złożył listy uwierzytelniające na ręce naczelnika państwa, mar-
szałka Piłsudskiego. Został arcy biskupem tytularnym Lepanto, 
bo tego wymagała jego funkcja. Sakrę otrzymał w katedrze war-
szawskiej z rąk abp. Kakowskiego. Obecni byli prawie wszyscy 
biskupi polscy, korpus dyplomatyczny i przedstawiciele rządu. 

Nuncjusz apostolski Achilles Ratti w Polsce (w środku) – obok mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Ratti nie mógł się zorientować w zawiłych sporach polsko-
-niemieckich na Śląsku i Warmii. Bywał we Wro cławiu i Opolu, 
próbował cokolwiek zrozumieć, ale ob raz sytuacji wydawał mu 
się ciągle mętny. Sympatyzował wyraźnie z Polakami, jako tuba 
polityki sekretarza stanu Gasparriego, musiał jednak bronić czę-
sto niemieckiego punktu widzenia. Jego misja nie mogła nie 
zakończyć się fiaskiem. 19 maja 1921 roku został nagle telegra-
ficznie odwołany z Warszawy. Żegnano go chłodno. Był Bogu 
ducha winny. Padł ofiarą żywiołów, wśród których zna lazł się 
przypadkowo, wbrew własnej woli. 
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W 1921 roku Achille Ratti został kardynałem i ar cybiskupem 
Mediolanu. Chciał się zabrać do zakrojo nej na dużą skalę roboty, 
zdążył jednak jedynie przeciąć wstęgę inauguracyjną na Uniwer-
sytecie Najświętszego Serca Jezusowego, odprawić nabożeństwo 
żałobne za duszę śp. papieża Benedykta XV i udać się do Rzymu 
na konklawe, które opuścił jako Pius XI. 

Nowy papież okazał się typem autorytatywnym, lu biącym 
o wszystkim decydować osobiście, we wszystko wnikliwie zaglą-
dać i wszystko gruntownie przemyśleć. Odznaczał się trzeźwym 
i rzeczowym umysłem, miał przy tym dziecięce zaufanie do Pana 
Boga i ogromny zapas optymizmu. Sekretarzem stanu pozostał 
Pietro Gasparri, jego następcą od 1930 roku był kard. Eugenio 
Pacelli. 

Pius XI forsował naukę i sztukę. Dla podniesie nia ogólnego 
poziomu intelektualnego kleru włoskiego utworzył kilka semi-
nariów regionalnych. W 1925 roku erygował Instytut Archeolo-
gii Chrześcijańskiej, które mu powierzył pieczę nad katakumbami. 
Gregorianum otrzymało fakultet historii Kościoła i misjologii. 
W 1931 roku zmontowano radiostację watykańską, która była 
wówczas jedną z najsilniejszych na świecie. W 1936 roku powsta-
ła Papieska Akademia Nauk. Pius XI roz budował znacznie Bi-
bliotekę Watykańską i powołał do życia specjalne studium biblio-
tekarskie. Jego dziełem jest Pinakoteka Watykańska. 

Pius XI lubił okrągłe rocznice i jubileusze. Ob chodził je z nie-
bywałą pompą, wypełniając ich ramy aktualną nauką Kościoła. 
W 1925 roku przypadł kolej ny Rok Święty, który stał się manife-
stacją religijną na największą skalę. Rzym ledwo mógł pomieścić 
potężną falę pielgrzymów. W Roku Świętym postawiono po-
nownie krzyż w samym środku Koloseum i na wieży pałacu Se-
natorskiego na Kapitolu. Pius XI, którego de wizą były słowa Pax 
Christi in regno Christi, ustanowił święto Chrystusa Króla. Już 
wówczas myślał o następ nym wielkim jubileuszu z okazji 1900. 
rocznicy śmierci Chrystusa na krzyżu. Kardynał Bea, ówczesny 



ks. Zygmunt Podlejski – Papież Pius XI (1922–1939) 79

rektor Instytutu Biblijnego, miał opracować szczegółowy pro jekt. 
W tym samym czasie ogłosił i zorganizował nad zwyczajny Rok 
Jubileuszowy (1929) z okazji swego zło tego jubileuszu kapłań-
stwa. 

Oczkiem w głowie Piusa XI była tak zwana Akcja Katolicka, 
powołana do życia encykliką Ubi arcano Dei z 1922 roku. Miała 
się stać powszechnym ruchem odrodzenia religijnego Kościoła. 
Encyklika określała jej działalność jako dynamiczny udział świec-
kich kato lików w hierarchicznym apostolstwie. Cały ruch miał 
być ściśle kontrolowany przez hierarchię kościelną od powiednich 
szczebli. Akcja Katolicka odegrała wielką rolę w umacnianiu i pro-
pagowaniu wartości chrześci jańskich. 

Pius XI wydał cały szereg brzemiennych encyklik na ważkie 
i aktualne tematy, takie jak małżeństwo kato lickie (Casti connu-
bii), chrześcijańskie wychowanie (Di vini illius Magistri), proble-
my społeczne (Quadragesimo anno) oraz Divini Redemptoris. 
Quadragesimo anno wydał z okazji 40-lecia słynnej encykliki 
Leona XIII Re rum novarum. Powtórzył w niej wszystkie zasad-
nicze tezy nauki społecznej Kościoła Leona XIII, wskazując na 
ich ciągłą aktualność i konieczność przystosowania ich do czasów 
współczesnych. Pius XI potępiał zarówno wybujały i niczym 
nieograniczony kapitalizm, jak i to talitarny kolektywizm. 

