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Od redakcji

Aby bardziej być

W dniu święta Matki Bożej Anielskiej – 2 sierpnia br. – w La-
skach piękna uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez 

siostrę Martę i siostrę Klarę. W tekstach liturgicznych podkreślone 
zostało całkowite i bez reszty oddanie się sióstr samemu Jezusowi. 
Wzmocnieniem tej szczególnej więzi z Jezusem były również słowa 
ks. Andrzeja Gałki, który w homilii zwrócił uwagę na początek 
nowej drogi ślubujących osób; to jakby otwarcie drzwi do nowej 
przestrzeni pracy nad sobą, w której musimy nieustannie zmagać 
się z różnego rodzaju słabościami, a są nimi nie tylko jakieś bliżej 
nieokreślone zewnętrzne siły, które mogą nam przeszkadzać w roz-
woju życia wewnętrznego, ale przede wszystkim my sami dla siebie 
stajemy się czasem największym zagrożeniem.

Przebieg odnowienia i wieczystego zadeklarowania wierności 
podjętym zobowiązaniom stał się więc wielką zachętą do odkrycia 

Od lewej: s. Klara FSK, s. Marta FSK. Fot. s. Leona Czech FSK
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ścieżki rozwoju również dla osób świeckich towarzyszących sio-
strom w tej podniosłej uroczystości. Był to niewątpliwie wyraźny 
i piękny znak pozytywnego wyboru drogi ascezy w zakresie takich 
cnót, jak ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.

Ktoś może nawet pomyśleć, że składanie takich zobowiązań 
dzisiaj, to już anachronizm. Tymczasem w  dość powszechnym 
dążeniu do materialnego zabezpieczania się ludzi, a także szerzą-
cego się panseksualizmu i uniezależniania się od innych za wszel-
ką cenę, wspomniane kategorie moralnych zobowiązań – zwłaszcza 
w sytuacji doświadczenia kruchości naszego życia w obliczu prze-
żywanej pandemii – mogą stanowić szczególną i  uzdrawiającą 
wartość dla nas wszystkich. 

W zakresie ewangelicznego ubóstwa nie chodzi o to, aby nic nie 
mieć, ale o to, by nie mieć za dużo, ale i też nie za mało, lecz akurat 
tyle, by móc godnie żyć; a więc, by wszelkiego rodzaju dobra ma-
terialne postrzegać tylko jako środki pozwalające na zrealizowanie 
najbardziej podstawowych potrzeb. W ten sposób możemy zacho-
wać zdrowy dystans do pokusy traktowania dóbr materialnych jako 
celu samego w sobie.  

 Z kolei oczyszczenie swojego wnętrza z rozchwianych czasem 
namiętności i nieuporządkowanych pragnień w zakresie ludzkiej 
seksualności, to z jednej strony odkrycie w Bożym akcie stworze-
nia bogactwa zróżnicowania płci, owocującego często piękną 
miłością między mężczyzną i kobietą, a z drugiej strony mamy 
także możliwość całkowitego ofiarowania Bogu swojej tożsamości 
płciowej na rzecz podniesienia jej do poziomu duchowej subli-
macji oraz realizacji siebie w szczególnej więzi z Jezusem, przy 
jednoczesnym zaangażowaniu się w  życie wspólnotowe oraz 
w służbę bliźnim – w Laskach jest to pełne oddanie się na rzecz 
dobra osób niewidomych, zarówno tych na ciele, jak i na duszy. 

I wreszcie doświadczenie mądrego podporządkowania się róż-
nym odmianom podległości: wobec rodziców, nauczycieli czy in-
nych przełożonych, to właściwie nic innego jak odkrycie na nowo 
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potrzeby ładu społecznego w najgłębszym i najszerszym tego słowa 
znaczeniu. 

Wszystkie wymienione kategorie cnót razem wziętych, popar-
tych wewnętrznym wyborem, prowadzą do prawdziwej wolności, 
a w konsekwencji do poczucia szczęścia i płynącej z tego doświad-
czenia autentycznej radości życia. A ponadto, poprzez świadome 
zaakceptowanie samego siebie i osobiste spotkanie z Bogiem, od-
krywamy także najgłębszy sens własnego życia. 

Wspomniane wyżej kategorie pracy wewnętrznej nie są jakimś 
pomniejszającym nas ograniczeniem, lecz urzeczywistnieniem 
i  wyzwoleniem ku pełni naszego człowieczeństwa. Wiąże się to 
z procesem nieustającego rozwoju i stawaniem się coraz bardziej 
dojrzałym człowiekiem.

A zatem, wybierając tak zwany świecki lub zakonny model 
życia, stoimy przed wspólną nam wszystkim szansą wewnętrznej 
przemiany: nie w ucieczce od siebie, lecz w pełnym zaakceptowaniu 
własnych wyborów, które pozwalają nam odkrywać na co dzień 
większe poczucie własnej wartości, a tym samym: b y c i a  b a r - 
d z i e j – nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Józef Placha 

Fot. s. Leona Czech FSK



W dniu 1 sierpnia br. odbyło się Walne Zebranie członków 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Termin 
ten – w związku z pandemią – został przeniesiony z ostatniej 
soboty maja br.

Zwykle w tym miejscu publikujemy refleksje Prezesa Zarzą-
du w perspektywie aktualnych wydarzeń. Tym razem włączamy 
w tę rubrykę sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok, a więc 
z perspektywy minionego roku. 

Jest to jednak równie ważna perspektywa, jak ta bieżąca. 
A nawet można powiedzieć, że spoglądając nieco wstecz, rysuje 
się nam także bardzo wyraziście to, co w linii ciągłej związane 
z aktualnymi wydarzeniami, jak i z planami na przyszłość. 

Redakcja   

Sprawozdanie z pracy Zarządu 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

 za rok 2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie na 
koniec roku 2019 liczyło 1344 członków. W  poczet członków 
przyjęto pięć nowych osób. 

Zarząd Towarzystwa spotkał się w  roku sprawozdawczym 
siedem razy w pełnym składzie; w tym raz na zebraniu wyjazdo-
wym w Żułowie oraz wielokrotnie w mniejszych zespołach w za-
leżności od potrzeb i tematyki podejmowanych zagadnień.

Zgodnie ze statutem za codzienną działalność Towarzystwa 
odpowiada Prezes oraz Skarbnik wraz z zastępcami.

W 2019 roku Zarząd podjął 14 uchwał:

Z perspektywy ZarZądu
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Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019. 
Uchwała nr 2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w NFOŚiGW 

na termomodernizację budynków w Laskach.
Uchwała nr 3 w sprawie sprzedaży masy spadkowej po śp. Woj-

ciechu Sawickim.
Uchwała nr 4 w sprawie odpisów aktualizacyjnych nieściągal-

nych należności.
Uchwała nr 5 w sprawie wysokości odpisu na fundusz socjalny 

w roku 2019.
Uchwała nr 6 w sprawie rozpoczęcia działań analityczno -przy-

gotowawczych w celu stworzenia ZAZ.
Uchwała nr 7 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy 

ul. Niebieskiej (spadek po profesorze Sawickim).
Uchwała nr 7a powołującą nowego kierownika Zakładu Reha-

bilitacyjno-Leczniczego w Laskach p. dr Jarosława Komorow-
skiego.

Uchwała nr 8 w  sprawie uruchomienia nowych kierunków 
kształcenia w placówkach TONOS – Mechanik monter ma-
szyn i urządzeń, Pracownik pomocniczy mechanika i Technik 
Programista.

Uchwała nr 9 w sprawie powołania Inspektora Danych Osobo-
wych w TONOS

Uchwała nr 10 w sprawie zabezpieczenia powierzchni lokalo-
wych w wypadku powołania Zakładu Aktywizacji Zawodo-
wej.

Uchwała nr 11 w sprawie powołania powiernika TONOS w Fund 
for the blind of Laski

Uchwała nr 12 w sprawie przeznaczenia Domu Dolańskiego na 
działalność związaną z  organizacją ZAZu oraz działalność 
TONO Praca.

Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2020.
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Inne podjęte w 2019 roku przez Zarząd zagadnienia to:
1.   Zagadnienia związane z funkcjonowaniem działu lekarskiego. 

W trakcie roku Zarząd rozstał się z dr Stanisławem Rokickim 
i powierzył funkcję kierownika dr Jarosławowi Komorowskie-
mu.

2.   Zlecono także i przeprowadzono ankiety rodziców uczniów 
oraz wśród pracowników OSW. 
Chciałbym przedstawić tu niektóre z wyników poszczegól-

nych ankiet:

Ankieta pracownicza: 

a)  Pytanie: Czym dla Pani/Pana są Laski: Największą liczbę 
głosów uzyskała odpowiedź: miejscem pracy zarobkowej, 
kolejne: miejsce, które znam i pracuję, miejsce spotkania 
z ludźmi i robienia tego, co lubię.

b)  Jakie są Pani/Pana oczekiwania wobec pracodawcy: trzy 
najpopularniejsze odpowiedzi to kolejno: Gwarancja har-
monijnej i stabilnej pracy. Gwarancja pewności zarobkowej 
oraz miejsce, gdzie w  miłej atmosferze można rozwijać 
swoje talenty.

c)  Pytanie o największe zalety OSW: Możliwość stałej pracy 
i możliwość pracy wśród ludzi o podobnym kanonie war-
tości 

d)  Kolejne pytanie: Co według Pana/Pani jest największą 
wadą, co nie podoba się Panu/Pani w  pracy w  OSW?  
Odpowiedzi: Brak nowoczesnego podejścia do zarządza-
nia, słaby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 
działami, Słaba promocja dokonań/potencjału Dzieła La-
sek.

e)   Które z poniższych silnych stron OSW uważa Pan/Pani za 
najważniejsze dla rodziców? Odpowiedzi: Wysoki poziom 
edukacji, zajęcia rewalidacyjne, nauka samodzielności. 
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f)  Wśród zagadnień poprawiających wizerunek OSW dużą 
liczbę punktów uzyskały: kształtowanie pozytywnego wi-
zerunku wśród absolwentów, inwestowanie w infrastruk-
turę, promocja w mediach społecznościowych.

g)  Należy podkreślić, iż pracownicy pozytywnie oceniają swo-
je relacje z bezpośrednimi przełożonymi i mają poczucie 
wpływu na funkcjonowanie placówek.

Anonimową ankietę wypełniło 104 pracowników pedago-
gicznych.

Pokrótce przedstawię ankietę przeprowadzoną  
wśród rodziców: 

W odpowiedzi na pytania zgłosiło się 71 osób.
Z ankiety wynika, że do Lasek rodzice najczęściej trafiają 

dzięki poleceniu przez kogoś znajomego. Pozostałe odpowiedzi 
były zbyt rozproszone. 

Decyzja o kontakcie z Laskami wynikała z dwóch głównych 
czynników: z pozytywnych opinii o nas i z negatywnych doświad-
czeń związanych z inną szkołą.

Pierwszy kontakt z OSW, aż 69 ankietowanych oceniło do-
brze. Jest to ważne, ponieważ, aż 47 osób z ankietowanych przed 
przyjazdem do Lasek nie podjęła jeszcze jednoznacznej decyzji 
o edukacji swojego dziecka w Ośrodku. 

Trzy główne elementy, które wpłynęły na decyzje to: nauka sa-
modzielności, zajęcia rewalidacyjne i poziom edukacji. Mało istotne 
okazały się rozwój duchowy, oferta kulturalna i perspektywa pracy. 

Rodzice ocenili dobrze lub bardzo dobrze: zajęcia rewalida-
cyjne, kontakt z kadrą pedagogiczną, rozwój duchowy, zajęcia 
pozalekcyjne oraz wyposażenie szkół.

Elementy wymagające poprawy rozwoju to: standard inter-
natów i pomimo dobrych ocen, również zajęcia rewalidacyjne, 
wyposażenie szkół oraz poziom edukacji. 
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Ciekawa jest odpowiedź na pytanie, czy w naszej działalności 
są jakieś wyjątkowe elementy wymagające większego podkreśle-
nia na zewnątrz. 28 osób odpowiedziało, że tak, natomiast aż  
48 – nie. 
3.  Innym dużym wyzwaniem, przed którym stanęliśmy w 2019 

roku, było opracowanie nowego regulaminu wynagrodzeń. 
W ramach prac, we współpracy ze Związkami Zawodowymi 
i komisją złożoną z przedstawicieli różnych placówek, prze-
prowadzono szereg działań. Zredukowano liczbę stanowisk 
ze 130 do około 60. Dokonano opisu wszystkich stanowisk. 
W końcu po negocjacjach ze związkiem zawodowym NSZZ 
Solidarność wprowadzono od września nowy, prostszy regu-
lamin wynagrodzeń.   
Negocjacje trwały kilka miesięcy, były też poprzedzone licz-
nymi analizami i konsultacjami. Wiem, że nowy regulamin 
nie spełnia wszystkich oczekiwań i postulatów, na pewno jest 
jednak krokiem ku uporządkowaniu i  ujednoliceniu zasad 
płacy w  placówkach Towarzystwa. Poprzedni, ponad dwu-
dziestoletni regulamin, zawierał nieaktualne z punktu widze-
nia prawa rozwiązania, posiadał wiele aneksów. Obecny od-
nosi się do aktualnego kodeksu prawa pracy, a  jego cała 
objętość to piętnaście stron. Jak wspomniałem nie spełnia on 
wszystkich oczekiwań, jednak, jak wielokrotnie podkreślałem, 
Towarzystwo dysponuje określonymi środkami i w ramach 
tych środków musimy gospodarować. Przy braku rosnących 
dotacji, równocześnie zagrożeni odpływem specjalistów, zde-
cydowaliśmy się zwiększyć fundusz wynagrodzeń o około 5%

4.  Kolejny temat to analiza powołanie Zakładu Aktywizacji Za-
wodowej. Ostatecznie po ponad rocznych pracach koncepcyj-
nych Zarząd zawiesił temat. Problemem w naszej ocenie, dziś 
nie do pokonani, jest znalezienie odpowiedniej ilości uczest-
ników. Pomimo początkowych deklaracji, problemem okazu-
je się lokalizacja poza Warszawą, a tym samym dojazdy.
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5.  Zagadnienia związane z inwestycjami; Wszystkie wspomnia-
ne poniżej zagadnienia były już sygnalizowane w latach ubie-
głych. Pojawiają się ponownie, ponieważ nie są to inwestycje 
kończące się w ciągu jednego roku sprawozdawczego. Należy 
więc tu wymienić:
a)  Stopniowa wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

Obecnie w Domu św. Maksymiliana.
b)  Remont przeciwpożarowy Domu św. Maksymiliana. Prace 

projektowe i  koncepcyjne trwały w  2019 roku. Umowę 
z  wykonawcą podpisano w  roku bieżącym. Planowany 
koszt to ponad 1 300 000 złotych.

c)  Termomodernizacja kilku budynków. W 2019 roku zakoń-
czyliśmy prace projektowe. W roku bieżącym wykonawca 
rozpoczął prace.

d)  31 grudnia 2019 roku uzyskaliśmy pozwolenie na remont 
wraz z rozbudową Domu św. Stanisława.

e)  Remont domu w Krynicy Morskiej. Po półtora roku trwa-
nia remontu Zarząd zdecydował się zaangażować prawni-
ka do rozwiązania sporu z  wykonawcą wspomnianego 
remontu. Po początkowych próbach mediacji doszliśmy 
do wniosku, że poziom wykonanej pracy jest niesatysfak-
cjonujący, a pojawiające się odstępstwa od projektu zbyt 
istotne. Dodatkowym czynnikiem są też wg nas zawyżone 
koszty niektórych prac. Biorąc to wszytko pod uwagę, po 
kilkukrotnych spotkaniach mediacyjnych zarówno w La-
skach, jak również na placu budowy, Zarząd zdecydował 
się na zaangażowanie prawnika. O efekcie sporu dowiedzą 
się Państwo prawdopodobnie na następnym Zebraniu 
Ogólnym. 

6.  W minionym roku z funkcji powiernika w fundacji FUND 
FOR THE BLIND OF LASKI zrezygnowała Pani Marta  
Zielińska, w jej miejsce na okres dwóch lat Zarząd powołał 
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Pana Stefana Dunin-Wąsowicza. W lutym tego roku obaj mie-
liśmy okazję uczestniczyć w zebraniu powierników w Lon- 
dynie. 

7.  Podpisano umowę na siedmioletnią dzierżawę części łąk obok 
padoku hipoterapii. Dzierżawca ma zamiar stworzyć na tym 
terenie klub jeździecki i hotel dla koni. W ramach inwestycji 
powstanie także zadaszona ujeżdżalnia, z której w okresie zi-
mowym będą korzystać nasi wychowankowie. 

8.  Jesienią wraz z Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Polskim 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną z Warszawy wystosowaliśmy pismo do Ministra 
Edukacji Narodowej oraz do Premiera Mateusza Morawiec-
kiego, zwracając uwagę na przelicznik wag przy naliczaniu 
dotacji edukacyjnej. W naszej ocenie stosowane wagi nie dają 
możliwości organizacjom pozarządowym na właściwe prowa-
dzenie edukacji i rewalidacji. Stowarzyszenia nie uzyskują lub 
uzyskują stosunkowo niewielki przychód z działalności go-
spodarczej, a pozyskane dary nie zawsze są w stanie zaspoko-
ić potrzeby podopiecznych. Patrząc na przykład gmin uzy-
skujących przecież przychody z podatków, które są zmuszone 
dokładać do szkół na swoim terenie od kilkunastu do nawet 
kilkudziesięciu procent wysokości subwencji, powstaje pyta-
nie, jak z tym zagadnieniem mają sobie poradzić stowarzy-
szenia czy fundacje prowadzące szkoły.

9.  W grudniu wpłynęło do Zarządu pismo od rodziców z Gdań-
ska z wnioskiem o powołanie szkoły w Sobieszewie. W odpo-
wiedzi Zarząd wystosował pismo w tej sprawie, a następnie 
przedstawiciele Zarządu i rodziców spotkali się w Laskach.
Temat jest wciąż przedmiotem dyskusji i analizy. W naszej 

ocenie taka inicjatywa jest nie do obrony z  punktu widzenia 
ekonomicznego. O ile na samą budowę znalazłby się darczyńca, 
to koszt utrzymania nowej działalności jest zbyt obciążający. 
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Większość spraw, o  których wspomniałem, dotyczy roku 
2020. Niewątpliwie wydarzeniem pierwszej połowy roku była 
epidemia COVID-19. Od początku uważnie śledziliśmy donie-
sienia oraz prognozy dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa. 
Poskutkowało to podjęciem wraz z dyrekcją OSW decyzji o za-
wieszeniu zajęć edukacyjnych we wszystkich placówkach Towa-
rzystwa od 12 marca 2020 r. Tym samym nasi uczniowie rozje-
chali się do domów i rozpoczęliśmy nauczanie zdalne. Kolejne 
tygodnie przynosiły nowe doniesienia, m. in. z dużą troską i nie-
pokojem analizowaliśmy funkcjonowanie Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Niewidomych Kobiet w  Żułowie. Wszystkie nasze 
działania podejmowaliśmy w  oparciu o  decyzje administracji 
rządzącej, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo wychowanków oraz pracowników.

Wiele spośród tych decyzji było trudnych oraz obarczonych 
oceną osób nie zawsze z nich zadowolonych. Jako przykład po-
dam podjętą wraz z księdzem Rektorem decyzję o liczbie wier-
nych w laskowskiej kaplicy, czy decyzję o ograniczeniu dostęp-
ności naszej infrastruktury dla osób niezatrudnionych 
w Towarzystwie. Czuję się w obowiązku napisać, że wszystkie 
decyzje były podejmowane z myślą o bezpieczeństwie – najpierw 
wychowanków, a  następnie pracowników oraz sióstr, spośród 
których wiele jest w podeszłym wieku. 

Te wszystkie obostrzenia nie spowodowały jednak, że życie 
w  Laskach i  innych miejscach stanęło. Co prawda zmienił się 
system pracy, część osób wykonywało pracę zdalnie, część pra-
cowało w  systemie rotacyjnym. Każdy dział pracował według 
potrzeb, tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Towarzy-
stwa. Przykładem tego niech będzie wirtualne zebranie Zarządu 
w kwietniu.

W 2019 roku Zarząd czuwał nad całością działań statutowych. 
Poszczególni członkowie Zarządu odwiedzali placówki, spotyka-
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li się z kadrą zarządzającą i pracownikami różnych działów. Re-
prezentowali TONOS na spotkaniach i w urzędach. Uczestniczy-
li w  konferencjach oraz reprezentowali Towarzystwo przed 
władzami państwowymi.

Tematy opisane powyżej to wycinek z działalności Zarządu. 
Pisząc: „Zarząd”, mam na myśli każdego spośród jego 10 człon-
ków. Na pewno najbardziej widoczni na co dzień są prezes 
i skarbnik, ale pragnę podkreślić, że każdy członek Zarządu przy-
czynił się do rozwoju dzieła i (mówiąc kolokwialnie), popchnię-
cia jakichś spraw do przodu. 

Wiele z tych działań było trudnych i niepopularnych. Laski, 
Dzieło czy Towarzystwo, składa się z wielu osób, powiem nawet 
z wielu frakcji. Nie zawsze działania popularne wśród jednych, 
są dobrze oceniane przez drugich. Opinii i  zdań bywa wiele, 
czasami wynikają z sympatii, czasem z braku pełnej wiedzy, a cza-
sem z innych pobudek. Chcę wierzyć jednak, że każda pochwała 
czy krytyka wynika tylko i wyłącznie z troski o Dzieło.

Przed obecnym Zarządem ostatni rok kadencji. Na przyszłym 
zebraniu będziemy wybierać nowy Zarząd. Dziś nie wiem, czy 
członkowie obecnych władz będą za rok kandydować; wiem, że 
zaczęliśmy wspólnie wiele spraw, których perspektywa jest wie-
loletnia. Dlaczego mówię o tym dziś? Bo prawdopodobnie nie 
będę miał okazji spotkać się ze wszystkimi tu obecnymi w ciągu 
najbliższych miesięcy. Dlatego już dziś zapraszam na zebranie za 
rok i decyzję, czy obecnie proponowany przez Zarząd kierunek 
jest właściwy czy należy go zmienić.

Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TOnOS



Z Życia ZGrOMadZeNia Fsk

U progu beatyfikacji Matki Czackiej

Dzieło nasze z Pana Jezusa i dla Pana Jezusa. My wszyscy 
powinniśmy być posłusznymi narzędziami w  Jego ręku. Pan 
Jezus i dusze – to cel całego Dzieła. 

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, grudzień 1925

Kochani,
na Zebraniu Ogólnym TOnOS przedstawiłam trochę statystyki 
i informacji dotyczących naszego Zgromadzenia. Chcę też po-
dzielić się tymi informacjami z  szerszym gronem osób, które 
czytają czasopismo „Laski.”