* * *

Piusa XI nazywano papieżem misyjnym. W 1922 roku zwołał 
do Rzymu kongres misyjny, który szeroko omawiał aktualną 
sytuację misji katolickich w świecie i ich najbliższe perspektywy. 
Owocem kongresu stała się między innymi wielka wystawa mi-
syjna, która dała początek Muzeum Misyjnemu przy Watykanie. 
W 1926 roku ukazała się encyklika Rerum Ecclesiae, w której 
papież jasno dowodził, że tylko Kościół tubylczy może być sku-
tecznym przekazicielem Ewangelii. Należy więc w miarę możli-
wości powoływać tubylczą hierarchię kościelną i pilnie kształcić 
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kadry miejscowego ducho wieństwa. Osobiście konsekrował bi-
skupów Azjatów dla Chin i Japonii. Miał wiele zrozumienia dla 
Kościo łów wschodnich, prowadził dość zaawansowane roz mowy 
z Kościołem anglikańskim. Występował jednak zbyt arbitralnie 
i despotycznie. Głosił zasadę jedności nie z Kościołem, ale w Ko-
ściele. Nie dopuszczał myśli o ewentualnej federacji wyznań 
chrześcijańskich pod batutą Watykanu. Chciał należących do tych 
wyznań widzieć w roli synów marnotrawnych, co im się nawet 
nie śniło. Niezależnie od kontrowersyjnych detali, dzia łalność 
misyjna i ekumeniczna Piusa XI była ogromnie dynamiczna, 
wszechstronna, choć nie zawsze skuteczna. 

Pius XI dokonał trzydziestu trzech kanonizacji i po noć pię-
ciuset beatyfikacji (Gelmi), co brzmi nieco prze sadnie. Wyniósł 
na ołtarze między innymi Piotra Kani zjusza, Alberta Wielkiego, 
Tomasza Morusa i Jana Bosko. Pius XI był papieżem konkorda-
tów, bo zdołał zawrzeć ich więcej niż wszyscy jego poprzednicy 
razem wzięci. 

* * *

Niewątpliwym sukcesem Piusa XI były traktaty la terańskie 
z 1929 roku, regulujące prawnie i ostatecznie kwestię rzymską. 
Już w 1923 roku doszło do tajnego spotkania sekretarza stanu 
Gasparriego z początkują cym duce Benitem Mussolinim w miesz-
kaniu prezesa Banco di Roma. Tam uchwalono, że łącznikiem 
mię dzy Watykanem a duce będzie jezuita Tacchi Venturi. W tym 
samym roku Watykan rozwiązał Partito Popolo Italiano ks. Stu-
rza. Partia mogła być przeszkodą w dalszych rokowaniach. In-
tensywne rozmowy trwały przez trzy lata (1926–1929). Odbyło 
się wieleset spotkań, podczas których precyzyjnie wykuwano 
status przyszłego minipaństwa Citta del Vaticano. Ze strony wa-
tykańskiej występował prawnik Francesco Pacelli (brat późniejsze-
go sekretarza stanu), ze strony rządu włoskiego – Do menico 
Barone. Powołanie do życia nowego państwa watykańskiego mia-



ks. Zygmunt Podlejski – Papież Pius XI (1922–1939) 81

ło być ściśle uzależnione od konkor datu z Włochami i układu 
finansowego. 

11 lutego 1929 roku, w samo południe, w Sali Pa pieskiej na 
Lateranie gotowy układ podpisali złotymi piórami Gasparri 
i Mussolini. Nazajutrz Pius XI odśpie wał w bazylice św. Piotra 
uroczyste Te Deum. Wtórowali mu dwieście tysięcy wiernych i król 
szwedzki Gustaw V. 9 marca papież przyjmował korpus dyplo-
matyczny. 7 czerwca Mussolini przyniósł mu dokument ratyfi-
kacyjny. Skończyła się ostatecznie niewola watykańska papieży. 

Mocą traktatów laterańskich z 1929 roku papież stał się su-
werennym władcą czterdziestoczterohektarowego państewka, 
w którego granicach znalazły się, oprócz Wa tykanu, bazylika 
Santa Maria Maggiore, kompleks gma chów na Janicolo i willa 
Castel Gandolfo. Państewko otrzymało własny dworzec kolejowy, 
pocztę, telegraf, te lefon, radio i dostęp do wody. Konkordat był 
taki, że lep szego nie można sobie było wymarzyć. Religię kato-
licką uznano we Włoszech za wyznanie narodu i państwa. Usta-
wodawstwo państwowe uzgadniano z prawem ka nonicznym. 
Kościół miał się cieszyć zupełną swobodą. Nauka religii katolic-
kiej miała być obowiązkowa w szko łach podstawowych i śred-
nich. Akcja Katolicka została uznana, ślub kościelny miał skutki 
cywilne i stanowił jedyną formę zawierania małżeństw. Ducho-
wieństwo natomiast musiało zrezygnować z jakiejkolwiek działal-
ności politycznej, co było zupełnie po myśli Watykanu. Układ 
finansowy przyznał Watykanowi jednorazowo siedemset pięć-
dziesiąt milionów lirów i roczną rentę w wysokości osiemdziesiąt 
pięć i pół miliona lirów jako odszkodowanie za byłe tereny Pań-
stwa Kościelnego. 

W 1931 roku doszło do ostrego kryzysu w stosun kach między 
Watykanem a Mussolinim. Konkordat, który na papierze wyglą-
dał wspaniale, w praktyce był różnie interpretowany przez rząd 
faszystowski, co mu siało doprowadzić do napięć. Poszło najpierw 
o Akcję Katolicką, którą faszyści oskarżyli o działalność poli-
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tyczną. Potem Mussolini rozwiązał młodzieżowe or ganizacje 
katolickie, twierdząc, że faszystowska Balilla jest monopolistką 
w dziedzinie kształtowania młodego pokolenia Włochów. Doszło 
do podpisania tak zwanej Konwencji wrześniowej, która była 
wyraźną porażką Watykanu. Akcja Katolicka została zdecentra-
lizowana i miała czynnie popierać faszystowski system korpora-
cji. Wychowanie młodego pokolenia ograniczono wy łącznie do 
organizacji faszystowskiej. 