Na dzień 1 sierpnia 2020 roku Zgromadzenie stanowi 167 
sióstr profesek i 7 nowicjuszek:

profeski wieczyste 149 sióstr (116 z  Polski, 22 w  Indiach,  
                                          3 na Ukrainie)
profeski czasowe   18 sióstr (4 z Polski, 12 z Indii, 2 z Afryki)
nowicjuszki     7 sióstr (2 w Polsce, 5 w Indiach) 
oraz postulantki   11 sióstr (7 w Indiach, 4 w Afryce)
   ________________________
   łącznie 185 

Od 2017 roku nie było pierwszej profesji.
Śluby wieczyste złożyła w  Laskach 15.08.2019 s. Kalina 

Jakubczak.
Od ostatniego Zebrania Ogólnego TOnOS 26.06.2019 zmar-

ła 1 siostra: s. Terezja Dziarska.
 Zgromadzenie ma 16 domów:
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–  9 w Polsce (5 wspólnot w Laskach, 1 w Warszawie – Klasz-
tor na Piwnej, w Rabce, Żułowie i Sobieszewie);

–  7 wspólnot poza Polską (4 domy w Indiach, 2 na Ukrainie, 
1 w Rwandzie)

Dziękujemy i  nadal bardzo prosimy o  modlitwę o  łaskę 
nowych powołań do służby Bożej, a zwłaszcza do naszego zgro-
madzenia. Tak jak widać ze statystyk, jest nas mniej, nie mamy 
wielu nowych powołań, po ludzku wydawać by się mogło, że 
słabniemy, wiele jest sióstr starszych, chorych. Jednak w  tych 
trudach i niedostatkach chcemy Boga uwielbiać i żyć w pełni dla 
Niego. Modlitwa Matki Czackiej wskazuje nam, jak mamy to 
wszystko, co trudne czy niepewne, każdy dzień zawierzać wciąż 
na nowo Bogu. W  Matce wszystko było skierowane ku Bogu. 
Swoją modlitwę zostawiła nam wszystkim – Zgromadzeniu, ca-
łemu Dziełu, i wszystkim zaproszonym do tego Bożego Dzieła 
– czy bezpośrednio, czy w jakikolwiek inny sposób:

Matka w ostatniej chorobie modliła się:
„Chcę żyć dla Boga. Trzeba Boga prosić, by wszystko było dla 
Boga. 
Od rana do wieczora. Od urodzenia do śmierci. 
Od początku do końca. 
Od pierwszego westchnienia do ostatniego, dla Boga. 
Żeby wszystko w nas i z nami służyło Bogu i żyło dla Boga. 
Wszystko w pełni dla Boga. 
Od świtu do nocy – wszystko dla Boga.
Od urodzenia do śmierci – wszystko dla Boga.
Od początku do końca – wszystko dla Boga. 
Pierwszy oddech i ostatni – dla Boga, świadomie dla Boga. 
Pierwsze słowo do Boga: «Kocham Ciebie». Ostatnie: «Kocham 
Ciebie, Boże». 
Pragnę żyć dla Ciebie, Boże”.
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Takie zaufanie Bogu, poddanie się całkowicie Jemu nie wy-
nika z braku nadziei czy rozpaczy, ale z głębokiej wiary w moc 
Boga i w Jego prowadzenie.

Dzieło to z  Boga jest i  dla Boga innej racji bytu nie ma. 
Gdyby zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc 
na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Dyrektorium, 23.07.1927

Jeśli zawierzamy Bogu, jeśli dajemy się Jemu prowadzić, jest 
w nas Jego moc, a nie nasza i możemy Go uwielbiać i wszystkie-
go od Boga się spodziewać. On nas prowadzi – to jest nasza 
droga! Dlatego możemy wołać z radością: „Pan Bóg – moja siła!” 
– i uwielbiać Go.

Przychodzą mi na myśl słowa z księgi proroka Habakuka:

Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu 
winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć 
trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. 
Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, 
moim Zbawicielu. Pan Bóg – moja siła, uczyni nogi moje po-
dobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.

Ha 3,17-19

Modlimy się i wierzymy w rychłą beatyfikację naszej Założy-
cielki – Matki Elżbiety Czackiej; wierzymy i ufamy w Jej wsta-
wiennictwo u Boga – w intencji całego Dzieła. 

Nie ustawajmy w modlitwie, prośmy Boga, abyśmy byli po-
słusznymi narzędziami w Jego ręku, bo to Jego Dzieło i my wszy-
scy jesteśmy w Jego ręku i to ON nas prowadzi.
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Bóg sam powołał w miłosierdziu swoim to Dzieło do życia, 
toteż w nim wszystko powinno oddawać cześć i chwałę Trój-
cy Przenajświętszej. 
Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie jest centrum-
całego Dzieła, z Niego powinno wszystko wypływać, wszyst-
ko do Niego zmierzać. Jest Królem i Ojcem i Wodzem na-
szym, my zaś powolnymi narzędziami w Jego ręce. Od nas 
zależy tylko, żebyśmy się dali prowadzić i doprowadzić do 
wiecznej szczęśliwości.

Dyrektorium,  23.07.1927

Ponownie bardzo zapraszamy wszystkich na adoracje 
w pierwsze soboty każdego miesiąca do kaplicy Matki Boskiej 
Anielskiej w Laskach od godz. 20.00 do 21.00. 

Łączymy się w modlitwie, prosząc o dar beatyfikacji naszej 
Matki oraz o potrzebne łaski nam wszystkim – całemu Dziełu. 
Niech Bóg prowadzi i błogosławi nam wszystkim.

Matka Judyta Olechowska FSK 



Na czas powyborczy 

Mamy za sobą trzy lata wyborcze: w 2018 roku wybieraliśmy 
władze samorządowe, w 2019 r. Parlament Unii Europej-

skiej i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej i wreszcie w 2020 r. 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji wysłuchaliśmy 
setki wypowiedzi mężów stanu, wybitnych polityków o patrioty-
zmie i jego braku u przeciwników politycznych. 

Przypomnijmy encyklopedyczną definicję patriotyzmu: 
„Umiłowanie Ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej; przed-
kładanie nadrzędnych wartości niepodległości i  suwerenności 
nad własne cele, gotowość do ich obrony, nawet za cenę życia; 
stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własnej 
klasy, profesji, partii itp.; solidarność z własnym narodem, ale 
połączona z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem 
ich suwerennych praw”.

Mamy zatem prawo domagania się od tych, którzy nazywają 
się patriotami, przestrzegania wyżej przytoczonych zasad. Defi-
nicję polityka w rozumieniu chrześcijańskim podaje nam Kon-
stytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym: „Ci, 
którzy pragną wykonywać zawód polityka i posiadają odpowied-
nie uzdolnienia, niech przygotują się do uprawiania tej sztuki 
zarazem trudnej i bardzo szlachetnej, i starają się ją wykonywać, 
nie pamiętając o dobru własnym i korzyściach materialnych. Mo-
ralnie nienaganni i  mądrzy zarazem niech występują przeciw 
niesprawiedliwości, uciskowi, przemocy i  nietolerancji, czy to 
jednego człowieka, czy partii politycznych; z uczciwością, spra-
wiedliwością, a także miłością o polityczną odwagą niech poświę-
cają się dobru wspólnemu”. 

List
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Stąd prosty wniosek, że za niecne czyny wybranych przez nas 
polityków odpowiadają nie tylko sami politycy, ale i my, którzy 
ich wybraliśmy.

Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w siedzibie ONZ 
w Nowym Jorku 5 października 1995 r. między innymi powie-
dział: „Musimy wyjaśnić zasadniczą różnicę pomiędzy niezdro-
wą formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów 
i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego 
kraju (…) Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się wysuwać 
dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie 
dotknęłoby to także jego własny naród: wyrządzanie krzywdy 
dotyka obu stron i agresora i ofiary”. 

Patriotyzm w formie niezdrowego nacjonalizmu w rezultacie 
doprowadza do faszyzmu w ujęciu Adolfa Hitlera. Przy tym nie 
jest to wymysł dwudziestego wieku. Już angielski mędrzec Samu-
el Johnson (1709–1784) powiedział, że „Patriotyzm jest ostatnim 
schronieniem łajdaków”. Jak pisze światowej sławy historyk Nor-
man Davies: „Johnson serdecznie nie znosił grupy napastliwych 
polityków, która nazwała się Patriotami i burzyła spokój w kraju”.

Dlatego bądźmy ostrożni w nazywaniu się „patriotami”; ra-
czej niech o tym świadczą nasze czyny. Niewątpliwie pięknym 
dowodem polskiego patriotyzmu był zryw Polaków w 1920 roku 
w obronie kraju przed zalewem bolszewizmu. Podobnym patrio-
tyzmem wykazała się społeczność Warszawy w 1944 r. Kolejnym 
świadectwem patriotyzmu był ruch Solidarności w 1980 r., w któ-
rym udział miał Kościół. 

Przez wszystkie lata komunizmu w Polsce Kościół był praw-
dziwą szkołą patriotyzmu. Jak ta sprawa wygląda dziś? Przytocz-
my znów słowa wielkiego historyka Normana Daviesa: „W Polsce 
z niesmakiem obserwuję, jak po upadku komunizmu w siłę urósł 
fundamentalizm polityczno-religijny. Polscy fundamentaliści nie 
nazywają tak siebie, niemniej fundamentalistami są. Koncentru-
ją się w pierścieniu pokrewnych instytucji – (…) pseudo patrio-
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tycznej partii politycznej oraz sieci powiązanych klubów i gazet. 
Otrzymują ciche, a czasem także otwarte poparcie hierarchów 
kościelnych. Dogmatyzmu i  nietolerancji z  pewnością im nie 
brakuje”. 

Jak myślę, Normanowi Daviesowi nie chodzi o to, aby Kościół 
nie zabierał głosu w sprawach moralnych, ale żeby przestrzegał 
zasad określonych przez papieża Benedykta XVI, że duchowni 
nie są specjalistami od ekonomii i polityki, tylko od spraw Bo-
żych.

Mamy za sobą niezwykle trudne miesiące 2020 roku. Pande-
mia koronawirusa nie ustępuje. Powinniśmy z pokorą poddawać 
się wszystkim zaleceniom lekarskim, nieść pomoc osobom 
w  trudnej sytuacji materialnej i  życiowej, modlić się za tych, 
którzy opuszczają nas – i to będzie wspaniały przejaw naszego 
patriotyzmu.

W Laskach przystępujemy do nowego roku szkolnego. Zdaję 
sobie sprawę z  faktu, że nauka online, czyli na odległość przy 
pomocy Internetu nie jest najlepszą szkołą dla niewidomych. 
Dlatego proszę wszystkich naszych Czytelników o  modlitwę 
i wsparcie w możliwym dla siebie zakresie.

Władysław Gołąb 
Prezes honorowy 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 

Laski, 24. sierpnia 2020 r.  



ks. Edward Engelbrecht

Jezus – bóg Mocny. Książę Pokoju

Prorok Izajasz zapowiadał (VIII w. przed Chr.): „Dziecię nam 
się narodziło, Syn został nam dany…Odwieczny Ojciec, Ksią-

żę Pokoju” (Iż 9,5). Słowa te spełniły się na osobie Pana Jezusa, 
który stwierdził: „Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję” (J 14,27).

Jezusowy pokój, to przedziwny pokój, którego siłą jest miłość. 
Wystarczy zaznajomić się z  katalogiem apostołów zapisanym 
w ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza, aby dostrzec, jak wiel-
kie dobro dzieje się między ludźmi, którzy słuchają i miłują Je-
zusa.

Święty Mateusz umieszcza w swoim spisie apostołów (Mt 10, 
1–4) siebie i  określa się jako „celnik”. Wymienia też Szymona 
Kananejczyka, który najprawdopodobniej był, według św. Łuka-
sza, „zelotą” (Łk 6,14). 

Kto to byli „zeloci”?
Józef Flawiusz (ok. 37–103 r. po Chr.) – historyk żydowski 

w swoim dziele „Dawne Dzieje Izraela” nazywa ich czwartą par-
tią. Pozostałe z nich to: faryzeusze, saduceusze i eseńczycy. We-
dług Józefa Flawiusza „zeloci” – gorliwcy, w sposób gwałtowny 
dążyli do wolności. Głosili, że „Bóg jest tylko Władcą i Panem”.

Byli gotowi oddać swoje życie za wolność narodu. Byli nie-
zwykle odważni, nie lękali się żadnego bólu i nie wzdrygali się 
na widok śmierci swych bliskich; przy tym gotowi byli dokony-
wać skrytych zabójstw, byle tylko wyzwolić kraj spod okupacji 
rzymskiej. 

rOZwaŻaNia
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Jednym z tych, którego trzeba było wyeliminować z życia, był 
Mateusz – celnik, który kolaborował z okupantem, pobierając 
podatki nie tylko dla władzy rzymskiej, ale i dla siebie, oszukując 
podatników. 

I stał się cud! Ludzie, którzy nienawidzili siebie, miłując Je-
zusa, uczą się miłować siebie nawzajem. Zaiste, Chrystus to Pokój 
i Braterstwo!

On ludzi przygarnia do siebie, zbliża, a nie dzieli. To ludzie 
dokonują podziałów między sobą, doprowadzając do budzących 
przerażenie wojen i obozów koncentracyjnych. 

Pewnie dlatego św. Piotr Apostoł prosi tych, którzy uwierzy-
li w  Syna Bożego Jezusa Chrystusa: „Na koniec zaś będziecie 
wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, 
miłosierni, pokorni” (1P 3,8). 

Podobnie pisze św. Paweł Apostoł: „ On (Jezus) bowiem jest 
naszym pokojem. On, który obie części (ludzkości) uczynił jed-
nością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2,14).

Warto zauważyć, że dobro ze swojej natury jest rozlewne, roz-
siewając wokół siebie pokój i braterstwo. Oto przykład: Papież Fran-
ciszek zwierzył się jednemu z dziennikarzy, że kiedy dowiedział się 
o śmierci papieża Jana Pawła II (2.04.2005), był biskupem Buenos 
Aires (Argentyna). Wiedziała też o śmierci papieża pewna, stara 
kobieta. Widząc biskupa Jorge Mario Bergolio, podeszła i powie-
działa: „Jeśli wybiorą Ojca na papieża, niech sobie Ojciec kupi pie-
ska i zanim sam cokolwiek włoży do ust, da mu do spróbowania”1.

Kościół został zbudowany przez Pana Jezusa na fundamencie 
ludzi różniących się duchowo i intelektualnie. Dzięki temu, że ci 
ludzie związali swoje życie z Jezusem, osiągnęli świętość i zba-
wienie. Nie jest więc takie ważne, kim ci ludzie byli, ale to, kim 
będą w przyszłości.

Jezus to Bóg Mocny, który to, co małe i słabe, przemienia w to, 
co mocne i wieczne.       
1 Jan Paweł II, papież Franciszek, wyd. Esprit 2020, s. 128. 
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ks. Piotr Buczkowski

boży warkoczyk – kosmyk bożej Miłości 

Każdy warkocz to splot trzech pasemek włosów w jedną ca-
łość. Dobrze zapleciony robi wrażenie porządku. Co on ma 

wspólnego z Panem Bogiem? Czy cnoty Boskie – Wiara, Nadzie-
ja i Miłość nie są też pięknym splotem, które można porównać 
do warkoczyka? Są łaską i darem Bożym, które musimy każdego 
dnia w ogromnym trudzie je pielęgnować.

W naszych rozważaniach przyszedł czas na wyodrębnienie 
ostatniego pasemka: Bożej Miłości. Potęgę miłości w  sposób 
szczególny odkryłem podczas pielgrzymki z niewidomymi śla-
dami św. Pawła. Dotarłem do starożytnego greckiego miasta Ko-
rynt. Obecnie z tej metropolii pozostały tylko ruiny. Wędrując 
wśród tego rumowiska, trudno sobie wyobrazić potęgę i bogac-
two tego miejsca. Znajdowały się tutaj dwa potężne porty morskie 
łączące Morze Egejskie z Zatoką Koryncką. Początkowo znajdo-
wała się tam rampa, po której były przeciągane statki, później 
przekopano kanał, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Ulice były wypełnione bogactwem kupców i handlarzy. Na 
wzgórzach miasta wznosiły się potężne greckie świątynie. Wśród 
nich była też świątynia Afrodyty, znana, jako ośrodek sakralnej 
prostytucji. Mawiano, że na rogu każdej ulicy można było spotkać 
córy Koryntu oferujące swoje usługi. To wszystko powodowało, 
że to miasto było też centrum wszelkiego rodzaju rozpusty. 

Do mieszkańców tego miasta św. Paweł apostoł skierował listy. 
W nich odnajdujemy najpiękniejszy Hymn o miłości, ale jakże różnej 
od tej, którą znali mieszkańcy Koryntu. Oni hołdowali zasadzie: 
używaj ile tylko możesz a potem idź w swoją stronę i nie bierz za nic 
odpowiedzialności. Nie liczyło się dobro konkretnego człowieka. 
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Wędrując między resztkami kamieni ze wspaniałych budow-
li usiadłem na jednym, który był częścią nieznanej budowli i za-
cząłem czytać słowa św. Pawła: Gdybym mówił językami ludzi 
i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał 

Kanał Koryncki

Ruiny świątyni w Koryncie
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wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] 
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym. (…)

Długo zastanawiałem się czy ten list trafił do serc mieszkań-
ców Koryntu? Dlaczego ten tekst jest ciągle żywy i porusza nasze 
serca? Przypomniałem sobie epizod z  katechezy. Mówiłem 
o krzyżu. Każde dziecko niewidome mogło wziąć w dłonie i do-
kładnie obejrzeć. Jedna z uczennic spostrzegła, że Jezus na krzy-
żu ma rozpostarte ramiona tak jak jej tata, gdy ona wraca z in-
ternatu do domu, by ją mocno przytulić. W ten sposób ojciec 
okazywał swoją miłość do swego dziecka. Chrystus w geście roz-
postartych rąk na krzyżu mówi o miłości Boga do człowieka aż 
do poświęcenia życia. 

Przyszła pokusa by zmienić w tym hymnie słowo miłość na 
Jezus. Co z tego wynikło? (…) Jezus cierpliwy jest, łaskawy jest. 
Jezus nie zazdrości, nie szuka poklasku, (…) Czy to nie jest praw-
dziwy obraz Jezusa jego ogromnej miłości do każdego z nas? Gdy 
miłość potraktujemy, jako należący mi się towar, bez brania od-
powiedzialności za następstwa, to okazuje się, że drugi człowiek 
staje się przedmiotem, który mogę zdobyć i korzystać z niego. 
Gdy przestaje spełniać moje oczekiwanie to wyrzucam go na 
margines życia. Wtedy zostaje ból i poczucie zrujnowanego życia, 
które można porównać do ruin Koryntu. 

Następnie słowo miłość zamieniłem na Mama i Tata, myśląc 
o  swoich rodzicach. Odkryłem, że św. Paweł mówi również 
o nich. Jestem im wdzięczny, że pokazali mi, co znaczy prawdzi-
wa miłość, która trwa mimo pojawiających się trudności. Gdy 
wstawię swoje imię w miejsce słowa miłość – czy wtedy ten hymn 
jest również o mnie? 

Kończę ten tryptyk słowami św. Pawła: Tak, więc trwają wia-
ra, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. Czy 
to nie jest przepiękny Boży warkoczyk, w którym jest wiara, na-
dzieja i miłość?



ks. Tomasz Bek

Żyć Ewangelią na co dzień

Wielu ludzi może być szczęśliwymi – wielu może być obda-
rzonymi Bożym błogosławieństwem. Dlaczego? Ponieważ 

Serce Boga nie ma granic i każdy może odnaleźć w nim bezpiecz-
ne miejsce, mimo że dla Jezusa nie było miejsca w żadnej betle-
jemskiej gospodzie i mimo że niekiedy pośród licznych spraw 
biegnących przez życie niektórzy nie znajdują odpowiedniej prze-
strzeni dla Boga.

Następne z Jezusowych błogosławieństw mówi: „Błogosławie-
ni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Słowa te od-
noszą się do ludzi, którzy mają serce proste, czyste. A prawdziwie 
czystego serca – wskazuje św. Franciszek z Asyżu – „...są ci, którzy 
gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają ni-
gdy czystym sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywe-
go i prawdziwego” (Napomnienia 16). Serce, które umie kochać, 
nie dopuszcza do swego życia czegoś, co zagraża tej miłości, czegoś, 
co ją osłabia lub naraża na niebezpieczeństwo. A jeśli ja ofiarowu-
ję tym, którzy mnie kochają, to, co złe i grzeszne, czy rzeczywiście 
kocham? Może pragnę kochać, ale jeszcze niewystarczająco potra-
fię tę miłość realizować. Pamiętajmy, że w Biblii serce oznacza 
prawdziwe intencje człowieka, to, czego naprawdę on szuka i pra-
gnie, niezależnie od tego, co okazuje na zewnątrz. Serce czyste 
zatem związane jest nie tylko z odrzuceniem grzechu, ale również 
ze szczerością, ze zwracaniem się ku Bogu i w konsekwencji z wol-
nością wobec samego siebie: wobec własnych zalet i grzechów, bo 
przecież to Bóg jest najważniejszy, a nie moje dobre samopoczucie. 

kONFereNcje w LaskacH
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Paradoksalnie zatem brzmi reakcja św. Teresy z Lisieux, gdy mó-
wiono jej, że w piekle wszyscy potępieni nienawidzą Boga. Ona 
powiedziała wówczas, że zbyt smutne jest przebywanie w miejscu, 
gdzie nikt Go nie kocha i wyraziła chęć, aby tam pójść, by przynaj-
mniej ona jedna kochała tam Boga. 

Kiedy serce kocha Boga i bliźniego, kiedy miłość jest prawdzi-
wą intencją, motywem jego reakcji, kiedy miłość Chrystusa je 
przynagla, kiedy wierni, którzy przez chrzest stają się uczestnikami 
śmierci Chrystusa, potwierdzają swoim życiem złożenie się w ofie-
rze przez Zbawiciela – wówczas serce to jest czyste i może zobaczyć 
Boga. Ale pamiętajmy, że w  twarzy każdego człowieka – nawet 
tego, którego serce przeorał najcięższy grzech – odbija się oblicze 
wcielonego Syna Bożego. Może więc warto zawołać: „Maryjo, Kró-
lowo Polski, ucz nas, jak Ty, kochać Boga w ludziach”.

W kolejnym z błogosławieństw wypowiedzianych przez Zba-
wiciela pojawiają się słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Błogosła-
wieństwo to może skłaniać nas do pomyślenia o licznych i po-
wtarzających się w życiu sytuacjach konfliktowych. Zdarza się 
przecież, że jesteśmy przyczyną sporów lub nieporozumień, za-
drażnień, zatargów, czy nawet rozłamu. Świat plotek, pomówień 
i oszczerstw tworzony przez ludzi krytykujących i niszczących, 
nie buduje pokoju. Plotka ma niekiedy bardzo długie uszy i jak 
papuga powtarza, to, co niedosłyszy, a co może zranić bliźniego.

Jan Brzechwa w wierszyku dla dzieci napisał:

„Papużko, papużko, 
Powiedz mi coś na uszko.  
Nic nie powiem, boś ty plotkarz, 
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz”.

A Maryja „...zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu” (Łk 2, 51b). To Ona jest obrazem Kościoła słu-
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chającego słów Chrystusa i słów o Chrystusie, powierzonych jego 
pieczy. Słowo zapadało w serce Maryi i znajdując tam podatny 
grunt, przynosiło owoc: albo odpowiedź zawierzenia, jak było 
w przypadku spotkania z archaniołem, albo postawę wierności, 
co ukazało wytrwanie pod krzyżem Jedynego Syna. I zapewne 
wiele innych reakcji było w życiu Niepokalanej Dziewicy, choć 
niekoniecznie opisanych w natchnionym tekście. Wszak to Ona 
jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Jej od Pana (por. Łk 1, 45) – „Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego” – Oto ja, niech w moim 
życiu Boża wola w pełni się dokonuje. 

Ale ludzkie serca niekiedy błądzą pośród ciemności. Może 
więc w chwilach zagubienia warto wołać do Boga wraz z Asyskim 
Biedaczyną: „...rozjaśnij ciemność w sercu mym (...) I daj (...) 
wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, mądrość i po-
znanie rzeczy (...), bym pełnił Twoje święte i prawdziwe przyka-
zanie” (Modlitwa przed krucyfiksem).

Kiedy Pan Jezus posyłał uczniów, prosił, aby wchodząc do 
jakiegoś domu, mówili: „Pokój temu domowi!” (Łk 10, 5). A po-
kój w ujęciu biblijnym to nie tylko brak wojny i rezultat jakiegoś 
układu. W Biblii hebrajskiej możemy odnaleźć rzeczownik „sza-
lom”. Pochodzi on od czasownika oznaczającego „być pełnym, 
nienaruszonym, skończonym”. Biblijny pokój to przede wszyst-
kim harmonia i dobrobyt życia codziennego. Obejmuje on zatem 
nie tylko relacje między ludźmi, lecz także stosunek człowieka 
do całego stworzenia i jest przede wszystkim owocem zbawienia 
przyniesionego przez Zbawiciela. Pokój bez Boga jest więc jakąś 
ułudą; wszak to Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem.

Niełatwo jest budować ewangeliczny pokój, który nikogo nie 
wyklucza, ale włącza także tych, którzy są nieco dziwni, trudni 
i skomplikowani – tych, którzy wymagają uwagi – tych, którzy 
są inni – tych, którzy są bardzo obciążeni życiem lub mają od-
mienne zainteresowania. Jest to trudne i wymaga wielkiej otwar-
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tości umysłu i  serca, gdyż nie jest to „budowanie zgody przy 
biurku lub kruchego pokoju jedynie dla uprzywilejowanej mniej-
szości”. Nie jest to też projekt przygotowany przez niewielu i do 
niewielu adresowany. Prawdziwy pokój nie usiłuje pomijać lub 
ukrywać konfliktów, ale raczej przyjąć je, rozwiązać i przemienić 
w ogniwo nowego procesu. Nie jest więc tworzeniem fikcyjnej 
rzeczywistości, ucieczką w krainę, gdzie wszystko jest iluzorycz-
nie bezkonfliktowe; jest raczej budowaniem zgodnie ze słowami 
modlitwy franciszkańskiej: siać miłość – gdzie panuje nienawiść, 
dawać wybaczenie tam, gdzie jest krzywda, nieść nadzieję – gdzie 
panoszy się rozpacz, a radość tam, gdzie smutek.

I niezależnie od faktu, jak trudne są doświadczenia i jakim 
cierpieniem naznaczona jest teraźniejszość, to i tak „...jest ona 
częścią Bożego planu odkupienia ludzkich grzechów, szerzenia 
Ewangelii na całym świecie i zbawienia szukających Boga ludzi 
oraz całego stworzenia” (W. C. Kaiser Jr, P. H. Davis, F.F. Bruce, 
M. T. Brauch, Trudne fragmenty Biblii, s. 497). 

Często dla człowieka drogi Boże nie są znane i dopiero u kre-
su, gdy stworzenie ujrzy Boga „twarzą w  twarz”, pozna szlaki, 
którymi On je prowadził – nawet przez dramaty zła i grzechu. 
Miłość Boga objawia się pomimo ludzkiego grzechu – „Tylko ci 
znajdą w Laskach szczęście, radość i pokój – pisała Matka Elż-
bieta – którzy prócz Pana Jezusa niczego nie szukają. Którzy Go 
tak kochają, że dla Niego chętnie znoszą wszystkie braki, niewy-
gody, trudy i przykrości...”.

Kolejne błogosławieństwo jest profetycznym życzeniem wo-
bec prześladowanych, brzmi ono bowiem: „Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie”. Sam Jezus podkreśla, że   droga do 
Królestwa prowadzi pod prąd; „Jeśli chcesz znaleźć źródło – pisał 
w Tryptyku Rzymskim Jan Paweł II – musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj...”. Zatem osoby szukające 
Wiecznego Domu, stają się tymi, którzy swoim życiem zadają 
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pytanie społeczeństwu – stają się ludźmi, którzy niepokoją. Moż-
na w ślad za papieżem z Wadowic zapytać: „Czy święci są po to, 
aby nas zawstydzać?” i razem z Nim odpowiedzieć: „Tak. Mogą 
być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zo-
baczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć 
lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest 
nam wszystkim...”. Jezus przypomina, jak wielu ludzi było i jest 
prześladowanych jedynie z tego powodu, że walczyli o sprawie-
dliwość, że żyli swoim zaangażowaniem wobec Boga i  innych. 
Jeśli nie chcemy zanurzyć się w mrocznej miernocie, nie możemy 
pragnąć wygodnego życia, bo „kto chce zachować swoje życie, 
straci je” (Mt 16, 25).

Nie możemy czekać, aby życie Ewangelią zacząć, gdy wszyst-
ko wokół będzie sprzyjało. Chwast i pszenica rosną obok siebie, 
a życie błogosławieństwami staje się trudne i może być nawet źle 
widziane, podejrzane, wyśmiewane. „Właśnie dziś, wśród tych 
okropnych czasów – nawoływał ks. Korniłowicz – tchnąć trzeba 
w ludzi wiarę, która jest w Ewangelii: „Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało”.

„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześla-
dować was będą... radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza 
obfita jest w niebie” (Mt 5, 11.12). 

Krzyż, a szczególnie trud i udręki, które znosimy, by żyć we-
dług przykazania miłości i  drogi sprawiedliwości, są źródłem 
naszego dojrzewania i uświęcenia. Z krzyża Chrystusa przecież 
życie tryska, a poprzez „...przyjęcie Krzyża cierpienie odmienia 
swą treść, nabiera swego pełnego znaczenia: radosnego znaczenia 
miłości” (Jan Paweł II). Pamiętajmy, że kiedy Nowy Testament 
mówi o cierpieniach, które trzeba ponieść dla Ewangelii, odwo-
łuje się do prześladowań. Mówmy jednak o prześladowaniach 
nieuniknionych, a nie o tych, które możemy sami sprowadzić na 
siebie przez niewłaściwy sposób traktowania innych. Święty nie 
jest jakąś osobą ekscentryczną, oddaloną, która staje się nie do 
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zniesienia z  powodu swojej próżności, swojego negatywnego 
podejścia i urazów. Apostołowie Chrystusa nie byli tacy. Księga 
Dziejów Apostolskich mówi nam stanowczo, że cieszyli się sym-
patią wszystkich ludzi (Dz 2, 47, por. 4, 21.33; 5, 13), podczas gdy 
niektóre władze nękały ich i prześladowały (por. 4,1–3; 5,17–18).

Prześladowania nie są rzeczywistością z czasów minionych, 
ponieważ również dzisiaj je znosimy, czy to w sposób okrutny, 
jak wielu współczesnych męczenników, czy to w sposób subtel-
niejszy, poprzez oszczerstwa i fałszerstwa. Jezus mówi, że jest to 
błogosławieństwo, gdy z  Jego „...powodu mówią kłamliwie 
wszystko złe na was” (Mt 5, 11b).

„Pan Bóg stworzył człowieka dla jego szczęścia, by brał udział 
w szczęśliwości Bożej” – pisała Matka Elżbieta. „Szczęśliwy ten 
człowiek – wskazywała dalej – jeżeli wśród bólu, wyzwolony ze 
wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie”.

Siła świadectwa świętych polega na przeżywaniu błogosła-
wieństw i reguł, według których będziemy sądzeni podczas Sądu 
Ostatecznego. Są to słowa krótkie, proste, ale praktyczne i ważne 
dla wszystkich, ponieważ chrześcijaństwo jest przede wszystkim 
po to, aby nim żyć; a jeśli jest również przedmiotem refleksji, to 
ma ona wartość jedynie wówczas, jeśli pomaga nam żyć Ewan-
gelią w codziennym życiu. 

czystość ciała 
czystość rąk pana przewodniczącego 
czystość idei 
czystość śniegu co płacze z zimna 
wody co chodzi nago 
czystość tego co najprościej

i to wszystko psu na budę 
bez miłości

napisał ks. Jan od biedronki (ks. Jan Twardowski)



Maciej Jakubowski

Cała piękna…

Z książki Cała piękna. Maryja, autorstwa ks. Krzysztofa Won-
sa SDB, (Salwator, Kraków, 2017) wynotowuję kilka zdań, 

podkreślonych w czasie lektury:
Maryja nie przestała wierzyć, że Bóg jest Bogiem światła, a nie 

ciemności, harmonii, a nie chaosu, piękna a nie pustki. Wierzyła, 
że w  tym wszystkim, co przeżywa, ukryty jest głębszy sens, jest 
piękno, na razie przysłonięte zasłoną Bożych tajemnic… (s.114).

To wiara pozwoliła Jej przetrwać mroczne godziny życia – od 
Betlejem po Golgotę, i nie pozbawiła Jej pierworodnego piękna. 
Miecz boleści przeszył jej serce, a Ona nie skurczyła się w sercu, nie 
zmarniała na duszy; pozostała nienaruszona nawet przez cień 
grzechu. Pozostała cała piękna…(s.126).

W świecie ogarniętym chaosem, mrokiem i cierpieniem, kie-
dy tyle jest rzeczy nie-pięknych, tak bardzo potrzeba wiary po-
dobnej – choćby w skromnej mierze – do wiary Matki Bożej, by 
wierzyć tak, jak ona za jej życia ziemskiego, że za zasłoną cha-
otycznych wydarzeń jest Boża tajemnica, że jest Bóg światła, 
harmonii i piękna; Bóg miłości i pokoju. A także, by wytrwać 
w trudnych i najtrudniejszych doświadczeniach i cierpieniach, 
i nie skurczyć się w sercu, i nie zmarnieć na duszy. 

I bardzo potrzebni są ludzie, którzy właśnie teraz byliby 
świadkami takiej drogi piękna; świadkami wiary głębokiej i pro-
stej, dobroci i męstwa bez rozgłosu. 

Piękno – wracam do książki ks. Wonsa – nie jest czymś abs-
trakcyjnym. Posiada twarze konkretnych osób… Skuteczną apolo-

Z NOtatNika
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gią chrześcijaństwa, dowodem na jego prawdziwość są zwyczajni 
święci ludzie, piękno, które promieniuje z ich życia… Wielu ludzi 
otworzyło się na wiarę przez spotkanie z  pięknymi  
ludźmi…(s.22).

I są tacy wśród nas, są tu i teraz. 
W sobotę, 5 września, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej, a po-

tem na leśnym cmentarzu w Laskach, żegnaliśmy Anne-Marie, 
zmarłą trzy dni wcześniej, po długim, bardzo długim chorowaniu 
– do końca uśmiechniętą do wszystkich i  całego świata – (głos 
jednego z przyjaciół). 

Na cmentarzu padły słowa o jej wierze, o jej dzielności, o do-
broci i opiekuńczości, o pogodzie ducha, o wytrwałej modlitwie 
różańcowej w gronie najbliższych przyjaciółek do ostatnich dni 
życia. 

Przytoczę głos innego z  licznych przyjaciół, umieszczony 
w internecie na dzień przed jej śmiercią: Nasza kochana Anne-
-Marie powoli odchodzi do Nieba. Kilka dni temu mówiła, że 
czuje się jak w raju, że Matka Boska otoczyła ją (nas) swoim płasz-
czem. Cały czas myśli o innych...

* * *

Właśnie teraz, w tym czasie pod wieloma względami nie pięk-
nym i trudnym, żyła wśród nas pełna uroku kobieta, żona i matka. 
Niby zwyczajna a jednak nie zwyczajna! Cicha bohaterka radosnej 
wiary, dobroci i cichego męstwa – cała piękna, bliska Całej Pięknej.

Drogocenny dar świadectwa zostawiłaś nam Anne-Marie! 
Zostawiłaś jakby z uśmiechem i bez wielkich słów. 

* * *

Nie dla każdego dar takiej osobowości, nie dla każdego taka 
droga i taka dojrzałość duchowa, ale coś z tej drogi piękna jest dla 
wszystkich. Czy trzeba poczuć się zaproszonym na tę drogę?
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* * *

Anne-Marie Coffin-Płomińska, urodzona w Paryżu 5 paździer-
nika 1965 roku, zmarła w Warszawie 2 września 2020 roku. Żona  
dr. Piotra Płomińskiego – do 2019 roku służącego swoim doświadcze-
niem medycznym w Dziale Lekarskim w Laskach – kardiologa; mat-
ka Marie-Fleur, Thibaut i Bernarda. Była konsultantem w dziedzinie 
controlingu i  finansów w firmach krajowych i międzynarodowych. 
Związana z „Wędrówką” – środowiskiem przyjaciół i wychowanków 
ks. Tadeusza Fedorowicza i ojca Marka Pieńkowskiego OP. Po uro-
czystościach pogrzebowych w kaplicy Matki Bożej Anielskiej spoczęła 
na cmentarzu w Laskach w dniu 5 września 2020 roku.



Poniżej publikujemy jedną z propozycji tzw. „Dopowiedzeń”, 
które – w myśl założeń Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Ro-
sarium Virginis Mariae” z 16 października 2002 roku – mają 
na celu ubogacenie poszczególnych części modlitwy różańcowej 
o dodatkowe treści związane zarówno z życiem Maryi, jak i Je-
zusa. Papież pisze: „Centrum «Zdrowaś Maryjo», poniekąd 
zwornikiem między jego pierwszą a  drugą częścią, jest imię 
Jezus. Czasami, przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum 
uchodzi uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium 
Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to właśnie akcent, jaki 
kładzie się na imieniu Jezus i na Jego misterium, znamionuje 
znaczące i owocne odmawianie różańca” (RVM 33).

Dlatego w każdej tajemnicy odmawiamy najpierw „Ojcze 
Nasz”, potem „Zdrowaś Maryjo”, z przerwą na „Dopowiedze-
nie” po imieniu „Jezus”, a następnie „Święta Maryjo”.

Po  „Dopowiedzeniach różańcowych” K. Gorzeloka publi-
kujemy również wierszowaną „Legendę różańcową” autorstwa 
siostry Miriam Isakowicz z Lasek, która dzieli się oryginalną 
refleksją mod litewną z okresu jej pracy misyjnej w Żytomierzu 
na Ukrainie.

                                      Redakcja 
Kazimierz Gorzelok

Dopowiedzenia różańcowe
Tajemnice Radosne 

Zwiastowanie 
  1. Którego Bóg zapowiedział w raju;
  2. O którym mówią Pisma;
  3. Którego zwiastował Ci, o Panno, Anioł Pański;
  4. Któremu Ty, o Panno, okazałaś posłuszeństwo wiary;

w ZacisZu iZdeBki
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  5. Którego Ty, o Panno, przyjęłaś całym sercem;
  6. Którego Ty, o Panno, poczęłaś z Ducha Świętego;
  7. Który zamieszkał wśród nas;
  8.Którego Józef zamierzał oddalić razem z Tobą;
  9.Którego Anioł Pański polecił Józefowi przyjąć wraz z Tobą;
10.Którego Józef wziął do siebie razem z Tobą.

Por. Łk 1, 26–38;Mt 1,18–24;J 1,14;KKK 456 i n.

Spotkanie z Elżbietą
 1.Którego Ty, o Panno, do Elżbiety niosłaś;
  2.Którego Ty, o Panno, do domu Zachariasza wniosłaś;
  3.Z którym Ty, o Panno, pozdrowiłaś Elżbietę;
  4.Który sprawił, że poruszyło się Dzieciątko w łonie Elżbiety;
  5.Który sprawił, że Duch Święty napełnił Elżbietę;
  6.Który sprawił, że Elżbieta Cię błogosławiła;
  7.Którego Elżbieta błogosławiła w Twoim łonie;
  8.Którego wielbi Twoja dusza;
  9.W którym raduje się Twój duch;
10.Który uczynił ci wielkie rzeczy.

Por.  Łk 1,39–56; KKK 267 i n. 

Narodzenie Bożego Dziecięcia
  1. Którego Ty, o Panno, do Betlejem niosłaś;
  2. Którego Ty, o Panno w Betlejem porodziłaś;
  3. Którego Ty, o Panno owinęłaś w pieluszki;
  4. Którego Ty, o Panno położyłaś w żłobie;
  5. Dla którego nie było miejsca w gospodzie;
  6. Którego narodziny zwiastował pasterzom Anioł Pański; 
  7.  Przy którego narodzinach Aniołowie zwiastowali ludziom 

pokój;
  8. Którego pasterze znaleźli wraz z Tobą i Józefem;
  9. Któremu nadano to imię ósmego dnia po narodzeniu;
10. Któremu pokłon oddali mędrcy ze Wschodu.

Por.  Łk 2,1–20; Mt 2,1–12; Ga 4,4 -5; KKK 525 i n.
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Ofiarowanie w Świątyni 
  1.  Którego Ty, o Panno, wraz z Józefem, przyniosłaś do Jerozo-

limy;
  2. Którego ofiarowaliście Panu zgodnie z przepisem Prawa;
  3. Którego wziął w objęcia Symeon;
  4. Za którego Symeon błogosławił Boga;
  5. W którym Symeon ujrzał Boże zbawienie;
  6. Dla którego Symeon błogosławił Ciebie i Józefa;
  7.  Przy którym Symeon wypowiedział proroctwo o znaku sprze-

ciwu i mieczu boleści; 
  8.  Który sprawił, że do świątyni przyszła również prorokini Anna;
  9.  Przy którym prorokini Anna sławiła Boga i mówiła o Nim 

wszystkim;
10. Z którym wypełniliście wszystko według Prawa Pańskiego.

Por.  Łk 2,22–39; KKK 529. 

Dwunastoletni Jezus w Świątyni
  1.  Który udał się z Tobą, o Panno, i Józefem, na Święto Paschy;
  2.  Który po skończonych uroczystościach pozostał w Jerozoli-

mie;
  3. Którego szukaliście między krewnymi i znajomymi; 
  4. W poszukiwaniu którego wróciliście do Jerozolimy;
  5. Którego odnaleźliście w Świątyni;
  6.  Który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im 

i zadawał pytania;
  7.  Którego bystrością umysłu i odpowiedziami byli zdumieni 

wszyscy, którzy Go słuchali;
  8. Któremu powiedziałaś o bólu, z jakim Go szukaliście;
  9.  Którego odpowiedzi na pytanie, czemu to uczynił, nie zrozu-

mieliście;
10. Ktory wrócił z Wami do Nazaretu i był Wam poddany.

Por.  Łk 2, 41–51; KKK 534.
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Tajemnice Światła 
Chrzest w Jordanie
  1. Który przyszedł nad Jordan z Nazaretu;
  2. Który uczynił siebie „grzechem” za nas;
  3. Który przyjął chrzest, kiedy cały lud przystępował do chrztu;
  4. Który modlił się w czasie chrztu;
  5. Który ujrzał rozwierające się niebo;
  6.  Nad którego zstąpił Duch Święty w  postaci cielesnej niby 

gołębica;
  7.  O którym głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie”;
  8. Przy którego chrzcie objawia się cała Trójca Święta;
  9.  O którym Jan powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata”;
10. O którym Jan dał świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Por.  Mt 3,13–17; Mk 1,9–11; Łk 3, 21–22; J 1,31–34; KKK 535 i n. 

Objawienie na weselu w Kanie
  1. Którego zaproszono na wesele, na którym Ty byłaś;
  2. Którego zaproszono razem z uczniami;
  3. Do którego rzekłaś: „Nie mają wina”;
  4.  Po którego odpowiedzi powiedziałaś do sług: „Zróbcie wszyst-

ko, cokolwiek
    wam powie”; 
  5. Który polecił napełnić stągwie wodą;
  6.  Który kazał zaczerpnąć ze stągwi i zanieść staroście weselnemu;
  7.  Który sprawił, że słudzy jako pierwsi poznali cud, którego 

dokonał;
  8. Który taki to początek znaków uczynił w Kanie Galilejskiej;
  9. Który objawił swoją chwałę;
10.W którego uwierzyli Jego uczniowie.

Por.  J 2,1–11; KKK 1613 i 2618.
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Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
  1. Który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia;
  2. Który głosił Królestwo Boże ubogim w duchu;
  3. Który głosił Królestwo Boże tym, którzy się smucą;
  4. Który głosił Królestwo Boże cichym;
  5.  Który głosił Królestwo Boże tym, którzy łakną i pragną spra-

wiedliwości;
  6. Który głosił Królestwo Boże miłosiernym;
  7. Który głosił Królestwo Boże ludziom czystego serca;
  8.  Który głosił Królestwo Boże tym, którzy wprowadzają po 

kój;
  9.  Który głosił Królestwo Boże tym, którzy cierpią prześladowa-

nie dla sprawiedliwości;
10. Który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia. 

Por.  Mt 5,3–10; Mk 1,156; Łk 6,20–26; KKK 541 i n. 

Przemienienie na Górze Tabor 
1. Który przemienił się na Górze Tabor;
  2. Którego twarz zajaśniała jak słońce;
  3. Którego odzienie stało się białe jak światło;
  4. Który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem;
  5.  O którym głos z obłoków powiedział: „To jest Syn mój Wy-

brany”;
  6. O którym głos z obłoku powiedział: „Jego słuchajcie”;
  7.  Którego ukazanie się w postaci Bożej Wywołało w uczniach 

duży lęk;
  8.  Który zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie 

lękajcie się”;
  9. Którego – gdy podnieśli oczy – zobaczyli samego;
10.  O którego przemienieniu zachowali milczenie, aż do Jego 

zmartwychwstania. 

Por.  Mt 17,1–8; Mk 9, 2–8; Łk 9,28–36; 2P 1,16 i n. KKK 554 i n.
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Ustanowienie Eucharystii 
  1. Który przeistoczył chleb w swoje Ciało;
  2. Który przeistoczył wino w swoją Krew;
  3. Który polecił czynić to na Jego pamiątkę;
  4. Który ustanowił kapłanów, by to polecenie wypełniali;
  5. Którego przyjmujemy pod postacią chleba;
  6. Którego przyjmujemy pod postacią wina;
  7. Którego adorujemy w tym Najświętszym Sakramencie;
  8. Który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłości;
  9. Który dla nas ustanowił ten Sakrament Miłosierdzia;
10.  Który do nas woła: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-

dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Por.  Mt 26,26–30; Mk 14,22–25; Łk 22,19 i n.; 1 Kor 11,23–26; 

KKK 1322 i n. 
Tajemnice bolesne

Ogród Oliwny
  1. Który przyszedł uczniami do Getsemani;
  2. Który począł się smucić;
  3. Który począł drżeć;
  4. Który począł odczuwać trwogę;
  5. Który zachęcał uczniów do czuwania;
  6. Który padł na ziemię i modlił się;
  7. Który zachęcał uczniów do modlitwy;
  8. Któremu ukazał się anioł z nieba i pokrzepił Go;
  9. Który pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił;
10. Którego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię.

Por.  Mt 26 36–46; Mk 14,32–42; Łk 22,39–46; KKK 612.