Gdy 3 października 1935 roku armia włoska bez wypowie-
dzenia wojny wtargnęła do Abisynii (Etiopia), Watykan dyplo-
matycznie milczał. 

* * *

Najnowsze badania (L. Volk) wskazują, że Waty kan nie miał 
żadnego wpływu na dojście Adolfa Hitlera do władzy w Niem-
czech. Hitlerowi natomiast po doj ściu do władzy potrzebny był 
sukces dyplomatyczny na większą skalę. Za taki uważał zawarcie 
konkordatu. Uprzedzając inicjatywę Watykanu, polecił 
wicekancle rzowi Franzowi von Papenowi poczynić odpowiednie 
kroki. 10 kwietnia 1933 roku rozpoczęły się rozmowy, które ze 
strony Watykanu firmowali sekretarz stanu Pa celli, prałat Ludwig 
Kaas i arcybiskup Fryburga Konrad Gröber. Stronę niemiecką 
reprezentował von Papen. Już 20 lipca 1933 roku doszło w Wa-
tykanie do podpisania konkordatu z Trzecią Rzeszą. Był to kon-
kordat wybitnie defensywny. Umowa gwarantowała niemieckim 
katoli kom wolność wyznania, praktyk religijnych i swobodę dzia-
łania katolickich organizacji młodzieżowych, któ rych niestety nie 
wyszczególniono, co było niewyba czalnym błędem sekretarza 
stanu. Hitler dumnie wypi nał pierś, uważając zawarcie konkor-
datu za akt uznania narodowego socjalizmu. Zaraz potem zdele-
galizował wszystkie katolickie organizacje młodzieżowe. Pacelli 
protestował z powodu jawnego naruszenia trzydzieste go pierw-
szego artykułu konkordatu, Hitler jednak nie reagował. Nie takie 
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postanowienia miał wnet brutalnie gwałcić i lekceważyć. Hitle-
rowi potrzebna była zasłona dymna, za którą miał konsekwentnie 
dążyć do swoich faszystowskich celów. 

Napięcie między episkopatem niemieckim a rządem Hitlera 
rosło. Jego owocem stała się encyklika Piusa XI z 14 marca 1937 
roku, zaczynająca się od znamiennych słów Mit brennender Sor-
ge. Jej autorem był ponoć kard. Faulhaber z Monachium. Ency-
klika była wyraźnie an tyfaszystowska. Potępiała totalny kult pań-
stwa i ostrze gała przed zgubnymi skutkami naruszenia 
odwieczne go porządku moralnego, ustanowionego przez Boga. 

Sekretarz stanu Eugenio Pacelli próbował w latach 1921–1927 
nawiązać ściślejszy kontakt z ambasadorem radzieckim w Berli-
nie, Mikołajem Kriestińskim, żeby uporządkować sytuację Ko-
ścioła w ZSRR. Wysiłki se kretarza stanu były daremne. W 1925 
roku wpuszczono wprawdzie wizytatora apostolskiego, bp. 
D’Herbigny, do Związku Radzieckiego, gdzie próbował zmonto-
wać coś w rodzaju administracji Kościoła katolickiego. Jego wy-
siłki jednak nie przyniosły żadnego rezultatu. 

Watykan zawarł cały szereg konkordatów, mię dzy innymi 
z Austrią, Polską i Rumunią. Konkordaty z Austrią i Polską były 
bardzo korzystne dla Kościoła. Kościół cieszył się w tych krajach 
faktyczną wolnością. Gorzej było w Hiszpanii podczas wojny 
domowej, a już zupełnie jak za czasów Nerona czy Dioklecjana 
po czynał sobie prezydent Meksyku Plutarco Elias Calles w latach 
1924–1928. Postanowił zupełnie rozbić Kościół meksykański, 
mordując bez ceregieli biskupów i niż sze duchowieństwo. Za jego 
kadencji zginęło przeszło pięć tysięcy duchownych. Pius XI ostro 
potępił praktyki Callesa encykliką Iniquis afflictisque z 1926 roku. 

Papież Pius XI był człowiekiem ogromnie praco witym. Ha-
rował od godziny 5 do 23, często przeciągał pracę do późnej nocy, 
a nawet do wczesnych godzin po rannych. Jedynym relaksem była 
krótka przechadzka, którą również wykorzystywał do pracy. Szedł 
zazwyczaj szybkim krokiem, co często zmuszało jego sekretarzy 
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do biegu, podczas którego notowali, przypominali pa pieżowi 
niezbędne dane i informacje. Taki tryb życia musiał w końcu 
spowodować kryzys. W 1936 roku pa pież cierpiał z powodu za-
burzenia krążenia i dolegliwo ści serca. W 1937 roku choroba dała 
o sobie znać w spo sób gwałtowniejszy. Groźna okazała się arte-
rioskleroza. Na początku 1939 roku liczono się z ostatecznością. 
W pierwszych dniach lutego staruszek papież mocno się przezię-
bił, gdy w nocy przygotowywał przemówie nie, które miał wygło-
sić do episkopatu włoskiego z oka zji dziesiątej rocznicy podpisa-
nia konkordatu. Pius XI wiedział, że jego dni są policzone. 
Powiedział do swego lekarza, doktora Milaniego: „Niech pan 
spróbuje mnie utrzymać przy życiu do najbliższej soboty”. 

10 lutego nad ranem zaczęła się agonia. Pius XI wyspowiadał 
się, przyjął Wiatyk i sakrament chorych. O godzinie 5.30 nie żył. 
Pogłoska o zamordowaniu Piu sa XI przez lekarza Petacciego na 
polecenie Mussolinie go jest wyssana z palca. 

* * *

Pontyfikat Piusa XI przypadł na niezwykle trudny okres w Eu-
ropie. Papież upominał, nauczał i ostrzegał. Przeczuwał nadcią-
gający huragan dziejowy, którego za rzewiem był faszyzm. Wiele 
posunięć Piusa XI mogło budzić zastrzeżenia, kontrowersje i pro-
testy, w sumie jednak na pewno należał do papieży gigantów 
w dzie jach Kościoła. 
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Elżbieta Harasiuk

Benefis Czesława Kurka

12 maja W kawiarence „U przyjaciół” w Laskach odbyło się 
spotkanie poświęcone wieloletniemu nauczycielowi i or-

ganiście w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – p. Czesławowi Kur-
kowi. Pomysłodawczynią spotkania była p. Maria Wołodko – 
dobry duch naszej kawiarenki. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie i przyjaciele Czesia: Marcin Borek, Jadwiga Dąbrow-
ska, Ewa Domańska, Anna Faderewska-Kuszaj, Elżbieta i Broni-
sław Harasiuk, Zuzia Osuchowska-Mulec wraz z mężem, Rafał 
Poppe, Przemek Rogalski oraz Adam i Krzysztof Wiśniewscy. 

Przedstawiając życie Czesia Kurka, wykorzystałam informa-
cje z wywiadu udzielonego niegdyś p. Józefowi Szczurkowi, Re-
daktorowi Naczelnemu czasopisma „Pochodnia”. 
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Czesio już jako dziecko trafił do Lasek. Jego pierwszą nauczy-
cielką była nieżyjąca już dziś Stefania Skibówna. Potem – w ra-
mach akcji wyszukiwania i dalszego kształcenia zdolnych mu-
zycznie dzieci – trafił do krakowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Jego nauczycielką była znana później w Laskach p. Ewa Orwicz. 
Następnie ukończył liceum muzyczne, po którym podjął pracę 
w lokalach rozrywkowych. W latach 80. pod wpływem narasta-
jącej pustki w życiu i tęsknoty za uporządkowanym życiem, tra-
fił do Lasek, gdzie mieszka i pracuje do dziś. 
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Czesio przebył ogromną drogę i przemianę wewnętrzną; od 
kawiarnianego grajka, zwracającego wyłącznie uwagę na napiw-
ki, do oddanego Bogu i ludziom człowieka, który służy innym, 
czym może; także cierpieniem.

Pan Czesław był niezastąpiony, gdy przygotowywał oprawę 
muzyczną do niezliczonych przedstawień, jakie miały miejsce 
w szkole podstawowej czy wielkich imprez ogólno ośrodkowych. 
Z niezwykłym wyczuciem akompaniował, dostosowując się do 
nawet najbardziej nieśmiałych wykonawców, potrafił wspaniale 
improwizować, tworzył melodie do wierszyków układanych na 
potrzeby okolicznościowych inscenizacji słowno-muzycznych. 
Zawsze podziwialiśmy jego talent. Gdy zasiadał do instrumentu, 
wiadomo było, że czekają nas niezapomniane przeżycia. Odzna-
czał się jeszcze jedną cechą dobrego nauczyciela: z każdej sytuacji 
wynikającej z tremy małego wykonawcy, potrafił bezproblemowo 
wybrnąć. 

Podczas spotkania ze swymi, dorosłymi już, dawnymi ucznia-
mi było wiele wzruszeń, przypominaliśmy szkolne żarty, sytuacje 
pełne humoru i refleksji.

Wykorzystaliśmy również wypowiedzi obecnych uczniów, 
których pan Czesław – nauczyciel jest także przyjacielem.



Poniższy artykuł jest pewnego rodzaju podsumowaniem prze-
myśleń Przemysława Madały na temat jego autorskiej metody 
jednoręcznego i dwuręcznego brajla do ręki, które publikowali-
śmy w numerze poprzednim „Lasek”. Musieliśmy tak uczynić, 
aby przypomnieć kontekst dla prezentacji pełnego alfabetu dla 
tej metody, a który nie ukazał się w poprzednim materiale. 

Redakcja 
Przemysław Madała

Jednoręczny i dwuręczny brajl do palca – uzupełnienie

Jednoręczny i dwuręczny brajl do palca to dwie nowe metody 
komunikacji brajlowskiej zaprojektowane w 2018 roku przeze 

mnie. Obie metody, jak to wynika z nazwy, „wyrastają” z alfabe-
tu brajla, wypukłego, punktowego pisma dla niewidomych. Jed-
nak, choć znajomość tego pisma może bardzo ułatwić opanowa-
nie i biegłe posługiwanie się tymi metodami, to w przypadku 
osób, które wcześniej nie miały styczności z wynalazkiem Louisa 
Braille’a ten „rodowód” może nie mieć żadnego znaczenia i nie 
jest konieczne odwoływanie się do niego w trakcie nauki posłu-
giwania się tymi metodami. Jednoręczny i dwuręczny brajl do 
palca jako kolejna możliwość komunikacji osób głuchoniewido-
mych bądź niewidomych to metody, którymi mogą posługiwać 
się przede wszystkim osoby znające pismo brajla, co nie oznacza 
oczywiście, iż nie mogą ich opanować i stosować ci, którzy braj-
la nie znają. W obu metodach obustronne wykorzystanie po-
wierzchni wyprostowanego jednego palca ręki, przy przykurczo-
nych pozostałych palcach, traktowane jest jako obszary 
odpowiadające brajlowskiemu sześciopunktowi. 