Biczowanie
  1. Którego Piłat kazał ubiczować;
  2. Który podał grzbiet swój bijącym;
  3. Na którego spadła chłosta zbawienia dla nas;
  4. Który sam pozwolił się gnębić;
  5. Który nawet nie otworzył ust swoich;
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  6. Którego wygląd został nieludzko oszpecony;
  7. Którego postać była niepodobna do ludzi;
  8. Który wydał swe życie na ofiarę za grzechy;
  9. W którego ranach jest nasze uzdrowienie;
10. Który oręduje za przestępcami.

Por.  Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,1; Iz 52,14–53,12. 

Ukoronowanie cierniem
  1. Którego żołnierze rozebrali z szat;
  2. Którego okryli płaszczem purpurowym;
  3. Któremu włożyli na głowę koronę z cierni;
  4. Któremu dali do prawej ręki trzcinę;
  5. Z którego szydzili;
  6. Na którego pluli;
  7. Którego policzkowali;
  8. Którego bili trzciną po głowie;
  9.  Który wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu 

purpurowym;
  10. O którym Piłat powiedział: „Oto człowiek”.

  Por.  Mt 27,27–31; Mk 15,16–20; J 19,2–5.
  
Dźwiganie Krzyża 
  1. Który przyjął wyrok śmierci;
  2. Który wziął na siebie krzyż;
  3. Który upadł po raz pierwszy;
  4. Który Cię spotkał na tej drodze;
  5. Który przyjął pomoc Szymona z Cyreny;
  6. Który odwzajemnił posługę Weroniki;
  7. Który upadł po raz drugi;
  8. Który zwrócił się do płaczących nad Nim niewiast;
  9. Który upadł po raz trzeci;
10. Który stanął na Golgocie. 

Por. Mt 27, 32 i n; Mk 15,20 i n. Łk 23,26–32; J 19,17;  
KKK 1674 i 2669.
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Śmierć na krzyżu
  1. Który pozwolił przybić się do krzyża;
  2. Który przebaczył swoim oprawcom;
  3. Który przyrzekł niebo skruszonemu Łotrowi;
  4.  Który dał nam z krzyża Ciebie za Matkę i powierzył nas Two-

jej macierzyńskiej opiece;
  5. Który pragnął, byśmy Go pragnęli;
  6. Który doświadczył niesamowitego opuszczenia;
  7. Który wykonał wszystko do końca;
  8. Który powierzył swego ducha w ręce Ojca;
  9. Który o0ddał swego ducha z donośnym wołaniem;
10.  Z którego boku wypłynęła dla nas krew i woda, a Twoją duszę 

miecz przeniknął.

Por. Mt 27,45–50; Mk 15,33–37; Łk 23,33–46; J 19,25–34;  
KKK 478 i 2605

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie
  1. Który zmartwychwstał;
  2. Który ukazał się Marii Magdalenie;
  3. Który ukazał się niewiastom;
  4. Który ukazał się uczniom w Emaus;
  5. Który ukazał się Piotrowi;
  6. Który ukazał się apostołom w Wieczerniku;
  7. Który ukazał się Tomaszowi;
  8. Który ukazał się więcej niż pięciuset braciom równocześnie;
  9.  Który ukazał się siedmiu uczniom nad Jeziorem Tyberiadz-

kim;
10. Który ukazał się Jedenastu na górze w Galilei.

Por.  Mt 28,16–20; Mk 16,15–20; Łk 24,44–52; Dz 1,1–11;  
KKK 659 i n.
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Wniebowstąpienie
  1. Który do nieba wstąpił;
  2. Który zasiadł po prawicy Ojca;
  3. Który panuje nako Król Miłosierdzia;
  4. Który żyje i działa w swoim Kościele;
  5.  Który jest a nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata;
  6. Który przyjdzie powtórnie w chwale;
  7. Który przyjdzie ze swoimi Aniołami i Świętymi;
  8. Który będzie sądził żywych i umarłych;
  9. Który będzie sądził z miłości;
10.Którego Królestwo osiągnie swoją pełnię.

Por. Mt 28,16-20; Mk 16,15-20; Łk 24-44-52; Dz 1,1-11; KKK 
659 i n. 

Pięćdziesiątnica (wersja oparta na KKK 1831)
  1. Który nam zesłał Ducha Świętego;
  2. Który nam zesłał Ducha mądrości;
  3. Który nam zesłał Ducha rozumu;
  4. Który nam zesłał Ducha rady;
  5. Który nam zesłał Ducha Świętego 
  6. Który nam zesłał Ducha męstwa;
  7. Który nam zesłał Ducha umiejętności;
  8. Który nam zesłał Ducha pobożności;
  9. Który nam zesłał Ducha bojaźni Bożej;
10. Który nam zesłał Ducha Świętego.

Wniebowzięcie 
  1. Który Cię, o Panno, z ciałem i duszą wziął do nieba;
  2. Który Cię wziął do grona Aniołów;
  3. Który Cię wziął do grona Patriarchów;
  4. Który Cię wziął do grona Proroków;
  5. Który Cię wziął do grona Apostołów;
  6. Który Cię wziął do grona Męczenników;
  7. Który Cię wziął do grona Dziewic;
  8. Który Cię wziął do grona Wyznawców;
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  9. Który Cię wziął do grona Wszystkich Świętych;
10. Który Cię, o Panno, z ciałem i duchem wziął do nieba.

Por.  1 Kor 2,9; KKK 966.

Ukoronowanie w chwale 
  1. Który Cię, o Panno, ukoronował na Królową nieba i ziemi;
  2. Który Cię uczynił Królową Aniołów;
  3. Który Cię uczynił Królową Patriarchów;
  4. Który Cię uczynił Królową Proroków;
  5. Który cię uczynił Królową Apostołów;
  6. Który Cię uczynił Królową Męczenników;
  7. Który Cię uczynił Królową dziewic;
  8. Który Cię uczynił Królową Wyznawców;
  9. Który Cię uczynił Królową Wszystkich Świętych;
10.  Który Cię, o  Panno, ukoronował w  niebie na Królową  

Pokoju.

Por. Ap 12,1 i n.; KKK 972; Lumen gentium 52–69.

fot. s. Lidia Witkowska FSK
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s. Miriam Isakowicz FSK

Legenda różańcowa

Nie zawsze człowiek legendom dowierza,
Lecz nasza prawdziwa jest z Żytomierza 
i tajemnicę wam dziś odsłoni
O MATCE BOŻEJ Z RÓŻAŃCEM W DŁONI.

Co w złotej sukni i ranną rosą
Przez Malowankę z Dzieciątkiem…szła boso.
I piękna była w srebrzystym płaszczu; 
Na głowie jaśniał krąg z gwiazd dwunastu
Cicha, łagodna i rozmodlona
z lekkim uśmiechem w SYNA wpatrzona.

Kiedyś w kaplicy, gdzie się modliła,
Dzieciątko z troską płaszczem okryła.
I wyszła drzwiami prosto przez ganek,
Zeszła schodami sióstr Franciszkanek.

Koło ogródka i przez podwórko
Wyszła zwyczajnie otwartą furtką.
Skręciła w lewo spojrzała w górę
I cicha poszła przez „II prowułek”

Na rękach miała pęk róży w wianku
I poszła w kierunku jakby przystanku.
A róż tych pięknych było tak wiele,
Ile w różańcu jasnych perełek.

Szła Matka Boża i przystawała,
Po jednej róży u wrót składała,



s. Miriam Isakowicz FSK – Legenda różańcowa 49

Jakby zagrody tą różą znaczyła
I widać było, że się modliła.

Najpierw przy furcie u pani Hani,
Co się zajmuje głodnymi pieskami.
Jak siostry zobaczy, czy to skwar czy słota,
Pana Boga chwali z uśmiechem.. zza płota.

A druga róża jasno-czerwona
Przy studni pana Józefa złożona.
„Józefowa studnia”, gdzie o każdej porze
Każdy spragniony czerpać może.

Złożona dalej to już róża trzecia
Przy siatce, za którą widać pełno kwiecia,
Gdzie pani Maria dzieli się z nami
Czasem marchewką, a czasem kwiatami.

I Matka Boża poszła jeszcze dalej
Tam też, gdzie furtkę przed nią zamykali,
Gdzie za starym płotem, za okna zasłoną
Nikt Jej pewnie nie znał, a wódkę pędzono.

Tu czwartą różę przy drodze złożyła
 i o Miłosierdzie Syna poprosiła.
Piąta przy zakręcie u dróg skrzyżowania,
Gdzie „Misza – łobuz” i stroskana mama.

Dalej płot zielony, w chacie jakby pusto,
Matka Boska kładzie na próg różę szóstą,
Bo wie, że staruszka kiedyś tutaj żyła,
Ale Pan ją zabrał…. czasem się modliła.
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Kilka kroków jeszcze tu róża niewielka 
Zaznaczyła bramę u Pana Alberta,
Który należy do tych wiernych synów
I co niedziela jest u Bernardynów.

I dalej, tak dalej… aż u końcu dróżki 
Matka Boska doszła do domu Andriuszki.
Zagroda mała i chatka niewielka,
Położyła przy niej różę .. i cukierka.

Potem jeszcze dziadka spotkała przed drzwiami,
Co po centymetrze posuwał nogami.
Kijem się podpierał – węzełek nieduży –
Ale się uśmiechnął na sam widok róży.

Zaś całkiem na końcu przejście na podwórko,
Tam się zatrzymała, ale bardzo krótko.
Z dali zobaczyła małego chłopczyka,
Róże położyła tuż koło śmietnika,
Gdzie przystanęła szara ludzka bieda:
Dziadek i dwa pieski szukający …chleba.
Z proszącym spojrzeniem syna przytulała
I znów przez prowułek do domu wracała.

Tu domy, podwórka, róże dla Weroni
I dla głuchej sąsiadki z sercem na dłoni.
I już przy schodkach jest sióstr Franciszkanek,
Ale ma jeszcze dwie róże związane.

Więc mija schodki i u sąsiada
Na nowej furcie dwie różyczki składa.
Łatwo się domyśleć i zamysł odczytać:
To dla „mamy i taty” księdza Witalika.
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I tu się uśmiechnął Pan Jezus malutki, 
bo nagle zobaczył krówkę koło furtki.
A Matka Boska wędrówkę kończyła,
U sióstr Franciszkanek na schodkach już była.

Dostojna i piękna w srebrnej płaszczenicy
Cichutko na górę weszła do kaplicy -
Róże już rozdała, a było ich wiele,
Tyle co w różańcu różańcowych pereł.

Uklękła pokorna i cicha u proga,
Polecając biedy Miłosierdziu Boga.
Spojrzała na syna i jeszcze dodała:
-„ wiesz co mój Synaczku –
 tak bardzo bym chciała,
by za tych ludzi, gdzie róże złożyłam
każda Franciszkanka z nami się modliła,
choć jedną „zdrowaśkę”, choćby jeden z wierszy,
to by mój RÓŻANIEC był jeszcze piękniejszy.

Synaczek zrozumiał pragnienie wołania –
Spojrzał w oczy matki i zaczął …RÓŻANIEC…
A legenda mówi, że z Jezusem Małym
Także Franciszkanki RÓŻANIEC szeptały:

Za Hanię z pieskami, za Marię – z kwiatami,
Za Józefa – gdzie woda, za nieznanych w zagrodach.
Za tamtych za furtką, co handlują wódką…
A po drugiej stronie także za Weronię.
Za babcię z gruszkami i dziadka z nóżkami, 
Co je już po drodze tylko suwać może
I za dzieci przy bramie za Miszę, za mamę,
za Jurka – w potrzebie i za babcię już w niebie.
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Za pana Alberta, Andriuszka za cukierka
I za tych bez liku grzebiących w śmietniku.
A potem jeszcze w RÓŻAŃCU na końcu
Za tatę i mamę głośno: „Chwała Ojcu”
I „Pod Twoją obronę” za wszystkich z Malowanki
Pięknie zaśpiewały siostry Franciszkanki.
I tu dla LEGENDY koniec wybiło!!!
Na II prowułku coś się odmieniło…
A Matka Boska u sióstr Franciszkanek przytuliła Syna  
                                                             z podziękowaniem.

Żytomierz 
7 października 2007 r.



ks. Andrzej Gałka*
ks. Andrzej Gałka

Per Mariam – Soli Deo –
o księdzu Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Per Mariam – Soli Deo...

Po śmierci Prymasa A. Hlonda wydawało się, że Kościół 
w konfrontacji z nową rzeczywistością musi paść na kolana, 

musi przegrać, że nie ma szans na przetrwanie. Czy ktoś jest 
w stanie zastąpić wielkiego Prymasa? – pytano. Pytanie było tym 
bardziej zasadne, że sytuacja polityczna i społeczna kraju wska-
zywała na odchodzenie władz od deklarowanej wcześniej lojal-
ności i wolności dla Kościoła. Coraz częstsze stawały się ataki na 
Kościół, zwłaszcza zaś na jego hierarchię. Zaczęto wysuwać 
wprost śmieszne zarzuty, a mianowicie, że Kościół w Polsce jest 
na usługach imperializmu i pozostaje w kontakcie z ośrodkami 
militarystycznymi zachodniej Europy. Również sytuacja między-

kartka Z HistOrii

* Dr teologii w zakresie historii Kościoła. Krajowy Duszpasterz Niewidomych. 
Rektor Kościoła św. Marcina w Warszawie.
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narodowa, zwłaszcza w Związku Radzieckim, gdzie do absurdu 
doszedł tzw. kult jednostki, nie pozostawała bez wpływu na dzie-
je Kościoła w Polsce. 

W takiej rzeczywistości Prymasem Polski zostaje dotychcza-
sowy ordynariusz lubelski, ksiądz biskup Stefan Wyszyński. W li-
ście skierowanym do wiernych z racji swego ingresu, tak pisze 
o sobie i o misji, jaką ma wypełnić: „Nie jestem politykiem, ani 
dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Jestem 
natomiast Ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem 
dusz Waszych. Jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo 
moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie”. Szybko okazało się 
jednak, że Prymas będzie musiał być zarówno dyplomatą, jak 
i  politykiem. Jego polityka będzie jednak zawsze przejrzysta, 
jednoznaczna i będzie miała na celu obronę praw człowieka, praw 
narodu i praw Kościoła. 

Bezpośrednio po objęciu stolic biskupich w Gnieźnie i Warsza-
wie sytuacja na linii państwo – Kościół z każdym dniem ulegała 
pogorszeniu. Władze państwowe zaczęły szykanować biskupów. 
Niektórzy z nich, jak Czesław Kaczmarek z Kielc, zostali niebawem 
aresztowani, zaś inni, jak Stanisław Adamski z Katowic, będą usu-
nięci z diecezji. Dnia 2 3 stycznia 1950 roku władze państwowe 
ustanowiły przymusowy zarząd nad kościelną organizacją Caritas. 
30 stycznia tego roku odbyła się I Krajowa Narada Zrzeszenia 
Katolików „Caritas”, które zajęło miejsce kościelnej organizacji. 
Minister Administracji Publicznej, uzasadniając tę decyzję, powie-
dział: „Caritas był wykorzystywany dla obcych celów, stał się do-
meną wpływów dnia wczorajszego, zaślepionych nienawiścią do 
Polski Ludowej”. Celem usunięcia powstających napięć powołana 
została z inicjatywy Prymasa Polski Komisja Mieszana. Pierwsze 
jej posiedzenia odbyły się w lipcu 1949 roku. Ze strony Kościoła 
brali w niej udział: bp Zygmunt Choromański, bp Tadeusz Za-
krzewski i bp Michał Klepacz, ze strony zaś rządu minister Wła-
dysław Wolski, generał Edward Ochab i poseł Franciszek Mazur. 
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Dnia 14 kwietnia 1950 roku doszło do podpisania porozumie-
nia między Kościołem a państwem. Z perspektywy lat okazało się, 
iż było to porozumienie bez precedensu nie tylko w skali krajowej, 
lecz także międzynarodowej: pierwsze porozumienie z państwem 
bloku komunistycznego. Miało ono stworzyć modus vivendi Ko-
ścioła w socjalistycznej rzeczywistości. Rząd gwarantował: 1) na-
uczanie religii w  szkołach, 2) opiekę duszpasterską w  wojsku, 
w więzieniach i szpitalach, 3) istnienie KUL-u i wydziałów teolo-
gicznych w Krakowie i Warszawie, 4) prawo Kościoła do akcji 
charytatywnej . Ze swej strony Kościół zobowiązał się: 1) wezwać 
duchowieństwo do poszanowania władzy i do współpracy nad 
odbudową kraju, 2) podjąć w Stolicy Apostolskiej starania o usta-
bilizowanie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych, 3) 
popierać wszelkie wysiłki, zmierzające do utrwalenia pokoju. Po-
rozumienie wywołało bardzo różne reakcje w  społeczeństwie, 
a jego główny autor, Prymas Polski, poddany został ostrej krytyce. 
Jedni zarzucali mu, że wchodzi w układy z komunistami, inni, że 
jest za mało elastyczny w swych stosunkach z rządem. Przyszłość 
miała pokazać, że i  jedni, i drudzy nie mieli racji. I  jakkolwiek 
porozumienie pozostanie często martwą literą, to jednak Kościół 
będzie mógł się odwołać w przyszłości do jego treści.

Dnia 24 września 1953 roku aresztowano ks. Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego. Dwa dni wcześniej Sąd Rejonowy w Warszawie 
ogłosił wyrok w procesie bpa Kaczmarka, skazując go na 12 lat 
więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich. W uza-
sadnieniu wyroku czytamy: „kierujący przestępczą działalnością 
ośrodka antypaństwowego i antyludowego”. Przez trzy lata pry-
mas Wyszyński nie mógł brać bezpośredniego udziału w życiu 
Kościoła i narodu. Jego powrót z odosobnienia 26 października 
1956 roku był nie tylko jego osobistym zwycięstwem, ale zwycię-
stwem prowadzonej przez niego mądrej polityki. Już z w dwa dni 
po uwolnieniu Prymas apelował o szukanie zgodnych z narodo-
wą kulturą dróg rozwiązania społecznych konfliktów. 
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Na jakiś czas stosunki państwo – Kościół uległy przynajmniej 
częściowej poprawie. Do swych diecezji mogli powrócić areszto-
wani poprzednio, lub pozbawieni możliwości sprawowania rzą-
dów biskupi, a na ziemie zachodnie powrócili mianowani jeszcze 
przez Piusa XII w 1951 roku ordynariusze generalni, którzy od 
roku 1967 sprawowali swoją władzę jako administratorzy apo-
stolscy. Poprawiły się też stosunki na linii Warszawa – Watykan. 
W latach 1957–1958 Stolica Apostolska mianowała dla Polski 15 
nowych biskupów. Bardzo istotnym dla normalizacji stosunków 
był wspomniany już fakt ustanowienia na ziemiach zachodnich 
w 1972 roku nowej organizacji kościelnej.

W latach siedemdziesiątych miały miejsce dalsze wydarzenia 
kształtujące stosunki państwo – Kościół, a wśród nich nawiązanie 
stałych kontaktów roboczych pomiędzy rządem PRL a Watyka-
nem. Na czele zespołów stanęli arcybiskup Luigi Poggi i Kazi-
mierz Szablewski. 

Wielką bolączką tych czasów był brak zezwoleń na budowę 
nowych świątyń. Tylko nieliczne prośby zostały załatwione po-
zytywnie. Poprawa w tym względzie nastąpiła dopiero z końcem 
lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych każda diecezja 
budowała już kilkanaście lub kilkadziesiąt kościołów. 

Jakkolwiek prace na płaszczyźnie państwo-Kościół zabiera-
ły Kościołowi, zwłaszcza jego Prymasowi dużo czasu i energii, 
to jednak nie one były najważniejsze. Kościół cały czas dosko-
nale zdawał sobie sprawę, że najważniejsze jest wychowanie 
religijne i moralne społeczeństwa, przede wszystkim zaś mło-
dego pokolenia. Prymas Wyszyński ciągle to podkreślał i przy-
pominał zaraz, jakimi mocami Kościół może to czynić. Tak 
mówił o tym w Rzymie w listopadzie 1977 roku: „Kościół w Pol-
sce nie stoi mocą takich czy innych układów politycznych 
i umów dyplomatycznych (...). Mają one swoje znaczenie, ale 
jako przykrycie dachem budowy, która rośnie od fundamentów. 
A rośnie ona w Polsce mocą żywej wiary narodu, gorącej mo-



ks. Andrzej Gałka – Per Mariam – Soli Deo... 57

dlitwy, szczególnej miłości do Matki Najświętszej, wrażliwości 
moralnej”.

W tak krótkim szkicu trudno przedstawić dokładną analizę 
życia religijnego w Polsce za czasów kardynała Wyszyńskiego. 
Zostawiono więc świadomie całą codzienność życia Kościoła: 
działalność katechetyczną, naukową, czy życie sakramentalne. 
Nie sposób jednak, pisząc o tamtych czasach, pominąć główne 
akcje duszpasterskie, obejmujące swym zasięgiem cały Kościół. 
Zarówno Śluby Narodu (1956), Milenium chrztu Polski (1966), 
jak też przygotowanie do jubileuszu sześćsetlecia obecności Mat-
ki Bożej na Jasnej Górze, były głęboko zakorzenione w kulturze 
i chrześcijańskiej tradycji Polski. Stały się one łącznikiem między 
tym, co stare, chrześcijańskie i  narodowe a  tym, co nowe, co 
musiało się uczyć chrześcijaństwa i narodu. Wszystkie te uroczy-
stości jednoczyły naród i świadczyły o jego przywiązaniu do Ko-
ścioła i Prymasa. Najpierw, w trzechsetną rocznicę ślubów Jana 
Kazimierza, miały miejsce Jasnogórskie Śluby Narodu. Prymas 
chciał, aby naród nie tylko ponowił śluby królewskie, ale by skła-
dane 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze były wolą i wołaniem 
całego narodu. Tekst Ślubów został ułożony przez kard. Wyszyń-
skiego 16 maja 1956 roku w czasie Jego odosobnienia w Komań-
czy. Tekst był trzymany w  ścisłej tajemnicy aż do 26 sierpnia. 
W ten dzień, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu 
Polski, bp Michał Klepacz złożył przyrzeczenia, a  wraz z  nim 
milionowa delegacja narodu obecna na Jasnej Górze. W kraju, 
którego rząd wyznawał światopogląd ateistyczny, padały słowa: 
„Odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę 
naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy”, a dalej: „Przy-
rzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 
rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna (...). Przyrze-
kamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi”.

Było to wydarzenie, które przeszło najśmielsze oczekiwania. 
Po latach stalinowskiego sprawowania władzy nacechowanego 
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niesprawiedliwością i konfliktami społecznymi naród ślubował 
wierność Bogu i Matce Najświętszej. Nie tylko Polacy, ale opinia 
światowa zrozumiała, co się w  Polsce wydarzyło. Katolicyzm 
polski po dziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej 
przeżywał swoje największe święto. I chociaż ks. Prymas przeby-
wał jeszcze w więzieniu, wszyscy już wiedzieli, że od jego uwol-
nienia dzielą naród tylko tygodnie. W tym czasie, gdy bp Klepacz 
odprawiał Mszę św. na Jasnej Górze, ksiądz   Prymas w  małej 
kaplicy sióstr Nazaretanek w Komańczy składał ślubowanie na 
wierność Bogu i Jego Matce w imieniu całego narodu. 