Z tyflOlOgicZnych pOsZukiwań
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W przypadku jednoręcznego brajla do palca nadawca infor-
macji dotykając właściwych paliczków palca odbiorcy jednym 
lub dwoma palcami lub więcej może przekazywać głuchoniewi-
domemu odpowiednie układy punktów oznaczające poszczegól-
ne litery brajlowskie, które tworzą konkretne wyrazy. 

Rys. 1  Jednoręczny brajl do palca a) wizualizacja przekazu litery „a” 
jednym palcem gdzie palec pionowy to odbiorca informacji, natomiast 
palec poziomy to nadawca informacji, b) numeracja punktów braj-
lowskich na powierzchni palca (numeracja może być stosowana za-
miennie gdzie pkt. 1, 2, 3 będą na zewnętrznej stronie palca, nato-
miast pkt. 4, 5, 6 na wewnętrznej stronie)

W przypadku dwuręcznego brajla do palca nadawca infor-
macji dotykając właściwych miejsc palca odbiorcy sześcioma 
palcami może przekazywać głuchoniewidomemu odpowiednie 
układy punktów oznaczające poszczególne litery brajlowskie. 
Ułożenie rąk i palców osób komunikujących się ze sobą w dwu-
ręcznym brajlu do palca prezentuje rysunek 2 a). Palec serdeczny, 
środkowy i wskazujący prawej oraz lewej ręki głuchoniewidome-
go przekazującego komunikat identyfikowane są tak samo jak 
podczas pisania na maszynie brajlowskiej. Przykładowo na ry-
sunku 2 b) widzimy ułożenie palców w trakcie przekazu litery 
„x”. Nadawca informacji w czasie przekazu litery układa odpo-
wiednio swoje sześć bądź osiem palców wzdłuż palca komuni-
kacyjnego odbiorcy i poprzez lekkie równomierne naciskanie 
generuje kolejne litery. Spacje akcentujemy odpowiednim doty-
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kiem czubka palca odbiorcy. Koniec przekazu możemy akcento-
wać odpowiednim uściskiem palca odbiorcy informacji.

Wymiana informacji z użyciem tych metod może odbywać 
się zarówno między dwoma osobami głuchoniewidomymi lub 
niewidomymi jak i w układzie gdy osobami komunikującymi się 
jest osoba widząca i głuchoniewidoma lub niewidoma. 

Rys. 2  Dwuręczny brajl do palca a) prezentacja prawidłowego uło-
żenia palców b) wizualizacja przekazu litery „x” sześcioma palcami 
gdzie punkt 1, 3 to palec wskazujący i serdeczny lewej ręki nadawcy 
natomiast prawy palec wskazujący i serdeczny to odpowiednio punk-
ty 4 i 6 sześciopunktu brajlowskiego

Przedstawione powyżej możliwości przekazu informacji 
mogą też stać się metodą umożliwiającą porozumiewanie się osób 
nie posiadających wszystkich palców u rąk lub mających trud-
ności w ich prawidłowej koordynacji ruchowej czy też właściwej 
percepcji dotykowej.

Dziecko ucząc się komunikacji jednoręcznym i dwuręcznym 
brajlem do palca wykorzystuje przy tym nowy wzorzec dotykowy 
identyfikowania znaku brajlowskiego. Pozwala to na nowe moż-
liwości wykorzystania i nauki pisma punktowego opartego do-
tychczas na odbiorze przez opuszek palca.1

1 Madała Przemysław, Jednoręczny i dwuręczny brajl do palca jako dwie nowe 
metody komunikacji osób niewidomych i głuchoniewidomych, „Laski” 2019, nr 
1–2, s.86–98.
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Jednoręczny i dwuręczny brajl do palca – poglądowy alfabet Braille’a



 3.04.  w godzinach wieczornych przybył do Rabki niezwykły 
Gość – Książę Wojsk Anielskich w znaku figury św. 
Michała Archanioła z Gargano. Następnego dnia od 
wczesnego rana kaplica wypełniła się pracownikami 
szkoły, siostrami ze zgromadzeń zakonnych i innymi 
osobami, które przychodziły, by nawiedzić i pomodlić 
się przy figurze św. Michała, wypraszając za jego wsta-
wiennictwem potrzebne łaski w walce o dobro w na-
szych sercach. Uczniowie mogli obejrzeć figurę 
i wspólnie modlić się podczas Mszy świętej ku czci św. 
Michała Archanioła.

 16–17.04.   Przedstawiciele Duszpasterstwa Niewidomych 
uczestniczyli w spotkaniach przedświątecznych 
w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych, 
Ośrodku dziennego pobytu „Tęcza” oraz Warszta-
tach Terapii Zajęciowej.

inne wydarZenia



INNE WYDARZENIA 93

 18–21.04.   W łączności z Kościołem Powszechnym przeżywali-
śmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek Matka 
Radosława, tradycyjnie, dzieliła się chlebem, odwie-
dzając laskowskie refektarze oraz różne działy w La-
skach. Natomiast w Wielki Piątek zgodnie ze zwycza-
jem zapoczątkowanym przez Sługę Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego, do Lasek przybył ks. kard. 
Kazimierz Nycz, który o g. 10.00 w sali św. Francisz-
ka spotkał się z siostrami, pracownikami, niewido-
mymi oraz gośćmi, którzy przybyli do Lasek na 
święta wielkanocne. Po spotkaniu nawiedził też ka-
plicę Domu św. Rafała i spotkał się z chorymi i star-
szymi siostrami na oddziale oraz z chorymi w szpi-
taliku.  
Liturgia Triduum Paschalnego zgromadziła w kapli-
cy w Laskach wiele osób, które chciały spędzić te dni 
w skupieniu w duchu radości i wdzięczności. Także 
w kościele św. Marcina w Warszawie te dni groma-
dziły szerokie grono wspólnoty świętomarcińskiej.

 26.04.  Do Trzebnicy wyjechali: ks. Andrzej Gałka, s. Ludmi-
ła, s. Alverna i s. Aleksandra. Spotkali się oni z ks. Je-
rzym Olszówką SDS – kustoszem Sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej – oraz s. Pauliną, boromeuszką, aby 



INNE WYDARZENIA94

ustalić sprawy organizacyjne Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Niewidomych, która odbędzie się we wrze-
śniu. 

 30.04 – 3.05   w Domu Rekolekcyjnym miały miejsce rekolekcje dla 
osób z dysfunkcją wzroku i ich przewodników, które 
poprowadził krajowy duszpasterz niewidomych ks. 
Andrzej Gałka. Temat: „Moje drogi do Emaus”. W re-
kolekcjach uczestniczyło ok. 50 osób z całej Polski.

 4.05.   Delegacja dziewcząt i chłopców z internatu w Rabce 
wraz z wychowawcą, wolontariuszami i  s.  Irminą 
uczestniczyli w rabczańskim amfiteatrze w ciekawym 
wydarzeniu. Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Błyskawica” wraz ze Stowarzyszeniem 
Historii Spytkowic przygotowała piknik historyczny 
Ogień schodzi z gór. W trakcie tego spotkania mło-
dzież z naszego Ośrodka brała udział w konkursach 
oraz oglądała historyczny sprzęt wojskowy wyko-
rzystywany w rekonstrukcjach historycznych. Była 
to okazja do poznania historii regionu Podhala. 

 10.05.  W kościele św. Marcina miał miejsce koncert muzy-
ki sakralnej. Wystąpiły dwa chóry: nasz rodzimy 
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
chór gości z Collegium Musicum Uniwersytetu 
w Heidelbergu. Koncert, który trwał do późnych go-
dzin wieczornych, odbył się w ramach corocznej 
edycji Festiwalu WIOSNA Chórów na UW. Ideą tych 
festiwali są spotkania z kulturą muzyczną różnych 
państw, pielęgnowanie współpracy międzynarodo-
wej na polu kultury i promocja Polski jako miejsca 
sprzyjającego wymianie doświadczeń artystycznych, 
a także prezentacja dorobku chórów zrzeszonych 
w ramach Sojuszu 4EU+, który – obok chóru Uni-
wersytetu Warszawskiego – tworzą chóry uczelni 
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w Heidelbergu, na Sorbonie i w Pradze. Koncerty 
otwarte dla publiczności organizowane są w róż-
nych miejscach Warszawy. 

 12.05.   Z okazji imienin śp. s. Marii Tabity grupa niewido-
mych absolwentów uczestniczyła w kaplicy laskow-
skiej we Mszy św. o godz. 11.00, sprawowanej w in-
tencji zmarłej Solenizantki, a następnie spotkała się 
z siostrami. 

 15.05.   Obchodzone było Święto Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. O godz. 8.30 zgromadzono się na mo-
dlitwie przy grobach naszych Założycieli, a następ-
nie pod przewodnictwem ks. Grzegorza Jan kow-  
skiego, proboszcza Laskowskiej Parafii i dziekana 
dekanatu, była sprawowana Msza św. w kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej.   
Pięknym przeżyciem był program artystyczny w wy-
konaniu dzieci, młodzieży oraz wychowawców z in-
ternatów; Na tle historii odzyskania niepodległości 
przez naszą Ojczyznę przedstawiono biografię Matki 
Elżbiety Róży Czackiej. Przybyli na tegoroczne święto 
goście spoza Lasek mieli okazję odwiedzenia poszcze-
gólnych placówek dydaktycznych naszego Ośrodka.
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 17.05.   W Centrum Kultury w Izabelinie, o godz. 17.00 
odbyło się spotkanie nawiązujące do 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, a przybli-
żające szczególną postać z naszego regionu, zasłużo-
ną dla Ojczyzny – Matkę Elżbietę Czacką. Przedsta-
wiono program w wykonaniu dzieci i wychowawców 
prezentowany na Święcie Ośrodka. Pokazany został 
również film o Laskach przygotowany przez dwie 
izabelińskie gimnazjalistki w ramach szkolnego pro-
jektu. Na zakończenie na ręce prezesa Pawła Kac-
przyka i dyr. Elżbiety Szczepkowskiej został przeka-
zany portret Matki Elżbiety Czackiej wykonany 
przez miejscowego malarza Antoniego Filipowicza. 