Śluby Jasnogórskie dały początek nowemu programowi pra-
cy duszpasterskiej i  katechetyczno-kaznodziejskiej, który miał 
być realizowany w okresie Wielkiej Nowenny Milenijnej. Każdy 
jej rok będzie rozpoczynał się odnowieniem ślubowań we wszyst-
kich kościołach Polski, trzeciego lub w niedzielę po trzecim maja: 
rok 1957/58 – „Wierność Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i jego pa-
sterzom; rok 1958/59 – „Żyć w łasce uświęcającej bez grzechu 
ciężkiego”; rok1959/60 – „Stać na straży budzącego się życia”; rok 
1960/61 – „Wierność małżeńska”; 1961/62 – „Świętość ogniska 
domowego”; 1962/63 – „Wychować młode pokolenie w wierności 
Bogu i Kościołowi; 1963/64 – „Pielęgnować sprawiedliwość i mi-
łość społeczną; 1964/65 – „Walczyć z wadami narodowymi, zdo-
bywać cnoty”; 1965/66 – „Szerzyć cześć i nabożeństwo do Matki 
Bożej”. Program ten, jak łatwo zauważyć, poruszał wszystkie naj-
ważniejsze problemy życia społecznego i religijnego i ukazywał 
drogę ich realizacji – per Mariam Soli Deo. Takie było przygoto-
wanie do wielkich przeżyć milenijnych, które stały się czasem 
narodowych rekolekcji. 

W czasie przygotowań do Milenium chrztu Polski miało miej-
sce najważniejsze w  powojennej historii Kościoła wydarzenie: 
dnia 10 października 1962 roku Ojciec św. Jan XXIII dokonał 
otwarcia Soboru Watykańskiego II. W  pierwszej sesji soboru 
wzięło udział 24 biskupów polskich. W czasie trwania poszcze-
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gólnych sesji soborowych na Jasnej Górze nieustannie modlono 
się w intencji soboru. Każdorazowo w takim czuwaniu soboro-
wym brało udział od 30 do 50 parafii. Cała katolicka Polska była 
zjednoczona duchowo z soborem. 

Ostatnią z wielkich akcji duszpasterskich, jaką podjął ks. Pry-
mas Wyszyński, był sześcioletni okres przygotowania do jubile-
uszu sześćsetlecia obecności matki Bożej na Jasnej Górze. I tym 
razem kolejne lata miały swoje hasło i program. Podczas przygo-
towania do jubileuszu, 16 października 1978 roku, papieżem 
został wybrany Polak, kard. Karol Wojtyła, najbliższy od wielu 
lat współpracownik ks. Prymasa. W niespełna rok później Ojciec 
św. przyjechał do Polski. Po ślubach Jasnogórskich i Milenium 
było to trzecie wielkie święto Kościoła polskiego w jego powo-
jennej dotychczasowej historii. 

Wzrost autorytetu Kościoła i jego hierarchii najbardziej dawał 
się zauważyć w chwilach kryzysów społecznych, jakie przyszło 
przeżywać Polakom w latach 1956, 1968, 1970, 1976, a najbar-
dziej w roku 1980. Jak bardzo ważne i wprost niezastąpione było 
działanie Episkopatu Polski – również na płaszczyźnie społecznej 
– w tych czasach świadczy fakt, że gdy ksiądz Prymas skończył 
75 lat i złożył na ręce Ojca św. rezygnację ze swoich funkcji ko-
ścielnych, władze państwowe prosiły Stolicę Apostolską, aby nie 
przyjmowała rezygnacji ze względu na dobro kraju. 

Najlepszą oceną pracy Kościoła w Polsce, zwłaszcza jego Pry-
masa – nazwanego później Prymasem Tysiąclecia – było wystą-
pienie Ojca św. Jana Pawła II zaraz po swoim wyborze na Stolicę 
Piotrową. Mówił wtedy papież: „Czcigodny i umiłowany Księże 
Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na 
Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni 
Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie 
było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpie-
niem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu 
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dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim 
biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Lękliwe pytania o przyszłość Kościoła w Polsce stawiane po 
śmierci Prymasa Hlonda, okazały się bezpodstawne. Episkopat 
Polski i jego Prymas nie tylko nie stracili swojej pozycji społecz-
nej, ale wierni nauce kard. Hlonda umocnili autorytet Kościoła, 
związali go jeszcze ściślej z narodem. Poprzez udział w obradach 
Soboru Watykańskiego II, jak również poprzez wizyty, jakie skła-
dali przedstawiciele Watykanu i biskupi innych krajów w Polsce, 
wreszcie przez wybór papieża Polaka, Kościół katolicki w Polsce 
coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w skali Kościoła Powszech-
nego. 



Bogusław Śliwerski*

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia –  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wielkość postaci historycznej mierzy 
się także zainteresowaniem jej życiem 
przez kolejne pokolenia 

(Grajewski 2013, s.5). 

Społeczne nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzbudza 
zainteresowanie swoją aktualnością nie tylko w kręgach dusz-

pasterskich, co jest zupełnie naturalne, ale także we wspólnotach 
akademickich, gdzie kształci się przyszłe pokolenia wychowawców, 
pedagogów, rodziców i osoby służby publicznej. Szczególnie teraz, 
kiedy doświadczamy w  życiu społeczno-politycznym kolejnej, 
kontrrewolucyjnej zmiany politycznej, aksjonormatywnej – poglą-
dy Prymasa Tysiąclecia są kluczowe ze względu na ich głębokie 
zakorzenienie w osobistych losach i doświadczeniach okresu oku-
pacji oraz w dramatycznym pozbawieniu Go przez reżim minio-
nego ustroju prawa do przewodzenia Kościołowi katolickiemu 
w naszej ojczyźnie. Sięgam zatem po kategorię oporu, bowiem 
normatywna wizja wychowania ma już swoje opracowanie w wie-

Z pedaGOGicZNycH rOZwaŻań
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lu publikacjach naukowych. Nie ma zatem potrzeby, by ją w tym 
miejscu odtwarzać. 

Kształtowanie ludzkiej świadomości w kulturze jest nie tylko 
procesem przystosowania się do istniejących sposobów myślenia 
i interpretowania, uprawomocniających dany stan rzeczy, ale tak-
że jest terenem walki podporządkowanych i poddanych opresji 
grup z siłami dominacji. 

Wychowanie i kształcenie są zarówno miejscem przemocy, jak 
i oporu, terytorium, na którym krzyżują się niezliczone i różnorod-
ne działania zewnętrzne wielu podmiotów, instytucji, środowisk, 
ale i prób dominacji nad człowiekiem z pozbawieniem go praw 
i prawd. Osoby potęgujące wewnętrzne oraz zewnętrzne skłócenie 
i niepokój prowadzą nie tylko do kryzysu religijnego w państwie, 
jak pisał Wyszyński w 1967 r., do przybierającej formę „psychozy 
opadających dłoni” walki społecznej, do (…) wyczerpującej i wy-
niszczającej współczesną młodzież niekończącej się wojny wszystkich 
z wszystkimi (za. Rynio, 1995, s. 43). Zobaczmy, co dzieje się z tą 
wojną wszystkich ze wszystkimi w świecie równoległym (wirtual-
nym) i realnym, w których zaczyna odgrywać istotną rolę symu-
lanctwo moralne w postaci post-prawd i fake newsów tworzonych 
w myśl zasady, że (…) aby żyć trzeba kłamać (Rynio, s. 47). 

Dzielność, odwaga stawały się jedną z najważniejszych cnót 
obywatelskich w czasach komunistycznej zarazy. Zdaniem histo-
ryków Polacy żyli w wielostronnej niewoli, toteż ich aktywny udział 
w uroczystościach religijnych stawał się nie tylko manifestacją 
wiary, ale także (…) szkołą obywatelskiego myślenia i działania. 
Ludzie uczyli się, że sami, nie z nakazu, mogą coś zrobić: przygoto-
wać trasę przejazdu obrazu, przystroić ulice. To był bardzo ważny 
moment w umacnianiu niezależności społeczeństwa (za: Czaczkow-
ska, s. 301).

Kardynał S. Wyszyński podtrzymywał w Polakach poczucie 
wolności i niezależności krytykując tych, którzy byli przykładem 
ucieczki od wolności: (…) większości katolickich inteligentów bra-
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kuje kręgosłupa moralnego. Gotowi są iść na układy z komunistycz-
ną władzą, dając się nawet użyć przeciw Kościołowi (...) wielu ludzi 
załatwia biurokratyczne obstalunki ideowe komunizmu (...) tworzy 
się warstwa ludzi tchórzliwych, którzy pospolite tchórzostwo, zamy-
kające im usta przed wyznaniem prawdy, nazywają roztropnością. 
Jest to szkodliwe (za: Czaczkowska s. 383).

Wychowanie i nauczanie społeczne 

Ćwierć wieku temu Alina Rynio wydała podoktorską rozprawę 
o wychowaniu młodzieży w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia (Rynio 
1995). Były to pierwsze lata transformacji ustrojowej, okres wielkiej 
nadziei na zmianę m.in. paradygmatu kształcenia i wychowania 
młodych pokoleń. Konieczne było przywołanie nieobecnych przez 
lata quasi totalitarnego ustroju pedagogii, myśli humanistycznej, 
która była przedmiotem cenzury i  naukowego wykluczania. 
Zrozumiały wydawał się zachwyt zachodnią literaturą pedagogiczną, 
gdyż polska pedagogika potrzebowała – mimo wieloletniej 
nieobecności w światowym dyskursie edukacyjnym – szybkiego 
włączenia się do aktualnych debat oraz badań nad wychowaniem 
i kształceniem młodych pokoleń. Zaczynaliśmy budować nowe 
społeczeństwo, toteż przybliżenie po raz pierwszy w  tak 
syntetycznym ujęciu podejścia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
do wychowania rozumianego jako (…) praca nad człowiekiem przy 
współudziale jego samego jako osoby będącej na etapie dojrzewania 
i rozwoju (tamże, s. 12) wnosiło wyjątkowy dar budzenia nadziei 
w środowisku pedagogicznym na osiąganie przez każdy podmiot 
oddziaływań wychowawczych (…) pełni życia świadomego swej 
tożsamości i powołania w kontekście, w którym człowiekowi przyszło 
żyć i realizować swą osobowość (tamże, s. 13). 

Absolutnie zgadzam się z Aliną Rynio, że nie można przypisy-
wać opublikowanym wypowiedziom Wyszyńskiego naukowego 
języka nauk pedagogicznych. Doskonale jednak zdajemy sobie 
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sprawę z tego, że właśnie pedagogika jako nauka nauk o wycho-
waniu czerpie swoje bogactwo i  rozwija się – zresztą nie tylko 
w naszym kraju – bez porzucania prymarnych dla niej źródeł 
w filozofii, historii myśli i doktryn społecznych, jak i szeroko poj-
mowanej humanistyce, w tym – w tak ważnych dla nurtu pedago-
giki chrześcijańskiej – nauk teologicznych. Przecież jednym z wio-
dących myślicieli i wzorów osobowych przełomu ustrojowego dla 
kolejnych pokoleń Polaków był – obok Jana Pawła II oraz filozofa 
solidarnościowej formacji ks. prof. Józefa Tischnera – właśnie 
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Niesłusznie współcze-
śni pedagodzy wciąż jeszcze nie dostrzegają w rozwoju nauk hu-
manistycznych i  społecznych konieczności uwzględniania wza-
jemnego przenikania wiedzy i odkryć oraz ich interpretacji tak 
w obrębie jednego paradygmatu, jednej metodologii badań, jak 
i pomiędzy nimi, w poprzek, skoro społeczeństwo, dla potrzeb 
którego badamy procesy wychowania i kształcenia, nie jest ani 
jednorodne, ani jednolite, ani monokulturowe czy tym bardziej 
pozbawione różnic światopoglądowych. 

Dla współczesnej pedagogiki życie, dokonania, myśli i naucza-
nie Prymasa wpisują się w wyjątkową, a wciąż badaną przez współ-
czesnych humanistów tradycję rozwoju nauki społecznej Kościoła 
katolickiego oraz w jej zakresie – także pedagogiki chrześcijańskiej, 
która miała swoich mistrzów w okresie II Rzeczypospolitej (S. 
Dziekoński 2004, 2006). On sam nawiązuje w swoim homo-i chry-
stocentrycznym personalizmie katolickim do filozofii św. Tomasza 
z Akwinu, integralnego humanizmu J. Maritaina, wydobywając jej 
znaczenie dla nauki o godności ludzkiej osoby, która może rozwi-
jać swój potencjał doświadczając wzajemnie dopełniających się 
porządków świata: naturalnego i nadprzyrodzonego. Jak powiadał: 
(…) nie można się lękać wielkości człowieka, ale wychowywać go do 
niej, by wykorzystał ją „dla dobra osobistego, narodowo-społecznego 
i państwowego. (za: Czaczkowska, s. 661). Zdaniem Kardynała 
Wyszyńskiego człowiek jako osoba społeczna rozwija swoją oso-
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bowość, umiejętności, kształtuje postawy i sumienie we wspólno-
cie, jaką jest najpierw rodzina, a później pojawiająca się instytu-
cjonalnie pedagogika przedszkolna, szkolna i  środowiskowa. 
Funkcje familia humana wzbogacają swoimi oddziaływaniami 
inne wspólnoty jak np. parafialna czy środowiska socjalizacyjne 
np. stowarzyszenia (harcerskie, studenckie, sportowe, kulturalne, 
itp.), a nawet wspólnoty międzynarodowe (rodzina rodzin). 

Wizję państwa, Kościoła, oświaty szkolnej, nauki i kultury Wy-
szyński osadzał w nurcie antropologiczno-filozoficznym doktryny 
społecznej Kościoła katolickiego. Na jej podstawie konstruował 
wizerunek człowieka, obywatela jako świadomej, wolnej i poten-
cjalnie kreatywnej istoty posiadającej godność, ale i społeczeństwa 
oraz zróżnicowanymi w nim grupami społecznymi. Pasterz Kościo-
ła katolickiego w Polsce konsekwentnie przypisuje pierwszeństwo 
osobie ludzkiej, której prawa muszą być uszanowane w państwie. 
Odnoszę się w tym miejscu tylko do pierwszego porządku, a więc 
przyrodzonego jako jednego z  fundamentów niepowtarzalności 
bytu ludzkiego. Teolodzy uwzględniają jeszcze w swoich studiach 
porządek transcendentny godności ludzkiej. Można zauważyć 
w rozprawach S. Wyszyńskiego jak ważną rolę miały odgrywać 
w państwie cztery filary kultury, a mianowicie: nauka, religia, wy-
chowanie i szkoła, które postrzegał jako dobro wspólne wszystkich 
obywateli. Szkoła jest narodowa i należy do narodu, do rodziny i spo-
łeczeństwa, a nie do takiej czy innej partii, sekty czy ugrupowania 
zajmującego się niechwalebnym, a nawet wrogim i szkodliwym dla 
Narodu i państwa dziełem – wyrywania z serc dzieci i młodzieży. 
(…) nie ma takiej władzy na ziemi, która mogłaby bez pogwałcenia 
wolności odmówić rodzicom prawa do wychowywania dzieci w duchu 
religijnym (Czaczkowska, s. 665). To na władzy państwowej spoczy-
wać powinien obowiązek zatroszczenia się o związane z tym war-
tości, jak prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość. 

Kategorię wolności ujmował Prymas Tysiąclecia dwoiście, jako 
wzajemnie dopełniające się wolności. Jedną jest wolność wewnętrz-
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na osoby, jaką stanowi jej praca nad sobą. Praca wewnętrzna jest 
najsubtelniejszym trudem, wymaga stałej czujności, by poprawić 
w sobie miłość (Wyszyński 2017a, s. 218). Drugą zaś jest wolność 
zewnętrzna, która polega na przezwyciężaniu przemocy ze strony 
władzy. Jak pisał w  jednym z  rozdziałów dysertacji doktorskiej 
zatytułowanym „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły” – 
w  sferze wychowania religijnego najważniejsze podmioty tego 
procesu powinny ze sobą współdziałać bez naruszenia naturalne-
go, prymarnego prawa rodziców do kierunku owego procesu. Nie 
mógł zatem pogodzić się z usunięciem po wojnie ze szkół państwo-
wych lekcji religii. Cóż bardziej wrogiego społeczeństwu, jak żądać 
od milionów, by przestały chodzić do kościoła dlatego, że urzędnik 
minister nie modli się? Cóż bardziej dzikiego, jak wypędzać religię 
ze szkół, przedszkoli, dlatego, że władcy nie uczyli się religii lub stra-
cili wiarę? (za: Czaczkowska, s. 75).  

Wychowanie w autentycznie religijnej i patriotycznej atmosfe-
rze oraz utrata matki jako najważniejszej osoby w życiu sprawiły, 
że Wyszyński przeniósł miłość do niej na Matkę Bożą. Wierzył też 
w duchową obecność zmarłej matki: Nieraz mi się wydaje, gdy 
stoję na ambonie, że za mną stoi moja przedwcześnie zmarła Matka. 
Gdy podejmuję i prowadzę jakieś wyjątkowo ciężkie prace, to mam 
wrażenie, że Ona mi doradza i podpowiada (Czaczkowska, s. 33). 
Nie tylko z racji uwielbienia dla Matki Bożej Częstochowskiej Wy-
szyński został nazwany Prymasem Jasnogórskim, ale także z tej 
racji, że przebywał na Jasnej Górze łącznie 603 dni podejmując tam 
najważniejsze decyzje (Rastawicka 2020). 

Odczytuję w biografii Wyszyńskiego piękne świadectwo intro-
jekcji wartości harcerskich. Jako gimnazjalista wyrażał w akcie 
przyrzeczenia harcerskiego przed swoją drużyną szczerą wolę służ-
by Bogu i ojczyźnie. Słów nie rzucił na wiatr, bowiem za udział 
w manewrach drużyny z współdziałającą z nią Polską Organizacją 
Wojskową został wraz z kolegami ukarany przez Niemców chłostą. 
Wstąpienie w 1917 r. do Niższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku zapoczątkowało kapłańską drogę do najwyższej god-
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ności w kraju, jaką było objęcie stanowiska Prymasa Polski. Zna-
komicie wykształcony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
w zakresie teologii i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
z prawa kanonicznego prowadził badania do swojej rozprawy ha-
bilitacyjnej, której nie było dane mu ukończyć ze względu na wy-
buch II wojny światowej, a także na skutek utraty zgromadzonych 
do niej materiałów badawczych. Nie podjął jednak po okupacji 
ścieżki pracy akademickiej angażując się w pracę duszpasterską, 
charytatywną, dobroczynną. 

Jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej Wyszyński wyrażał sta-
nowczy opór przeciwko fali przenikającej do kraju ideologii ko-
munistycznej, która niosła z sobą idee ateizmu i wrogości wobec 
wszelkiej religijności, duchowości w życiu człowieka. Postrzegał 
zatem Polskę jako przedmurze chrześcijaństwa. Ostatecznym celem 
komunizmu nie jest poprawa stosunków społeczno-gospodarczych, 
nie jest sprawiedliwość społeczna, ani też dążenie do poprawy bytu 
ludności. Bolszewizm sprawiedliwość społeczną mechanizuje, dopro-
wadzając do likwidacji praw jednostki na korzyść społeczeństwa. 
Celem bolszewizmu jest ogólnoświatowy przewrót cywilizacyjny, 
wyniszczenie kultury chrześcijańskiej, do którego to celu chce skiero-
wać siły inteligencji (za: Czaczkowska, s. 56).  

Podobny pogląd wyrażali wybitni pedagodzy jego pokolenia 
– Sergiusz Hessen (1930) i Aleksander Kamiński (1981). Jan Paweł 
II wyraził swój stosunek do totalitarnych reżimów i ich ideologii 
w ostatnim dziele zatytułowanym „Pamięć i tożsamość” (2005). 
Wskazał w  nim na dwa potężne systemy totalitarne – nazizm 
w Niemczech i komunistyczny „realny socjalizm” Związku Ra-
dzieckiego jako odpowiedzialne za niezliczone zbrodnie w dziejach 
ludzkości, toteż słusznie pytał: Czy można w tych wydarzeniach nie 
dostrzegać czynnej obecności misterium iniquitatis? Jednakże obok 
zła nie brakowało dobra. Dyktatury, które zapanowały poza „żela-
zną kurtyną”, nie zdołały zdusić pragnienia wolności w poddanych 
im narodach (tamże, s. 5). Z tymi zbrodniami i ich pozostałościa-
mi musiał zmagać się Kardynał Tysiąclecia od początku okresu 



Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ68

stalinizmu do końca PRL-owskiego reżimu i początków polskiej 
transformacji, doświadczając wiele przemocy, cierpień i upoko-
rzeń, szczególnie w trwającym trzy lata okresie jego internowania 
(25.09.1953- 26.10.1956). 

Jeśli sięgniemy do biografii Kardynała S. Wyszyńskiego szcze-
gólnie z okresu brutalnego stalinizmu, to zrozumiemy powody 
poruszania w  kazaniach, własnych publikacjach i  spotkaniach 
z wiernymi problemu rozkładu moralnego w polskim społeczeń-
stwie, niszczenia jego elit, odchodzenia od posoborowej teologii 
moralnej w wyniku bezdusznego poniżania człowieka i deprecjo-
nowania roli państwa narodowego w Europie ojczyzn. Warunki, 
w jakich przyszło prymasowi pełnić służbę, były dramatyczne. 

Przyjęta w dn. 22 lipca 1952 r. przez Sejm Konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej usankcjonowała państwo totalitarne 
w jego zależności od Związku Sowieckiego. To nie PZPR organizu-
je walkę z Kościołem; partia tylko ją prowadzi. Ale organizacja 
należy do Moskwy. Wolę wiedzieć, że to czyni Moskwa. Z prześlado-
waniem Kościoła przez Moskwę jesteśmy oswojeni, ale z prześlado-
waniem Kościoła przez rząd polski, zwłaszcza ludowy, trudno się 
pogodzić (Wyszyński 2017a, s. 137). Zaczął się okres odbierania 
i całkowitego niszczenia przez władze komunistyczne katolickiego 
społeczeństwa, którego ostoją była prasa katolicka, wydawnictwa 
katolickie, żłobki i przedszkola, szkoły, a także szpitale i zakłady 
opieki. Księża byli poddawani całkowitej inwigilacji służb bezpie-
czeństwa, zaś tzw. księżom -patriotom władze oddawały kierow-
nicze stanowiska w strukturach kościelnych. Rewizje duchowień-
stwa, presje stosowane wobec niego, gwałcenie praw człowieka, 
aresztowania księży pod byle pozorem czy kiedy uświadamiali 
rodzicom ich prawo i obowiązek upominania się o religię w szko-
le, były przejawem stosowanej przez władze represji nie tylko wo-
bec duchownych, które miały na celu ich upodlenie pod osłoną 
działania państwowego. 

Było to działanie przygotowujące grunt do ateizacji dzieci 
i młodzieży oraz zniszczenia wolności politycznej i pluralizmu 
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w polskim społeczeństwie. Usunięto ze szkół nauczanie religii, 
które było już tylko i wyłącznie zdane na środki i warunki parafii. 
Rozpoczął się okres przejmowania przez komunistyczny aparat 
władzy kościelnej organizacji charytatywnej Caritas, znacjonali-
zowania majątków ziemskich związków wyznaniowych i Kościoła 
katolickiego oraz intensywny atak na Stolicę Apostolską i papieża 
Piusa XII, a także polskich biskupów i kardynałów. 

Współczesne pokolenie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiel-
kie obciążenia i jak ogromna odpowiedzialność spadła na prymasa, 
by (…) w obliczu braku suwerenności narodu poddanego komuni-
stycznej opresji brał na swoje barki trud jego wychowania, a także 
– w miarę swych możliwości – obrony przed niebezpieczeństwami 
płynącymi zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, w pewnym sensie 
reprezentując naród wobec władz komunistycznych, jak i wobec czyn-
ników zewnętrznych (Wyszyński 2017a, s. XI-XII). Szczególnie 
„Dzienniki” kardynała S. Wyszyńskiego znakomicie oddają jego 
misję na rzecz nie tylko ocalenia polskiego Kościoła, wiary i religii 
w okresie PRL, ale także morale polskiego narodu. Wskazuje w nich 
na potrzebę tworzenia przestrzeni dla reprodukcji wysokiej kultu-
ry, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej i artystycznej 
obywateli i młodych pokoleń. Jak pisze we wstępie do pierwszego 
tomu bp Jan Kopiec: Kościół katolicki w naszym kraju był w okresie 
PRL wyjątkową – w skali całego bloku państw komunistycznych – 
silną instytucją społeczną, nad którą rządzącym komunistom nigdy 
nie udało się przejąć kontroli (Wyszyński 2017a, s. XI).

 
Kościół a polityka 

Mimo, iż odmawiał księżom politycznego angażowania się, to 
jednak jako Prymas musiał być politykiem, dyplomatą, a w czasie 
zagranicznych podróży także ambasadorem kraju i jego mieszkań-
ców. Uważał, że katolicy mają obowiązek uczestniczyć w polityce 
(…), ale musi być to obecność „katolicka”. Nie można bronić sku-
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tecznie praw Narodu przeciw prawom Boga, bo wtedy podcina się 
gałąź, na której się siedzi (za: Czaczkowska, s. 158). Posiadał przy 
tym wyjątkowy talent koncyliacyjny, dar do mediowania z każdą 
władzą, gdy pojawiały się konflikty, przy czym w sytuacji ewident-
nej opresji wobec niego przyjmował postawę milczącego znoszenia 
cierpienia, by nie zaostrzać spraw ważnych dla społeczeństwa i Ko-
ścioła. W tym sensie bywał bardzo osamotniony w relacjach z wła-
dzami państwowymi. Prymasowi, który był wychowany w głębokim 
patriotyzmie, umiłowaniu ojczyzny i szacunku dla władzy, trudno 
było chyba przyjąć, że głowa państwa może działać na szkodę wła-
snego narodu. Że polityka represji, prześladowań, niszczenia wszel-
kich przejawów niezależności społeczeństwa może być celem jego 
działań (Czaczkowska s. 167).  

 Prymas roztropnie analizował każde posunięcie władzy, jej 
taktykę, którą określał mianem (…) „robaka” usiłującego stoczyć 
Kościół od wewnątrz (Czaczkowska, s. 174). Analizował każdy, 
nawet najmniejszy gest władzy pod kątem dobrej woli, który w isto-
cie okazywał się jedynie pozorowaniem współpracy rządu z epi-
skopatem. Umacniał biskupów w konieczności trwania w służbie 
Bogu i ojczyźnie, nieulegania władzy nawet, gdyby miało to się 
wiązać z „utratą wolności” czy stanowisk. Prymas nie był zwolen-
nikiem rewolucji społecznych. Uważał, że zmiany w państwie, bez 
względu na to, jakie są ich źródła i powody, powinny następować 
ewolucyjnie z przyzwoleniem obywateli, a nie pominięciem ich 
woli, kultury i potrzeb. 

Bywało, że nakłaniał rodziców do oporu wobec antyreligijnej 
polityki władz państwowych. Jednak przede wszystkim nawoływał 
księży do włączenia się w walkę rodaków o prawa Kościoła w kra-
ju, by stawali wiernie przy Kościele: Wiem, że czeka nas ciężka 
walka, walka, gdzie niejeden kapłan odda swe życie za wiarę, lecz 
przy poparciu narodu, który wiernie będzie stał przy wierze na każ-
dym kroku – zwyciężymy (za: Czaczkowska s. 103). Nawoływał 
także do nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy w okresie stali-
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nizmu i PRL z jednej strony zakazywał księżom angażowania się 
w politykę władz państwowych, a z drugiej strony wyzwał wiernych 
do nieposyłania dzieci do szkół, z których usunięto religię. Uzna-
jemy tylko takie wychowanie, które – przy całej zdrowej trosce o cia-
ło i wyrobienie społeczne – nie zapomina o Stworzycielu ciała i du-
szy ludzkiej, o Bogu (za: Czaczkowska s. 78). 

Zdaniem Janusza Zabłockiego Prymas uważał, że Polska po-
trzebuje rozumnego rządu, który nie będzie kierował się w we-
wnętrznej polityce ciasnym ateizmem, walką religijną i antydemo-
kratycznym postępowaniem, ale będzie potrafił pogodzić polski 
model marksizmu, upaństwowionego materializmu z narodem 
o światopoglądzie katolickim. On po prostu wychował się w prze-
konaniu, że między Kościołem a państwem musi istnieć sfera choćby 
minimalnego współdziałania. Każde z nich ma inne zadania do 
spełnienia, ale zwracają się do tego samego obywatela i nie można 
dopuścić do konfliktu między nimi (za: Czaczkowska, s. 108). Po-
zbawianie Kościoła jego praw do prowadzenia nauki społecznej, 
wychowywania młodych pokoleń i  służenia wiernym, także do 
jego ziem i majątków, siłą, terrorem, manipulacją i cenzurą naru-
szanie prawa Kościoła do samostanowienia o własnej hierarchii, 
złamanie zasad obsadzania stanowisk kościelnych i obsadzania 
w nich stanowisk przez zdrajców w osobach księży patriotów, a na-
wet posunięcie się do uwięzienia Prymasa, by zastąpić go uległą 
władzy hierarchią, miało na celu całkowite zniszczenie polskiego 
Kościoła. 

Wyszyński wiedział, że podjęcie współpracy z rządem musia-
łoby zakończyć się tak, jak miało to miejsce w Czechosłowacji, 
czyli upaństwowieniem Kościoła, etatyzacją i tym samym jego li-
kwidacją. Tymczasem Kościół miał być z narodem, a nie z partią 
i z rządem, bo tylko taki Kościół mógłby być prawdziwie katolic-
kim, spełniającym swoją misję. Prymas mobilizował zatem hierar-
chów Kościoła do stawiania oporu stalinowskiej władzy, do walki 
z systemową ateizacją narodu i wydziedziczania go z chrześcijań-
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skiej kultury oraz wartości. Miał zresztą własną taktykę walki z bol-
szewickim reżimem: 

(…) taktykę należy ułożyć tak: 1) nie zajmować się wiele zwal-
czaniem doktryny materialistycznej, gdyż jest ona obca psychice 
polskiej, jest ciasna sama w sobie, jest antyhumanistyczna; 2) za-
ostrzyć czujność na odcinku obrony moralności chrześcijańskiej 
i obyczajowości narodowej; 3) uznać osiągnięcia techniczno-gospo-
darcze jako dobro rzeczywiste dla rozwoju gospodarki narodowej, 
nie zwalczać go, a w miarę sposobności popierać (Wyszyński 2017a, 
s. 103). Wyszyński zdawał sobie sprawę, że partyjna nomenklatu-
ra, z którą musiał się spotykać w sprawach kluczowych dla obrony 
religii w kraju, nie była z nim szczera. Zło jednak pokonywał mi-
łością, dobrocią, miłosierdziem, gdyż (…) prawdziwa odbudowa 
i przebudowa społeczna zacznie się wtedy, gdy sprawiedliwość serce 
dostanie, i namaszczona będzie miłością (za: Czaczkowska s. 282). 

Autorka biografii o Wyszyńskim odsłania działania totalitarnej 
władzy państwowej przeciwko polskiemu Kościołowi katolickiemu 
i jego Prymasowi, które sprowadzały się m.in. do: 

■  wbijania klina między hierarchią kościelną a duchowień-
stwem, rozbijania jej pod pozorem rzekomej demokratyzacji 
życia w Kościele przez stworzenie ruchu księży-patriotów 
pozyskując nielojalnych duchownych do współpracy 
z  Urzędem Bezpieczeństwa (potem przemianowanym na 
Służbę Bezpieczeństwa) w roli tajnych współpracowników. 
Motywy przystępowania do ruchu były różne – od ideologicz-
nych po materialne. Do ruchu wciągano duchownych skłóco-
nych z przełożonymi z powodu czy to przerostu ambicji czy 
nadmiaru krytykanctwa, nałogowców złamanych przeżyciami 
w obozach koncentracyjnych, ale też zwykłych karierowiczów 
skuszonych obietnicą stanowisk kościelnych albo korzyści ma-
terialnych. Jeszcze inni (…) rekrutowali się spośród „oportuni-
stów”, użytecznych idiotów, dziwaków, oderwanych od życia 
radykałów społecznych. UB (…) pozyskiwało też członków 
ruchu, stosując „teorię kopa”, czyli szantaż na tle prawdziwych 



Bogusław Śliwerski – Pedagogia Prymasa Tysiąclecia... 73

lub wyimaginowanych występków, na przykład seksualnych 
(za: Czaczkowska s. 114). Rząd PRL nie uznawał zwierzch-
nictwa Stolicy Apostolskiej nad Kościołem w Polsce do lat 70. 
XX w. Prymasa osaczano agentami, którymi stawali się nie 
tylko świeccy, w tym pracownicy sekretariatu prymasa, ale 
– co gorsza – duchowni, w tym także spośród biskupów. 

■  inwigilowania, podsłuchiwania przez UB, a potem SB naj-
wyższych dostojników Kościoła, a nawet nękanie członków 
rodzin duchownych, ich aresztowania, więzienie. Zanim Wy-
szyński został prymasem, w latach 1946–1948 donosiło na 
niego jako biskupa lubelskiego aż 126 tajnych współpracow-
ników UB, a w latach 1948–1963 był osaczony przez aż 28 
agentów bezpieki (Czaczkowska s. 129).

■  mordowanie niepokornych księży i upokarzanie więzionych 
księży diecezjalnych. Według danych z roku 1956 między ro-
kiem 1945 a styczniem 1953 roku w Polsce zabito 37 księży 
diecezjalnych, 260 zmarło lub zaginęło, 350 zesłano na Wschód, 
700 było w  więzieniach, a  900 wygnano z  miejsca pobytu 
(Czaczkowska s. 214). 

■  uderzanie w podstawy ekonomiczne i własnościowe Kościo-
ła, żeby zlikwidować jego niezależność. Miał miejsce zatem 
zabór majątków kościelnych, ale i zakaz budowania nowych 
kościołów czy podwyższanie instytucjom kościelnym podat-
ków od dochodów. 

■  likwidowanie w 1960 r. niższych seminariów duchownych 
oraz w 1961 r. ostateczne usunięcie religii ze szkół, czemu 
towarzyszyła dekrucyfikacja, czyli usuwanie symboliki reli-
gijnej z  placówek oświatowych i  instytucji państwowych. 
Wszystko to sprawiło, że prymas starał się znaleźć w  tym 
jakiś pozytywny element. Kto wie, czy nie jest to lepsze aniże-
li dotychczasowa metoda pomieszania religii z przedmiotami 
szkolnymi (za: Czaczkowska, s. 142). 
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■  cenzurowanie wydawnictw katolickich i objęcie pełną kon-
trolą przez partię władzy aktywności stowarzyszeniowej osób 
wierzących, ich działalności religijnej np. w ramach prowa-
dzenia pielgrzymek, letnich obozów i rekolekcji; 

■  prowadzenie zmasowanych akcji przez Służbę Bezpieczeń-
stwa w postaci preparowania i rozsyłania anonimów, rozsie-
wania plotek, inspirowania artykułów prasowych celem po-
niżenia prymasa. To także formułowanie inwektyw 
przeciwko niemu, kreowanie publicznych dyskusji o  we-
wnętrznych sprawach Kościoła, fabrykowanie listów rzekomo 
napisanych przez prymasa, pogłębianie konfliktów między 
biskupami a prymasem oraz zakonami, odmawianie bisku-
pom paszportów na wyjazd do Watykanu czy rekrutowanie 
spośród profesorów tajnych współpracowników do przygo-
towywania przez nich dokumentów mających wypaczać wy-
powiedzi Prymasa, wprowadzać zamieszanie i dezorientację 
wśród uczestników Soboru Watykańskiego II (Czaczkowska 
s. 494–496); 

Nie można zapomnieć o tym, że do powstania silnych ruchów 
opozycji politycznej w PRL Kościół katolicki był (…) jedynym 
ośrodkiem, który publicznie upomniał się o poszanowanie praw 
i wolności człowieka (Czaczkowska, s. 343). Nie byłoby wielkiego 
ruchu protestu, „Solidarności” i wolnej Polski bez Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Był on bowiem przeciwny nie tylko ideologii 
komunistycznej, bolszewickiej, socjalistycznej, ale każdej, która 
w swoich przesłankach gwałciła naturalne prawa człowieka pod-
porządkowując jego wolę niesprawiedliwym stosunkom społecz-
nym i zawodowym. Był wierny wartościom chrześcijańskim, a więc 
i prawu naturalnemu osoby do życia, do wolności, do swobody 
wyznania religijnego, do własności prywatnej i posiadania środków 
do życia. Ustrój, który naruszał te prawa, był przez niego trakto-
wany jako nośnik niedopuszczalnego zła i przemocy. 
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Kardynał Wyszyński wierzył, że Kościół przetrwa aż do skoń-
czenia świata, i w to, że da sobie radę w każdym okresie, ponieważ 
dokonuje w najtrudniejszych dla narodu chwilach wielkiego wy-
zwolenia sumień. Trzeba pogodzić się z faktem istnienia Kościoła 
w Polsce. Nie trzeba go nawet uznawać, bo Kościół ma uznanie Je-
zusa Chrystusa i nie zabiega o względy władz politycznych. Ale trze-
ba się pogodzić z tym, że Kościół tutaj jest, działa i pracuje, służy 
i udziela się ubogim; dzięki mocom nadprzyrodzonym i  cnotom 
chrześcijańskim kształci w narodzie postawy społeczne. Taka rzeczy-
wistość jest niewątpliwie korzystna i owocna dla życia publiczno-
-państwowego (Wyszyński 1976, s. 136). 

Nie bez powodu w zakończeniu do niezwykle głębokiego stu-
dium na temat formacji chrześcijańskiej dziecka w rodzinie w na-
uczaniu Kościoła ks. Stanisław Dziekoński stawia jakże trafne py-
tanie: (…) jak było w  przeszłości? Słuszność tak postawionego 
problemu wyraża pogląd, że teraźniejszość znajduje swe pełne wy-
tłumaczenie w przeszłości (Dziekoński 2006, s. 545). Otóż to. Tak-
że przyszłość jest teraźniejszością, która staje się przeszłością. Ma-
jąca miejsce dechrystianizacja i  laicyzacja współczesnej rodziny 
ma swoje korzenie w poprzednim ustroju. Konieczna jest odwaga 
w rekonstruowaniu i demistyfikowaniu Zła w każdym wymiarze, 
nie tylko po to, by je potępiać, ale także by odkryć w sobie dzielność 
do jego pokonywania. Odzyskaną wolność można bowiem używać 
dla dobra, dla prawdy i miłości, ale i dla zła, fałszu i wrogości. 

Kilkadziesiąt lat zmagań Polaków z  totalitaryzmami niosło 
w sobie potrzebę samoobrony przed zniewoleniem całego narodu, 
ale też udowodniło, że potrafimy jako naród odzyskiwać i potwier-
dzać fundamentalne (…) wartości, jakimi społeczeństwo żyło i ja-
kim pragnęło pozostać wierne (…) Polacy swoim sprzeciwem wyra-
żali nie tyle jakiś wybór oparty na motywacjach teoretycznych, ile 
po prostu to, że nie mogą się nie sprzeciwiać (Jan Paweł II 2005, s. 
52–53). Kardynał Stefan Wyszyński był w tym względnie i będzie 
dla kolejnych pokoleń nauczycielem oporu i dzielności, ubogaca-
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jącym nas w realizacji programu chrześcijańskiego „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (tamże, s. 56). Człowiek 
pozbawiony możliwości wyrażania oporu traci swoją tożsamość. 

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia 

Wiara, nadzieja i miłość były dla Prymasa najważniejszymi 
cnotami. Człowiek odzyskuje wolność wewnętrzną, gdy przebacza 
i zapomina. A komuż z nas wolność nie jest droga? (Czaczkowska 
s. 280). Jak odnotował w nauczaniu społecznym: Uważam sobie za 
łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie jako więzień polityczny 
przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do 
moich Rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrzą-
dzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, 
którymi mnie zaszczycili (za: Czaczkowska s. 265). Wyszyński wy-
hamowywał gniew, oburzenie na prowadzone przez Służbę Bez-
pieczeństwa działania podważające jego autorytet. Człowiek czuje 
się sponiewieranym, pokrzywdzonym przez kłamliwe zarzuty i na-
świetlenia. Pozostaje tylko milczenie i świadomość wielkiej niespra-
wiedliwości, jakiej może doznać człowiek we własnej ojczyźnie, któ-
rej służy całym życiem, według najlepszego rozumienia swego 
(Czaczkowska, s. 555). Kiedy bronił ostrym językiem spraw pol-
skiego Kościoła w Watykanie, a spotkało się to z krytyką hierar-
chów uważających, że naraża swój autorytet, odpowiedział: (…) 
autorytet po to się ma, by go używać; z chwilą gdy się go nie używa, 
pomniejsza się go. (…) Nie chodzi przecież o robienie dobrego wra-
żenia. Byłbym fałszywy (…) gdybym nie podejmował spraw, które 
są moim obowiązkiem. Dla spełnienia obowiązku, dla prawdy, trze-
ba się narażać. (…) Nie mogę dopuścić i nie chcę, by episkopat Polski 
za ten trudny okres był sądzony i potępiany przez historię. Ciężkie 
obowiązki trzeba wypełniać nieraz w sposób bolesny (za: Czaczkow-
ska s. 563). 
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Prymas Tysiąclecia był znakomitym nauczycielem, mistrzem 
skoncentrowanych na wartościach religijnych przemów, kazań, jak 
i mistrzem milczenia, kiedy wymagała tego od niego troska o do-
bro wspólne. Okazał się wybitnym wychowawcą Narodu zachęca-
jąc do zwalczania wad czy słabości Polaków (nieuczciwość, pijań-
stwo, nierzetelność, złodziejstwo itp.), do czego inspiracją stawały 
się inicjowane przez niego wielkie narodowe rekolekcje, jakimi był 
Czas Wielkiej Nowenny czy obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Jak mówił: Nie należy oczekiwać zbawienia od innych narodów. Nie 
wolno osłabiać swojej społecznej postawy i moralnej oczekiwaniem, 
że inni to za nas zrobią, inni nas wesprą, inni przyjdą z taką czy inną 
pomocą. Nie! Jest to błąd wychowawczy o założeniu śmiercionośnym. 
Dlatego nasz naród zawsze musi mieć ambicje wiary we własne siły 
(za: Czaczkowska, s. 309). 

Kardynał S. Wyszyński okazał się nauczycielem-prawdy, pro-
testując przeciwko fałszowaniu historii. Był dla księży, ale i dla 
wiernych, z którymi spotykał się lub dla których prowadził msze 
święte czy uroczystości religijne przewodnikiem duchowym i re-
ligijnym, mówiąc im prawdę, niczego przed nimi nie ukrywając, 
a zarazem zobowiązując księży do wytężonej pracy apostolskiej, 
samokształcenia i pracy nad sobą. Od wszystkich egzekwował kar-
ność wewnętrzną i  zewnętrzną, gdyż tego samego wymagał od 
siebie. Należy podnosić karność zewnętrzną w zachowaniu się za-
konników. Należy zabronić wyjazdów do miejsc kuracyjnych, chyba 
że dla ciężko chorych; należy zabronić używania świeckich ubrań 
(Wyszyński 2017a, s. 289). Prymas wielokrotnie doświadczył tego, 
że w państwie nie było warunków do dialogu, ale mimo to zawsze 
podejmował próby otwierania przestrzeni do jego zaistnienia. 
Uważał, że każda ze stron powinna być do tego przygotowana nie 
tylko od strony merytorycznej, ale także, a może przede wszystkim 
kulturowej, mentalnej. Jak mówił: Człowieka trzeba naprzód wy-
chowywać, a później z nim dialogować. (…) ja też jestem za dialo-
giem, tylko wydaje mi się, że jest on najbardziej skuteczny wtedy, 
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kiedy przynajmniej jedna strona dialogu wie coś na temat, o którym 
się mówi (za: Czaczkowska, s. 356–357). 

Oddziaływanie przykładem osobistym nie było dla prymasa 
jedynie obowiązującą zasadą wychowania, ale zinternalizowaną 
wartością bycia spójnym w czynach i słowach. Byłbym złym paste-
rzem i moglibyście słusznie nie słuchać głosu mego, gdybym od was 
żądał miłości i przebaczenia wszystkim nieprzyjaciołom, a sam nie 
stosował się do tego przykazania. Stosuję się do niego w pełni i niko-
go na świecie nie uważam za swojego wroga, bo w sercu moim nie 
znajduję żadnego uczucia wrogości do nikogo (za: Czaczkowska, s. 
387).

Jego pedagogia była prospektywna, optymistyczna, pełna 
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Jak pisał w 1949 r. do ducho-
wieństwa Warszawy i Gniezna: Kościół żyje przez dwadzieścia wie-
ków na ziemi dzięki temu właśnie, że umiał skupiać wokół siebie 
ludzi i budować przyszłość, choćby na ostatnim kamieniu dobra, jaki 
pozostał jeszcze w duszy, (…) że umiał stanąć przy człowieku, choć-
by ten stał pod szubienicą (za: Czaczkowska, s. 140). Wyszyński 
apelował o to, by zastępować krucjatę nienawiści, wrogości kru-
cjatą miłości, dobroci, budowania kultury serc. Zaproponował 
wiernym dekalog kultury miłości: 

 1.  Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje. Bądź wraż-
liwy na drugiego człowieka. Twojego brata.

 2.  Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym znaleźć coś dobrego.

 3.  Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Na-
praw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między 
ludźmi. 

 4.  Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie 
przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i oka-
zuj dobroć. 
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 5.  Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Za-
wsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody. 

 6.  Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 
jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest 
ktoś winien, ale co Ty jesteś winien innym. 

 7.  Czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem. 

 8.  Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni, jak ty 
korzystasz z pracy drugich. 

 9.  Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim 
i chorym. Użyczaj swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wo-
kół siebie. 

 10.  Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. (za: Czaczkow-
ska, s. 406–407).