 21.05.   W kościele św. Marcina zorganizowana po raz 
kolejny przez Wspólnotę Sant’Egidio Ekumeniczna 
Liturgia Męczenników, zgromadziła wiernych i du-
chownych różnych wyznań. Tegoroczne hasło: 
„Uczniowie Zmartwychwstałego” nawiązywało 
bezpośrednio do tragicznych wydarzeń na Sri Lan-
ce, gdzie w wyniku zamachów terrorystycznych 
w dzień Wielkanocy zginęły 253 osoby. Modląc się 
za ofiary zamachu, przypominano, że w wielu kra-
jach pójście do kościoła jest aktem odwagi. Prze-
wodniczący liturgii kard. Kazimierz Nycz, Arcybi-
skup Warszawski, w homilii zaznaczył, że męczeń-  
stwo nie jest sprawą odległych wieków, ale zdarza 
się również dziś wszędzie tam, gdzie żyje Kościół, 
„na kontynentach obu Ameryk, w Afryce, na Bli-
skim Wschodzie, w Azji, w Europie, czasem blisko 
nas, także w naszym mieście”. Jak zawsze porusza-
jącym momentem tej ekumenicznej modlitwy było 
imienne przywołanie współczesnych męczenników 
i ich historii.
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 22–30.05.   Odbyła się pielgrzymka do Włoch dla osób niewido-
mych i słabowidzących zorganizowana przez Dusz-
pasterstwo Niewidomych w duchu wdzięczności 
Panu Bogu za Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia FSK. 
W programie pielgrzymki znalazły się: Asyż, Cascia, 
San Giovanni Rotondo, Loreto, Pompeje, Monte San 
Angelo, Manoppello, Lanciano i Rzym, a tam m.in. 
spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

 25.05.  W Laskach miało miejsce zebranie ogólne TOnOS, 
które rozpoczęło się Mszą świętą sprawowaną o godz. 
10.00 w kaplicy MB. Anielskiej pod przewodnictwem 
ks. rektora Michała Wudarczyka, z homilią o. Euge-
niusza Pokrywki OP. Obrady, którym przewodniczy-
ła s. Faustyna, odbywały się w Domu Przyjaciół.

 26.05.   W czasie Mszy św. celebrowanej przez ks. rektora 
Michała Wudarczyka, sześcioro naszych niewido-
mych dzieci przyjęło I Komunię św. Dzieci przygo-
towywała do tego sakramentu s. Ewa. W ostatnim 
dniu maja, na zakończenie „białego tygodnia”, dzieci 
komunijne oraz rocznicowe wraz z rodzicami i na-
uczycielami wyjechały na pielgrzymkę na Jasną Górę. 
Do grupy dołączyło kilka sióstr z Domu św. Rafała: 
s. Miriam, s. Zygmunta, s. Symeona i s. Ewa
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 8.06.  Podczas IV Memoriału im. Zofii Morawskiej zbie-
raliśmy środki na zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Uczestnicy wybiegali w sumie 1111 okrążeń. Spon-
sor główny – Altus Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych S.A zadeklarował, że za każde wybiegane 
okrążenie zapłaci cegiełkę. Nie mogło zabraknąć 
obecności straży pożarnej z Lasek, która zorganizo-
wała pokaz akcji gaszenia płonącego samochodu. 
Uczestnicy biegu głównego rywalizowali w dwóch 
kategoriach: Junior 12-16 oraz Open mężczyzn i ko-
biet. Dodatkowo w każdej z kategorii został nagro-
dzony najszybszy uczeń OSW Laski oraz pracow-
nik/członek TOnOS. Dzieci prześcigały się w trzech 
kategoriach wiekowych. Podobnie jak rok temu 
wolontariusze z Borzęcina zorganizowali atrakcje 
dla gości oraz pomagali organizatorom w obsłudze 
biegu. Dziękujemy również wszystkim sympatykom 
biegu, którzy nas wspierają: Gminie Izabelin, Kam-
pinos, Gastromagic Service, Dr Eris, Restauracja 
Syta w Izabelinie, Viand, Top Market w Laskach, 
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska SPC Krakowia-
ków, Centrum Drobiowe REG-DRÓB, Zakłady 
Mięsne SKIBA S.A., BITTNER PACKAGING Sp. 
z o.o.,  Falck, TOI TOI Polska Sp. z o. o., QULINEO 
Robert Wojnak Sp. z o.o., Anek, Texprint w Łomian-
kach.

 12.06.  W Ośrodku w Laskach miało miejsce oficjalne od-
danie do użytku nowo   wyremontowanego parkin-
gu głównego. Inwestycja, realizowana w latach 
2016-2019, podzielona była na 3 etapy. Ostatni etap 
zakończony został z początkiem czerwca tego roku, 
tak więc od kilku dni rodzice naszych uczniów, pra-
cownicy Ośrodka i TONOS parkują swe samocho-
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dy komfortowo i bezpiecznie. Gorące podziękowa-
nia dla Firmy STRABAG, która nie dość, że 
podjęła się bezpłatnej realizacji projektu, to jeszcze 
zachęciła do współpracy partnerów z branży bu-
dowlanej. Podziękowania należą się również samym 
wykonawcom remontu - panom nie straszne były 
ulewne deszcze, ani upały.

.



 23.03.   W Żułowie w wieku 88 lat zmarła Urszula Monasterska 
W Domu Nadziei przebywała 27 lat. Msza św. pogrzebo-
wa była sprawowana 26 marca, pogrzeb na cmentarzu 
w Kraśniczynie.

 7.04.   W szpitalu w Krasnymstawie zmarła Janina Zaremba 
mieszkanka „skrzydła” św. Bernadetty. W Żułowie prze-
bywała 15 lat.

 26.04.   Zmarła Kazimiera Sperling – Mama s. Fides. 30 kwietnia 
z Lasek i z klasztoru warszawskiego na pogrzeb do Bie-
runia Nowego na Śląsku wyjechała delegacja Sióstr. 

 9.04.   W szpitalu w Krasnymstawie zmarła mieszkanka Domu 
Nadziei Danuta Strzelecka przebywająca w Żułowie 2 lata. 
Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbył się 15 kwietnia w Lu-
blinie. Uczestniczyła w nim liczna delegacja domu: ks. An-
toni Tronia, s. Barbara, s. Drita, p. Teresa Biesek, p. Tamara 
Martynowicz, s. Pia i p. Ania Łukowiec.  
Tego samego dnia zmarła w Żułowie Stanisława Kuryłło. 
Mieszkała tam 66 lat. Msza św. pogrzebowa została od-
prawiona 12 kwietnia w kaplicy domowej. Pogrzeb na 
cmentarzu w Kraśniczynie.