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia wnosi ontologiczną i aksjolo-
giczną odpowiedzialność za jakość naszego życia. Potrzeba szcze-
rej troski o nie, o edukację i wychowanie młodych pokoleń, o wza-
jemne uczenie się od siebie bez względu na wiek życia, zawsze 
będzie przenikać wrażliwość na pojawiające się nowe obszary bólu 
i  cierpienia, ale i  na introjekcję uniwersalnych wartości, która 
sprzyjać będzie przełamywaniu konfliktów oraz luki międzygene-
racyjnej. Jak trafnie napisał pierwszy rektor Uniwersytetu Łódz-
kiego, klasyk polskiej filozofii profesor Tadeusz Kotarbiński: 

Niech młodzież słucha starszych, to natury kolej,
Tak jeno, nie inaczej, spływa do głów olej.
– Starcze! Tyś sam młodszego instruktora uczeń, 
Skoro korzystasz z własnej przeszłości pouczeń 
                                           (Kotarbiński 1957, s. 37)

Bądźmy zatem nieposłuszni w myśleniu i działaniu, bowiem 
pedagogika oporu wobec zła tworzy język nadziei, kiedy postrze-
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ga edukację jako przestrzeń otwarcia na konflikt, kontestację, ale 
i autokreację wszystkich jej podmiotów w ich zdolności do czynie-
nia dobra.
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Józef Placha 

Przybliżył nam niebo 

Są tematy, które ze swej natury poruszają nas do głębi i mimo 
ich wielkiego dramatyzmu, przykuwają uwagę do tego stopnia, 

że czujemy się wewnętrznie wręcz 
przynaglani do zatrzymania się nad 
nimi i opisania w taki sposób, aby 
czytelnik zobaczył całą złożoność 
i różnego rodzaju jej uwarunkowa-
nia. 

Z całą pewnością udało się to 
Agnieszce Huf, która opisała histo-
rię życia i śmierci Czcigodnego Słu-
gi Bożego ks. Jana Machy z  Cho-
rzowa1,2którego beatyfikacja 
planowana jest na 17 października 
tego roku w  katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach. Niewykluczo-

ne jednak, że ze względu na pandemię, uroczystość ta zostanie 
przeniesiona na późniejszy termin.

Dodatkowym argumentem, aby zająć się tą sylwetką na łamach 
naszego czasopisma, jest fakt, że ks. Jan Macha pochodzi z mojej 
parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Tam spędziłem 
moje najwcześniejsze dzieciństwo, uczęszczałem do „ochronki” 
– przedszkola – prowadzonej przez siostry boromeuszki; tam też 

1 Agnieszka Huf, Zawsze myśl o niebie. Historia Hanika – ks. Jana Machy (1914 – 
 1942), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020. 

Z księGarskiej półki
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ukończyłem Szkołę Podstawową nr 28 oraz Liceum Ogólnokształ-
cące im. Juliusza Ligonia, które znajduje się w sąsiedniej dzielnicy 
Chorzowa Starego. Ksiądz Jan Macha jest więc moim współpara-
fianinem, co sprawia, że Jego osoba jest mi szczególnie bliska.

Przy okazji dziękuję mojemu Przyjacielowi z  dawnych lat: 
Zygmuntowi Grydze – spowinowaconemu z  rodziną Machów 
– że w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, przesłał mi książkę 
Agnieszki Huf, która w dużym stopniu przybliżyła mi niezwykłą 
sylwetkę śląskiego kapłana, który niebawem zasili plejadę pol-
skich błogosławionych, i – jak ufam – także świętych. 

* * *
Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie 

Starym w rodzinie Anny z domu Cofałka i Pawła Machy. 
Jako mały chłopiec nie był jeszcze w stanie w pełni uświado-

mić sobie dramatycznych losów Górnego Śląska, związanych 
z kwestią przynależności państwowej tych terenów; był to okres 
plebiscytu, podczas którego Chorzów pozostał po stronie pol-

Ołtarz w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym – zdjęcie 
współczesne
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skiej. Z  czasem też i jego świadomość narodowej tożsamości 
będzie wciąż dojrzewać i wzrastać.

W Gimnazjum nie był najpilniejszym uczniem, ale miał bar-
dzo szerokie zainteresowania literackie, historyczne, muzyczne 
i sportowe.

W 1933 roku otrzymał świadectwo dojrzałości – raczej z prze-
ciętnymi ocenami; ale to wystarczyło, by podjąć ważne dla siebie 
decyzje; myślał o kapłaństwie. Dlatego złożył dokumenty do Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jednak dopiero 
po roku oczekiwania został doń przyjęty; przez ten czas studiował 
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 Z chwilą przyjęcia do Seminarium uczył się pilnie, uzyskując 
coraz lepsze wyniki; jednak przede wszystkim pogłębiała się 
w nim autentyczna wiara, a także wyrabiała postawa społecznika, 
zaangażowanego w niesienie pomocy najuboższym. Podjął ba-
dania nad historią swojej macierzystej parafii św. Marii Magda-
leny w Chorzowie Starym, co było podstawą do uzyskania ma-
gisterium z  teologii. Na tym etapie kształcenia uzyskał już 
najwyższe oceny. 

I wreszcie upragnione święcenia kapłańskie: 25 czerwca 1939 
roku, które przyjął w ówczesnej katedrze św. Piotra i Pawła w Ka-
towicach. Od samego początku był świadom swojego powołania, 
upodobniając się do samego Jezusa. 

Na początku września – a więc tuż po wybuchu wojny – został 
oddelegowany do parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, przeżywa-
jąc dramat związany z wcieleniem Górnego Śląska do III Rzeszy. 

Wciąż był jednak wzorowym duszpasterzem zarówno dla 
Niemców, jak i dla Polaków; niemniej w głębi swojego jestestwa 
czuł i myślał jako syn polskiego narodu. Wykorzystując swój li-
teracki talent, głosił głęboko przemyślane kazania. Na początku 
października 1939 roku – w miesiącu poświęconemu Matce Bo-
żej Różańcowej – mówił: „Dziś znowu rozszalała się groźna burza 
nad ludzkością. Świat został pogrążony w burzy wojennej. Mało 
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jest takich rodzin, w której by ten smok wojenny kogoś nie po-
chłonął. Jednych starł swoimi ostrymi zębami zupełnie. Inni 
zdołali mu się z pazurów wyrwać, ale wszystkich przejmuje on 
zgrozą i obawą i na jego wspomnienie łza wyciska się z oka. Naj-
milsi. Trzeba nam czym prędzej wylać oliwę różańcową. A ona 
znów uspokoi burzę. Różaniec do ręki!”.

W swoich kazaniach starał się nawiązywać nieustannie do 
Ewangelii i osoby Jezusa Chrystusa. Angażował się bardzo moc-
no w  różnego rodzaju akcje charytatywne, włączając się też 
w  struktury walki konspiracyjnej; został nawet komendantem 
grupy akademickiej, by razem z harcerzami, w ramach organiza-
cji nazwanej „Konwalia”, pomagać innym pod hasłem „Opieki 
Społecznej”. Mimo że „Konwalia” była włączona w Związek Wal-
ki Zbrojnej, nigdy nie użył broni; walczył przede wszystkim sło-
wem i miłością, wspierając osoby najbardziej potrzebujące. 

We wrześniu 1941 roku został aresztowany i osadzony w za-
stępczym Więzieniu Policyjnym w Mysłowicach, zwanym przez 
więźniów „przedpieklem Oświęcimia”. Metody ich przesłuchań 
i warunki, w jakich tam przetrzymywano aresztantów, urągały 
wszelkim zasadom ludzkiego podejścia do osób podejrzanych 
o działalność konspiracyjną wobec okupanta.  

Docierając do szczegółów bestialskiego stosunku oprawców 
wobec więźniów – nie sposób przywoływać ich w tym miejscu 
– były tak przeraźliwie okrutne i  godzące w  ludzką godność. 
Czytelnicy bardziej dociekliwi i odporniejsi na nieludzkie meto-
dy postępowania, pewnie sami dotrą do rekomendowanej książ-
ki i być może przekonają się osobiście, z jak dużą skalą okrucień-
stwa zetknął się ksiądz Jan Macha i  jego współwięźniowie. 
Można tylko dodać jedno, że była to naprawdę swoistego rodza-
ju Droga Krzyżowa, jaką kiedyś przeszedł sam Jezus Chrystus; 
a także Jan Chrzciciel i inni chrześcijańscy męczennicy. 

Mimo to, ksiądz Jan Macha nie załamał się. A nawet pomagał 
innym, modląc się, spowiadając i dzieląc się ewangelicznym prze-
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słaniem miłości – także wobec swoich oprawców. Po dwóch mie-
siącach poniżających przesłuchań został przeniesiony do innego 
więzienia w Mysłowicach, znajdującego się przy ulicy Krakow-
skiej 2, gdzie poddawany był kolejnym torturom, znosząc to 
wszystko w duchu ewangelicznej cierpliwości koniecznej do prze-
trwania. 

Pod koniec czerwca 1942 roku został osadzony w katowickim 
więzieniu przy ulicy Mikołowskiej, gdzie nadal uparcie i z uży-
ciem różnych podstępnych technik, był przesłuchiwany; jednak 
nikogo nie wydał oprawcom. Na swój sposób, w tych jakże nie-
ludzkich warunkach, odkrywał na co dzień sens swojego wyjąt-
kowego kapłaństwa. 

Zanim jednak został przeniesiony do celi w Katowicach, jesz-
cze z  mysłowickiego więzienia napisał list do swoich bliskich, 
nawiązując w nim do znaczenia modlitwy w  jego życiu: „(…) 
mógłbym obrazić Boga, gdybym powiedział, że nie otrzymałem 
od Niego żadnego pocieszenia. On nasz Zbawiciel pociesza mnie 
bardzo często. Są to na pewno Wasze modlitwy, które mnie tak 
pocieszają. Kochani Rodzice, te miesiące mojego uwięzienia są 
bardzo bogato pouczające, nawet bardzo drogie. Oni mnie za-
mknęli i dali do zrozumienia, że to życie tylko z Bogiem i dla 
Boga ma znaczenie. Ja traktuję to życie jak ścianę lnianą i mogę 
sobie dużo wyobrazić, a wystarczy tak mało, aby być szczęśliwym 
teraz i w wieczności. Potrzeba tylko dla Boga i z Bogiem żyć”.  

W Katowicach usłyszał wyrok: kara śmierci. Było to 17 lipca 
1942 roku. Mimo prób w kierunku ułaskawienia go, wyrok ów 
podtrzymano, i po ponad stu dniach od chwili jego ogłoszenia, 
niedługo po północy, w dniu 3 grudnia, został ścięty na gilotynie. 

Na kilka godzin przed egzekucją pisał: „(…) To jest mój ostat-
ni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list 
będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie 
z Bogiem! Przebaczcie mi wszystko. Idę przed Wszechmogącego 
Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyj-
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mie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie było mi 
to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w  górze 
u Wszechmogącego”.

I dalej dodaje: „(…) Pozdrówcie wszystkich moich kolegów 
i znajomych. Niechaj w modlitwach swoich pamiętają o mnie. 
Dziękuję za dotychczasowe modlitwy i proszę też: nie zapominać 
o mnie w przyszłości. Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi 
na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie 
wspomniał i zmówił za mnie „Ojcze nasz”. Umieram z czystym 
sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. 
Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa 
las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez 
jednego człowieka świat się nie zawali…”.

Na parafialnym cmentarzu w  Chorzowie Starym zadbano 
o taki symboliczny i „cichy zakątek”, z prośbą o modlitwę w jego 
intencji.

* * *

Na zakończenie tej poruszającej historii Hanika – księdza Jana 
Machy – warto jeszcze przywołać fragment jego kazania, wygło-
szonego w dniu 1 listopada 1939 roku: „O czym może myśleć 
więzień zamknięty za grubą kratą? O wolności. O czym myśli 
człowiek, wyrwany z własnej ojczyzny i przeniesiony na grunt 
obcy? O kraju swoim, o domu rodzinnym. O czymże tedy powi-
nien myśleć każdy człowiek, który przecież lepszą swą cząstkę 
– duszę – wziął z nieba? – O niebie. Niebo to nasza prawdziwa 
ojczyzna, to nasze dziedzictwo…”.

Ufamy, że ta myśl o  niebie wypełniła się do końca w  jego 
życiu. Mamy również nadzieję, że jako męczennik wiary wynie-
siony na ołtarze, będzie mógł stamtąd także wstawiać się za nami 
u naszego wspólnego i miłosiernego Ojca.  



W setną rocznicę śmierci
ks Zygmunt Podlejski

Ignacy Jan Skorupka
1893 – 1920

Księdza Ignacego Jana Skorupkę porwała i owiała legenda, co 
oznacza, że funkcjonuje nieco w oderwaniu od historycznych 

detali, co jednak nie znaczy, że legenda i historia się wykluczają. 
Ignacy urodził się 31 lipca 1893 roku na warszawskim Miro-

wie, w domu przy ulicy Ciepłej 3. Był synem Adama Skorupki, 
urzędnika towarzystwa ubezpieczeniowego, który pochodził ze 
szlachty zaściankowej herbu Ślepowron z  Podlasia i  Eleonory 
z Pomińskich. Pani Eleonora była córką powstańca z 1863 roku 
czyli patriotką. Był jeszcze młodszy brat Kazimierz, który w Pol-
sce międzywojennej był znanym działaczem na niwie harcerskiej.

BeZ aureOLi
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Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał Ignaś Skorup-
ka do gimnazjum filologicznego Kowalskiego w Warszawie. Nie 
marzył jednak o filologii. Budziło się w nim powołanie kapłań-
skie. Przerwał więc naukę w gimnazjum po czwartej klasie i w 
1909 roku zameldował się w Warszawskim Seminarium Duchow-
nym. Został przyjęty, choć rektor określił go jako kleryka wątłe-
go i anemicznego. Przełożeni wolą kleryków zdrowych. 

Ignacy Skorupka ukończył w 1914 roku seminarium duchow-
ne, przyjął niższe święcenia i  został skierowany do Akademii 
Duchownej w Petersburgu, gdzie językiem wykładowym był ro-
syjski. Studenci byli wprawdzie obywatelami rosyjskimi, ale więk-
szość z nich była dumna z polskiej narodowości. Ignacy Skorup-
ka był polskim patriotą. Zaraz na początku pobytu w akademii 
założył kółko literackie Polonia, gdzie forsował polską poezję 
romantyczną i budził nadzieję na wolną ojczyznę.

Wybuchła wojna. Niemcy zajmowali polskie tereny rosyjskie-
go zaboru. Skorupkowie opuścili Warszawę i znaleźli schronienie 
w Petersburgu. Ignacy opiekował się rodziną w miarę możności 
i przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich, które przy-
jął 26 stycznia 1916 roku. Rodzina wymagała tyle zachodu, że 
neoprezbiter nie zdążył zaliczyć jednego z ważnych egzaminów, 
za co pozbawiono go możności kontynuowania i  ukończenia 
akademii. Chcąc pomagać rodzinie, przyjął funkcję proboszcza 
w  Bogorodzku, małej parafii pod Moskwą. Od 1917 roku był 
proboszczem w Klincy, w guberni czernihowskiej na Ukrainie. 

Polacy żyli nadzieją, że po wojnie powstanie wolna Polska. 
Ksiądz Skorupka założył w Klińcach polską drużynę harcerską. 
Drużyna była podziemna. Przyjął do drużyny młodszego brata 
Kazimierza. W miejscowym gimnazjum uczył religii, języka pol-
skiego, łaciny i greki. Organizował polskie placówki oświatowe 
i kulturalne: szkołę początkową dla dzieci polskich i amatorskie 
kółko teatralne. 
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W Klińcach znalazło miejsce dwa tysiące polskich uciekinie-
rów, którzy tuż po zakończeniu wojny wracali do Polski. Powro-
ty organizował ksiądz Ignacy Skorupka, który od września 1918 
roku osiadł w Łodzi, gdzie został wikariuszem przy parafii Prze-
mienienia Pańskiego. Był działaczem społecznym z krwi i kości. 
Od razu założył towarzystwo Oświata, które organizowało szkol-
nictwo w odrodzonej Polsce. Pokolenie młodych Polaków prze-
żywało euforię budowania od podstaw zrębów wolnej ojczyzny. 
Ksiądz Skorupka szalał, bo doświadczył zniewolenia ojczyzny 
i nagłego odzyskanie jej niepodległości. 

Wrzesień 1919 rok. Władza duchowna przeniosła księdza 
Skorupkę do Warszawy, gdzie został notariuszem i  archiwistą 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przed Kościołem w wolnej 
Polsce piętrzyły się zadania organizacyjne, administracyjne 
i duszpasterskie. Ksiądz Skorupka został dodatkowo kapelanem 
Ogniska Rodziny Maryi, czyli domu dla sierot prowadzonym 
przez siostry franciszkanki i katechetą w kilku szkołach. W nie-
dziele głosił kazania w warszawskich kościołach, w Wielkim Po-
ście 1920 roku głosił kazania pasyjne w warszawskiej katedrze 
świętego Jana Chrzciciela. 

Wojna światowa wygasła, ale w Rosji zakotłowało się strasz-
liwie, bo bolszewicy brutalnie parli do objęcia władzy. Chcieli 
koniecznie raz na zawsze uszczęśliwić świat i zaczęli od krwawe-
go likwidowania wrażych kapitalistów, popów i niszczenia świą-
tyń tudzież wszelkich śladów religijnych. Gdy umocnili się 
z grubsza w Rosji, wyruszyli na zachód, żeby zamienić Europę 
w komunistyczny raj. Pod drodze natknęli się na Polskę, która 
nie podzielała ich pasji zbawiania świata. 

W lipcu 1920 roku wojska bolszewickie zbliżały się do War-
szawy. Ksiądz Skorupka zameldował się dobrowolnie do służby 
wojskowej, jak wiele tysięcy młodych Polaków. Został za zgodą 
biskupa polowego Stanisława Galla kapelanem garnizonu pra-
skiego. Spowiadał żołnierzy w  koszarach i  na dworcach, skąd 
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wyruszali na front. Na początku sierpnia został na własną prośbę 
kapelanem 1 batalionu 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej. 
Batalion formułował się na Warszawskiej Pradze. Ochotnikami 
byli głównie gimnazjaliści i studenci. 

Już 13 sierpnia batalion wyruszył na spotkanie z bolszewika-
mi. Włączono go do 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. 
Wieczorem młodzi niedoświadczeni żołnierze dotarli do wsi 
Ossów, w powiecie wołomińskim. W nocy dochodziły do nich 
odgłosy mowy, którą znali ze szkoły. Była szczodrze przetykana 
piętrowymi przekleństwami. Byli na samej linii frontu. Z rana 
zrobiło się głośno. Strzały, wybuchy, okrzyki. Znoszono rannych 
z linii frontu. Ksiądz kapelan udzielał rozgrzeszenia i kierował 
się tam, gdzie było gorąco. 14 sierpnia 1920 roku został trafiony 
kulą ekrazytową w głowę. Zginął na miejscu. Rozpoczęła się bitwa 
o Warszawę. 

Jego ciało znaleziono dopiero po natarciu. Jadnak nie zginął 
prowadząc żołnierzy do ataku z krzyżem w ręku, z pobożnym 
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okrzykiem i rozwianym włosem. Zginął, udzielając rannemu ko-
ledze sakramentu namaszczenia. Zginął śmiercią żołnierza ka-
pelana. Stał się symbolem walki młodzieży studenckiej z nawałą 
bolszewicką. Będzie później mowa o  Cudzie nad Wisłą, bo pol-
scy ochotnicy obronili stolicę młodego państwa polskiego i po-
gnali bolszewików w  głąb Ukrainy. Inni nie będą wspominać 
o cudzie, a o mądrym posunięciu taktycznym naczelnika Piłsudz-
kiego. Jedno nie wyklucza drugiego. Faktem jest, że w krótkim 
czasie zorganizowana armia polskich ochotników, ledwo uzbro-
jona i ekspresowo przeszkolona, stawiła czoło przeważającej sile 
wojsk sowieckich, co jako żywo wygląda na cud.

 
* * *

Ciało księdza Skorupki przewieziono do Warszawy. 17 sierp-
nia odbyły się w kościele garnizonowym uroczystości pogrzebo-
we. Byli obecni: rodzina, biskupi, przedstawiciele rządu i gene-
ralicji. Generał Józef Haller udekorował trumnę księdza 
Skorupki Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Dzielny 
Kapelan spoczął na warszawskich Powązkach. Ksiądz Ignacy 
Skorupka stał się zarzewiem legendy, znakiem firmowym Bitwy 
Warszawskiej, symbolem bezwarunkowej miłości ojczyzny, od-
wagi, i poświęcenia; pokolenia, które w jakże trudnych warun-
kach potrafiło obronić niepodległość ojczyzny i ocalić Europę 
przed bolszewickim potopem. 



Ludmiła Mokańska 

Wstyd się wstydzić

Niedowidzący, osoby, którym stopniowo lub nagle pogorszył 
się wzrok, tak że nie do końca mogą na nim polegać – a biała 
laska. 

Ci, którzy nie widzą po ciemku lub przy silnym słońcu – 
a biała laska. 

Wróg czy przyjaciel? A może stygmat? Ktoś mógłby powie-
dzieć, że to żaden problem, a odpowiedź jest prosta. Czy rzeczy-
wiście? 

Często zadaję niedowidzącym i sobie pytanie, dlaczego cho-
dzą bez białej laski. Najczęściej odpowiadają, że przecież jeszcze 
widzą lub że się wstydzą, bo co ludzie powiedzą, bo inni na nich 
patrzą. Rozumiem, że zaakceptowanie własnej niepełnospraw-
ności, zwłaszcza gdy występuje nagle, jest bardzo trudne. 

(fot Wstyd się wstydzić)

Z OśrOdka w BydGOsZcZy
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Nie potępiam, choć tytułem artykułu prowokuję, bo moim 
zdaniem to wstyd wstydzić się swojej inności. Czy powinna się 
wstydzić osoba chodząca o kulach, ktoś na wózku inwalidzkim 
czy ze zniekształconą twarzą? Na to, co ludzie powiedzą za na-
szymi plecami, nie mamy żadnego wpływu. I tak zabraknie im 
cywilnej odwagi, by zrobić to wprost. I tak się tego nie dowiemy, 
chyba że doniesie nam „życzliwy” znajomy. 

Jak wobec tego sobie radzą bez laski, usiłuję się dowiedzieć 
zaciekawiona; Chodzą z parasolem, to nim sprawdzają drogę przed 
sobą. Uzasadniają, że mniej rzuca się w oczy, bo przecież nosi się 
go i przy pogodzie, więc nikogo to nie dziwi. Inni chodzą bokiem, 
usiłując jednym, lepszym okiem coś dojrzeć. Przyjmują nienatu-
ralnie pochyloną, skrzywioną postawę. Ciekawe, co na to ich krę-
gosłup! Osoby ze ślepotą zmierzchową chodzą, biorąc namiar od 
latarni do latarni. Niektórzy poruszają się tylko z kimś z rodziny, 
kto służy za przewodnika. Opowiadają, że te osoby bywają nado-
piekuńcze lub nieuważne, że zagapiają się, wprowadzając w prze-
szkodę. A przecież wystarczyłaby biała laska niesiona odpowiednio 
w wolnej ręce, by uniknąć otarcia o mur, spadnięcia z wysokiego 
krawężnika czy tąpnięcia, gdy skończą się schody. 

Najbardziej kuriozalny i zaskakujący sposób wymyśliła pew-
na pani. Otóż ubiera się w luźne rzeczy i przechodząc obok domu 
sąsiadów, chowa laskę w  rękawie, a wyciąga ją dopiero wtedy, 
kiedy jest daleko. To chyba metoda „na strusia”, nieznana instruk-
torom orientacji przestrzennej. Wierzyć się nie chce, że tych 
podchodów nie zauważył ktoś wyglądający akurat przez okno 
czy idący drugą stroną chodnika. Pewnie zdziwił się tak samo jak 
ja, gdy o tym usłyszałam. 