 29.05  W wieku  86 lat zmarła (Izia) Dembińska-Mycielska – 
specjalistka z zakresu historii sztuki. Przez blisko 10 lat do 

OdesZli dO pana
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1969 r. pracowała w Laskach, projektując meble i wypo-
sażenia sal dla potrzeb warsztatów, kierow3anych prz4z 
Henryka Ruszczyca. Z pogodą znosiła cierpienia związa-
ne z chorobą Parkinsona. Pogrzeb jej odbył się w Laskach 
w dniu 8 czerwca 

 6.06   W 98. roku życia zmarł abp Bolesław Pylak, profesor 
zwyczajny teologii, pracownik naukowy KUL, odznaczo-
ny Medalem Armii Krajowej przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej w Londynie; Biskup pomocniczy diecezji lu-
belskiej; 1959–1966 wicerektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Lublinie, w latach 1992–1997 arcybiskup 
metropolita lubelski. Pełniąc posługę w diecezji lubelskiej, 
bywał częstym gościem w Żułowie.

 7.06  W Warszawie zmarła prof. dr hab. Danuta Pisarek-Mie-
dzińska – wybitny naukowiec, specjalistka z zakresu po-
łożnictwa i ginekologii, autorka około 120 prac z tej dzie-
dziny. Danuta Pisarek- Miedzińska urodziła się 
20 czerwca 1929 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jej ojciec 
Stanisław Pisarek, ociemniały w wyniku wybuchu grana-
tu, był niezwykle uzdolniony muzycznie. Przez kilkadzie-
siąt lat, od roku 1925, pełnił funkcję organisty w kościele 
Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. A po-
nadto był czynnym twórcą życia muzycznego miasta, a po 
wojnie również organizator środowiska niewidomych. 
Danuta po ukończeniu szkoły średniej, odbyła studia 
w Akademii Medycznej w Łodzi,  które ukończyła w 1954 
r. Wyszła za mąż za kolegę ze studiów Jana Miedzińskiego, 
który niestety zmarł w 1964 r. Sama wychowywała dwie 
córki i realizowała karierę naukową. W 1968 r. uzyskała 
stopień doktora nauk medycznych przy Akademii Me-
dycznej w Warszawie, a w 1981 r. stopień doktora habili-
towanego. W 1988 r. otrzymuje tytuł profesora oraz obej-
muje stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa 



ODESZLI DO PANA102

i Ginekologii Centrum Medycznego Szkolenia Podyplo-
mowego w Szpitalu im Witolda Orłowskiego w Warsza-
wie. Przez całą swoją działalność lekarską szczególną tro-
ską otaczała osoby niewidome. Każda matka  niewidoma 
mogła liczyć na jej pomoc. Od lat dziewięćdziesiątych 
nawiązała ścisłą współpracę z Laskami. Otaczała opieką 
ginekologiczną niewidome dziewczynki, pracownice La-
sek i siostry zakonne. W czasie stanu wojennego za po-
średnictwem swojego ojca zaopatrywała biedne rodziny 
niewidomych w powiecie piotrkowskim w odzież i inne 
pomoce nadsyłane z Zachodu do Zakładu w Laskach. 
Pogrzeb odbył się 13. czerwca w kościele św. Karola Bo-
romeusza na Powązkach a  ciało złożone w grobie męża.  

INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk 
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia 
Sióstr FSK” redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik FSK, infor-
macji s. Irminy Landowskiej FSK,Władysława Gołąba i Józefa 
Plachy oraz placówek TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz  
strony internetowej Lasek redagowanej przez Weronikę Kol- 
czyńską.

FOTOGRAFIE WEWNąTRZ NUMERU: s. Leona Czech FSK, 
Weronika Kolczyńska, Przemysław Madała, s. Fides Sperling,  
Hanna Stachera oraz archiwum z Żułowa, Rabki i Sobieszewa.



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 50 zł (pięćdziesięciu 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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Lista ofiarodawców  
na czasopismo „Laski” – na 2019 rok

Helena Adamczyk, Ludwika Amber, Jadwiga Bieniak,  
Maria Burczyńska, Bożena Cierżyńska, ks. Antoni Drosdz,  

Maria i Wiesław Dworniccy, Zofia Formańska, Stanisław Gąsior,  
Joanna Geiger, Katarzyna i Adam Glema, Norbert Głowik,  

Justyna i Władysław Gołąbowie, Marian Grobelny, Teresa Herman,  
Christina Hakuba, Maciej Jakubowski, Marian Jaworek,  

bp Jacek Jezierski, Jarosław Komorowski, Maria Kowalska,  
Genowefa Krużyńska, Maria Kwiatkowska,  

Kazimierz Lemańczyk,  
bp Piotr Libera,  

Urszula Teodozja Mikusek, ks. Jan Niewęgłowski,  
Władysław Norkiewicz, Zofia Okrutniewicz,  

ks. Jan Ornat, Bożena Paradowska, Krystian Pendziwiatr,  
Agnieszka Piotrowska, Teresa i Bolesław Pochopień,  

ks. Zygmunt Podlejski,  
ks. Jarosław Popławski, Henryk Przewłocki, Alicja Rakowska,  

Maria Rawicz, Grzegorz Rosiak, Maria Ruszkowska,  
ks. Tadeusz Skura, ks. Tadeusz Śliwowski, Jadwiga Śmiałowska,  

ks. Antoni Tronina, Agnieszka Wężyk,  
Krystyna Wróbel

                                                                            Serdeczne Bóg zapłać