Od tych, którzy się przełamali i na co dzień zaczęli się posłu-
giwać białą laską, usiłuję się dowiedzieć, co ich do tego skłoniło. 
Niestety, niektórych dopiero całkowita utrata wzroku, upadki, 
urazy czy nawet poważne wypadki. Inni przepracowali to z psy-
chologiem i małymi krokami oswajali siebie i  swoje otoczenie 
z białą laską. Czasem samo życie ich zmusza, gdy muszą wyjść, 
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a brakuje przewodnika; dostali pracę i nie chcą być zależni od 
współpracowników lub gdy stracili osobę zazwyczaj służącą po-
mocą. Alternatywą staje się zamknięcie w  domu, odcięcie od 
ludzi i świata. A to jest najgorsze wyjście, a właściwie jego brak. 

Zapamiętałam wypowiedź pewnego pana, który wyjaśniał, że 
długo trwało, zanim uświadomił sobie, że to, co uważał za pro-
blem: wstyd, reakcja ludzi itp. to tylko wymówka. Rzeczywisty 
problem tkwił w jego głowie. Wydawało mu się, że kiedy weźmie 
białą laskę, okaże swoją słabość, stanie się kimś gorszym, zasłu-
gującym na litość. Na szkoleniu z  rehabilitacji podstawowej 
w ORiS PZN w Bydgoszczy przekonał się, że nawet ci, którzy 
niedawno stracili całkowicie wzrok i wcześniej byli niezaradni, 
zaczęli poruszać się sprawniej od niego. Zaznacza, że nie myślał, 
iż jeszcze coś widząc, jest lepszy od nich. Zacytuję jego słowa: 
„Jeśli ktoś pełnosprawny tak by mnie postrzegał – to jego pro-
blem, nie mój. Przełamałem się!” 

Nie przypuszczam, że to, co napisałam, skłoni kogoś do cho-
dzenia z białą laską. Jako instruktorka orientacji przestrzennej 
mogłabym w tym miejscu zrobić wykład o jej historii i znaczeniu, 
o technikach poruszania się, licząc, że to pomoże. Słowa takiej 
mocy niestety nie mają. Może jednak skłonią do refleksji czy 
szukania pomocy u specjalisty. Ważne, by od razu nie zanegować 
białej laski, by dać sobie czas na oswojenie, a jej szansę. 

Psycholog, od lat pracująca z osobami z dysfunkcją wzroku, 
podkreśla, że znaczne osłabienie wzroku lub całkowita jego utra-
ta, to jedna z największych traum, zwłaszcza dla kobiet. Dla nich 
szczególnie ważne jest, w  jaki sposób są postrzegane. Muszą 
dojrzeć do wzięcia laski, a to długotrwały proces, zanim dojdzie 
się do momentu, gdy laska zlikwiduje nieustannie im towarzy-
szące poczucie lęku, a  nawet ją pokochają, bo zrozumieją, że 
pomaga i zapewnia bezpieczeństwo. Wtedy nie trzeba już brać 
antydepresantów, bo kończy się lęk neurotyczny, którego do-
świadcza każdy, kto przedtem widział 100%, a teraz już nie. 
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I znów powiem: – Biała laska niewątpliwie przyspiesza ten 
proces. Pamiętaj, że ludzie patrzą nie tylko na nas, ale i za nas 
i dla nas. Mogą ostrzec przed konarem zwalonym przez wichurę, 
wyrwą w jezdni czy źle zabezpieczonym wykopem, którego po-
przedniego dnia na waszej drodze jeszcze nie było. Powstrzyma-
ją, gdy źle zinterpretujecie ruch uliczny lub przy braku sygnali-
zacji dźwiękowej nie zauważycie czerwonego światła 
i  wkroczycie na ulicę. Tak, ale tylko wtedy, gdy widzą osobę 
z biała laską. Im częściej ją zobaczą, tym więcej się nauczą, jak 
mądrze pomagać. 

Niektórzy uczestnicy szkolenia w ORiS PZN dziwią się, że 
w okolicy ludzie są życzliwi, poinformują, podprowadzą, że kie-
rowcy autobusów na pobliskim przystanku na ogół zatrzymują 
się tak, by drzwi były na wprost osoby czekającej z laską. Ostatnio 
w tramwaju pasażerowie opowiadali grupie uczestników szkole-
nia o okolicy, przez którą jadą, a na końcowym przystanku opo-
wieść tę kontynuował motorniczy. Oni już się oswoili z niewido-
mymi i niedowidzącymi dzięki temu, że spotykają ich codziennie 
i w różnych sytuacjach.

Uczmy się siebie wzajemnie, uczmy innych w swoich miej-
scowościach. Oswajajmy ich ze sobą. Pokazujmy im białą laskę, 
wyjaśniając, do czego służy. I tu mała dygresja; W czasach, gdy 
o autyzmie niewielu słyszało, rewolucyjną rolę odegrał film „Rain 
Man” z rewelacyjną rolą Dustina Hoffmana. Po jego obejrzeniu 
ludzie zaczęli mówić: „Ma autyzm? Jest ok.” Chciałabym, by mó-
wili: „Niedowidzący z białą laską? Jest ok!” A stanie się to moż-
liwe tylko dzięki Wam.

Ludmiła Mokańska – polonistka, tyflopedagog, instruktorka orien-
tacji przestrzennej. Emerytowana nauczycielka języka polskiego w Ku-
jawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 
1 im Luisa Braille’a w Bydgoszczy. Obecnie współpracuje ze środowiskiem 
niewidomych w Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacja Homer PZN w Byd-
goszczy.



Weronika Stepczyńska 
 

Teatr oczami wyobraźni

Dla wielu ludzi wizyta w teatrze jest ciekawą formą spędzania 
wolnego czasu. Mają okazję zapomnieć o codziennych tro-

skach i choć przez chwilę poczuć się jak aktorzy występujący na 
teatralnych scenach. 

Zawód aktora to trudna i wymagająca praca, niosąca ze sobą 
wiele wyrzeczeń. Składa się na nią poświęcenie dużej ilości czasu 
na naukę tekstu czy długie godziny spędzone na przymiarkach 
kostiumów, a także na wielogodzinnych próbach sztuki. Myślę, 
że najciekawszym momentem w pracy aktora jest premiera spek-
taklu. Może on dowiedzieć się, czy jego praca została pozytywnie 
odebrana przez publiczność. 

Jednak nie tylko zawodowi aktorzy czerpią radość z występów 
dla wymagającej publiczności. Aktorem może być każdy, kto ma 
pasję i  odpowiednie predyspozycje. Uważam, że aby zająć się 
pokazywaniem swego talentu na scenie, nie można się poddawać 
negatywnym emocjom oraz skupiać się na tym, iż coś może nie 
odbyć się tak, jak tego oczekiwaliby organizatorzy występu. Trze-
ba włożyć w tę pracę dobrą energię, która jest potrzebna do po-
konywania własnych słabości. 

Od trzynastu lat jestem uczennicą Kujawsko-Pomorskiego 
Specjalnego Ośrodka im. Louisa Braille’a i chętnie biorę udział 
w  przedstawieniach organizowanych przez „Koło Miłośników 
Teatru” działające w internacie placówki. Osobiście nie lubię te-
atru, nie zachwyca mnie ton głosu, jakim aktorzy odgrywają 
swoje role, ale udział w spektaklach ośrodkowego koła teatralne-
go jest miłą odmianą po całym dniu nauki w  szkolnej ławce. 
Pracujemy nad przedstawieniami dotyczącymi różnorodnej te-
matyki; Było ich tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich 
spektakli. 
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Ostatnia sztuka pod tytułem 
„Anioły są wśród nas” zasługuje na 
szczególną uwagę. Opisuje ona co-
dzienność dziewczyny tracącej 
wzrok, która jest uczennicą szkoły 
masowej. W przedstawieniu jest też 
ukazany stosunek kolegów i nauczy-
cieli, którzy nie chcą pomóc jej 
w przystosowaniu się do nowej rze-
czywistości. Za sprawą anioła, będą-
cego symbolem dobrego przyjaciela, 
otaczający ją ludzie zmieniają nasta-
wienie do dysfunkcji wzroku boha-

terki. Uważam, że w sztuce zawarte jest ważne przesłanie dotyczą-
ce relacji międzyludzkich, tolerancji, akceptacji, przyjaźni. 

„Koło Miłośników Teatru” ma na swoim koncie wiele nagród 
za sprawą przedstawienia „Historia pewnej książki”, której losy 
były opisywane na łamach „Oka” i „Przewodnika Katolickiego”. 
Równie ważnym przedstawieniem w historii koła teatralnego była 
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wystawiana kilka lat temu „Misja specjalna”. W spektaklu zosta-
ła poruszona tematyka uzależnień od popularnych używek i ich 
zgubny wpływ na człowieka. Ponadto koło teatralne wystawia 
jasełka podczas Wigilii ośrodkowej, które oglądają uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły. Zdarza się, że prezentujemy je dla 
pacjentów szpitali czy przedszkolaków. 

Trud, jaki wkładamy w naukę tekstu i wielogodzinne próby, 
owocuje sukcesami. Jednak bez pomysłu i zaangażowania tyflo-
pedagogów: Magdaleny Donarskiej, Zenony Góry i Marzanny 
Staśkiewicz nie byłoby to możliwe.

Ksiądz Piotr Buczkowski do wypowiedzi Weroniki dopisał:
Jest jeszcze pewne bardzo ciekawe zdarzenie, o którym Weroni-
ka nie napisała, W spektaklu była scena, kiedy dziewczyna z dys-
funkcją wzroku  (grała tę rolę Sandra – z mikrofonem, a za nią 
Amelia-anioł) dzwoni do koleżanek zapraszając na urodziny. 
Wszyscy wymyślają jakieś 
wymówki, by nie iść na im-
prezę do „ślepaka”.   Boha-
terka była zrozpaczona, mó-
wiąc do mamy: po co upie- 
kłaś ten tort, to nie ma sen-
su. 

Jednak wśród koleżanek 
i kolegów pojawia się Anioł, 
który zmienia wszystko, 
a koleżanki i koledzy, mimo 
wcześniejszych wymówek, 
pojawiają się na urodzi-
nach, robiąc niespodziankę. 

Wcześniej, jeszcze przed 
spektaklem, miało miejsce 
takie wydarzenie; Przyje-
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chałem z całym sprzętem i niewidomym muzykiem swoim sa-
mochodem. Reszta jechała tramwajem. Gdy rozładowywałem 
samochód, podeszła do mnie dziewczyna z  zespołem Downa, 
która przyjechała z Łodzi, i wita się, jakby mnie znała od zawsze, 
mówiąc: – Życie nie ma sensu! Pytam ją: – Dlaczego? Odpowie-
działa: – Wczoraj miałam urodziny, zaprosiłam dużo osób  i nikt 
nie przyszedł! Mama musiała wyrzucić ogromny tort.   Wtedy 
powiedziałem, że przyjechałem tu po to, by złożyć jej życzenia 
urodzinowe, a w prezencie zobaczy spektakl teatralny w wyko-
naniu moich uczniów. I dodałem: – Ty też pokażesz piękny wy-
stęp i to jest wielki sens życia. Bardzo się ucieszyła . 

Wcześniej nie znałem treści przedstawienia i nie wiedziałem, 
że tam będzie scena jakby wyjęta z  życia tej dziewczyny. Gdy 
Sandra śpiewała piosenkę Edyty Gepert, to dziewczyna wstała, 
mocno przytuliła się i rozpłakała, mówiąc: – Dziękuję i obiecuję, 
że w czasie swojego występu zatańczę najpiękniej jak potrafię. 

Wystąpiła ze swoim zespołem po naszym przedstawieniu 
i naprawdę przepięknie tańczyła.

W taki nieoczekiwany sposób prawdziwa historia z życia uzu-
pełniła treść spektaklu.



26 czerwca podczas Mszy św. o godz. 17:30 obchodziliśmy 
w naszej laskowskiej wspólnocie 60-lecie kapłaństwa ks. 

Edwarda Engelbrechta. Mszy św. przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. bp. Michał Janocha, którego ks. Edward był katechetą 
i przygotowywał ks. Biskupa do I Komunii św.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zapro-
szeni do Domu Rekolekcyjnego na barszczyk i paszteciki. Długa 
kolejka z życzeniami dla Jubilata, odśpiewane błogosławieństwo 
i pyszne torty dopełniły radości tego pięknego Jubileuszu. 

* * *
Do łańcuszka życzeń dołączyła się redakcja „Lasek”, dzięku-

jąc Kochanemu Jubilatowi za dotychczasową współpracę, z na-
dzieją na wiele jeszcze lat dzielenia się z nami swoją mądrością  
i głęboką wiarą w obecność Jezusa wśród nas. 

60 Lat kapłaństwa 
księdZa edwarda eNGeLBrecHta

Ks. Edward Engelbrecht (z lewej) podczas Mszy św., podczas znaku 
pokoju z ks. bpem Michałem Janochą



Życzenia dla Pani Jolanty bergson

8 września br., w dniu święta Narodzin Maryi Panny, w kapli-
cy Laskowskiej – pod przewodnictwem ks. Michała Wudarczyka, 
w koncelebrze z ks. Edwardem Engelbrechtem – została odprawio-
na Msza święta w intencji pani Jolanty Bergson. W tej Eucharystii 
modliliśmy się z okazji pięknego jubileuszu: 50 lat jej pracy w Dzie-
le Matki Czackiej. 

Cały ten okres służby na rzecz osób niewidomych Jubilatka 
realizowała w Dziale Darów, będąc swego czasu także bliską współ-
pracownicą pani Zofii Morawskiej. 

Podczas spotkania rocznicowego przy kawie uczestnikom prze-
kazano piękny tekst papieża Franciszka, który odczytaliśmy jako 
swoistego rodzaju przesłanie dla nas wszystkich. Publikujemy go 
poniżej.

A Jubilatce życzymy wiele jeszcze lat owocnej służby na rzecz 
Dzieła Lasek i Bożego błogosławieństwa w jej życiu osobistym 

Redakcja 

50 Lat w dZieLe Matki cZackiej



Papież Franciszek 

Przesłanie  

„Z wiekiem stajemy się mądrzejsi i  powoli zdajemy sobie 
sprawę, że:

– zegarek za 3000 € oznacza ten sam czas, co zegarek za 30 €,
– portfel za 300 € zmieści taką samą kwotę, co portfel za 30 €,
– samotność w domu o powierzchni 70 m2 jest taka sama 

w domu o powierzchni 300 m2.
Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz, że twoje we-

wnętrzne szczęście nie pochodzi z materialnych rzeczy świata.
Nieważne, czy podróżujesz pierwszą klasą, czy ekonomią; 

nieważna jest klasa i stawka, jeśli samolot spadnie.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że kiedy masz przy-

jaciół, braci i siostry, z którymi można porozmawiać, śmiać się 
i śpiewać, to prawdziwe jest szczęście.

Pięć niekwestionowanych faktów szczęścia:

1.  Nie kształć swoich dzieci, aby były bogate, kształć je, aby były 
szczęśliwe, aby mogły dostrzegać wartość rzeczy, a nie ich cenę.

2.  Jedz jedzenie jakby to było lekarstwo, inaczej trzeba będzie brać 
leki jakby to było jedzenie.

3.  Osoba, która cię kocha, nigdy cię nie opuści. Nawet jeśli jest 
100 powodów, żeby zrezygnować, znajdzie powód, by zostać.

4.   Istnieje duża różnica między byciem z człowiekiem a byciem 
człowiekiem. Źle, że niewielu to rozumie.

5.  Byłeś kochany, gdy się urodziłeś i będziesz kochany po śmier-
ci. Co pomiędzy nimi, zależy już od ciebie.
Najlepszymi lekarzami na świecie są: promienie słoneczne, 

odpoczynek, ćwiczenia, dieta, pewność siebie i... przyjaciele.
Zachowaj je we wszystkich etapach życia i ciesz się zdrowym 

życiem.
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Ciężko jest człowiekowi: – nie prosi o narodziny, nie może żyć 
i nie chce umrzeć!

Najlepszym prezentem, jaki możesz komuś podarować, jest 
Twój czas; postaraj się, aby był podarowany rodzinie lub przyja-
cielowi”.



Podczas Walnego Zebrania TONOS  
w dniu 1 sierpnia 2020  

wręczono medal „Pax et Gaudium in Cruce”

Medal Dzieła Lasek „Pax et Gaudium in Cruce” przyzna-
wany przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
osobom zasłużonym został zaprojektowany i wykonany przez 
wybitnego polskiego rzeźbiarza prof. Jerzego Jarnuszkiewicza 
(1919–2005), który jest również autorem pomników – między 
innymi: „Małego Powstańca”, „Asnyka” w Kaliszu oraz „Jana 
Pawła II z prymasem Wyszyńskim” na dziedzińcu KUL-u w Lu-
blinie. Wykonał też wiele okolicznościowych medali i monet. 
Medal „Pax et Gaudium in Cruce” był darem dla Lasek. 

Pierwszą osobą odznaczoną tym medalem był ks. Prymas 
kard. Stefan Wyszyński. Podczas pierwszej pielgrzymki niewi-
domych do Rzymu w 1985 r. prezes Władysław Gołąb medal ten 
wręczył papieżowi Janowi Pawłowi II.

Tym razem medal wręczono s. Felixie Bunikowskiej FSK  
i Pani Marcie Zielińskiej.

Redakcja „Lasek” składa osobom odznaczonym serdeczne 
gratulacje. 

MedaL  „paX et GaudiuM iN cruce”
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Rekomendacja dla s. Felixy bunikowskiej FSK

Siostra Felixa urodziła się 18 grudnia 1936 r. w Mirowicach 
w powiecie grójeckim w rodzinie o głębokich tradycjach na-

rodowych i religijnych. Jej starszy o trzy lata brat Jerzy jest księ-
dzem i do dziś, jako emeryt, służy Kościołowi. Do Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wstąpiła 31 maja 1958 r. 
Pierwszą profesję złożyła 6 stycznia 1962 r., profesję wieczystą 6 
stycznia 1968 r. Członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi została w  1976 r. Ze względu na posiadane kwalifikacje 
bezpośrednio po ślubach wieczystych Matka Maria Stefania po-
wierzyła Jej funkcję ekonomki generalnej Zgromadzenia i funk-
cję tę pełniła przeszło 15 lat – do lipca 1983 r. 

Podczas kapituły w 1983 r. powołano Ją na radną generalną 
oraz powierzono objęcie funkcji przełożonej Domu Matki Boskiej 
Jasnogórskiej w Laskach. Następnie przez dwie trzyletnie kadencje 
pełniła funkcję przełożonej Domu św. Rafała, a był to okres nie-
zwykle trudny, bo czas budowy nowego Domu św. Rafała. Do-
świadczenie zdobyte na tym stanowisku spowodowało, że po odej-
ściu z funkcji dyrektora Witolda Podczaskiego Zarząd Towarzystwa 
powierzył Jej stanowisko dyrektora administracyjnego Zakładu. 
To, co zrobiła Siostra Felixa na tym stanowisku, nie da się łatwo 
wymienić. Poza codziennym nadzorem nad bieżącą działalnością 
przeprowadziła wiele remontów, inwestycji, w  tym gazyfikację 
Zakładu, budowę nowoczesnej kotłowni centralnej, budowę ko-
tłowni lokalnych, modernizację kuchni węglowej na gazową, bu-
dowę trafostacji i wiele innych. W 1992 roku zebranie ogólne To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi Siostrę Felixę powołało do 
Zarządu Towarzystwa, gdzie objęła funkcję zastępcy skarbnika 
Zarządu. Skarbnikiem od wielu lat była p. Zofia Morawska. 

W tym czasie Siostra Felixa nawiązała współpracę z Agencją 
Rolną. Uczestniczyła przy wykupie gospodarstwa rolnego 
w Gdańsku-Sobieszewie oraz w podpisaniu umowy dzierżawy 
gospodarstwa w Pieścidłach. Po opuszczeniu Zarządu w 1998 r. 
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na dziesięć lat przeszła do Żułowa, gdzie objęła stanowisko dy-
rektora Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Niewido-
mych kobiet i tu w ciągu 10 lat dyrektorowania nawiązała twórczą 
i życzliwą współpracę z władzami samorządowymi. Z inicjatywy 
tych władz Siostra Felixa otrzymała dwukrotnie Złoty Krzyż Za-
sługi przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz odznaczenie zasłużonej dla województwa lubelskiego. Wiel-
kim osiągnięciem Siostry Felixy było odzyskanie gospodarstwa 
sadowniczo-rolnego w Żułowie o obszarze ponad stu hektarów. 
W 2009 r. Siostra Felixa została przeniesiona do Gdańska-Sobie-
szewa, aby nadzorować budowę pomieszczeń na prowadzenie 
wczesnego wspomagania rozwoju niewidomego dziecka. I  tu 
również nawiązała twórczą współpracę z  władzami Sejmiku 
i miasta Gdańsk. W 2012 r., jako emerytka, przeszła do Klaszto-
ru Matki Boskiej Pocieszenia w  Warszawie. Mimo że już nie 
pełni żadnej funkcji oficjalnie, to nadal czuwa nad współpracą 
Towarzystwa, najpierw z  Agencją Rolną, a  dziś z  Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 

Oceniając minione lata służby Siostry Felixy na różnych sta-
nowiskach w Dziele Niewidomych, należy gorąco podziękować 
Siostrze za Jej niezwykłą ofiarność i zaangażowanie, za okazywa-
ne serce oraz ogromną odpowiedzialność. 

Mimo że w tym roku Siostra kończy 84 rok pracowitego życia, 
to ciągle można ją spotkać na furcie w Klasztorze przy ul. Piwnej 
w  Warszawie. Niech Dobry Bóg szczodrze obdarza Ją swoim 
błogosławieństwem oraz radością z pełnionej służby.  

  Władysław Gołąb 
Prezes Honorowy Towarzystwa  

Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Laski, 1 sierpnia 2020
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Rekomendacja dla Marty Zielińskiej

Marta Zielińska urodziła się 31.10.1938 roku we Lwowie. 
W roku 1945 wraz z rodziną przenosi się do Zakopanego, 

gdzie w Liceum im. Oswalda Balcera zdała maturę. 
Następnie podjęła studia w Warszawie – polonistyka i angli-

styka.
W latach 1960–1968 pracowała na stanowisku handlowca 

w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Coopexim” w War-
szawie.

W 1968 roku wyszła za mąż za wykładowcę Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki Janusza Gedymina Zielińskiego, z którym 
wyjechała do Wielkiej Brytanii – do Oxfordu, a  następnie do 
Glasgow, gdzie jej mąż był profesorem Uniwersytetu Szkockiego. 
Przebywła tam aż do śmierci męża – do 1980 roku.

Wróciła do Polski i w 1981 roku podjęła pracę w Zakładzie 
dla Niewidomych w Laskach na stanowisku zastępcy kierownika 
Działu Darów. Mimo przejścia na emeryturę w 1999 roku, nadal 
włącza się w pracę na rzecz naszego środowiska.  

Przez wiele lat blisko współpracowała z p. Zofią Morawską 
– wieloletnim skarbnikiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi. 

W latach 1985–1988 oraz 2008–2011 wchodziła w skład Ko-
misji Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi..

Nawiązała również współpracę z Londyńską Fundacją Pomo-
cy Niewidomym w  Laskach, kierowaną przez pana Tadeusza 
Potworowskiego. Z ramienia Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi przez wiele lat była Powiernikiem naszych spraw 
w tej Fundacji. 

Jako Pełnomocnik Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewi-
domym w Polsce, kierowanym przez Stanisława Świderskiego, 
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służy Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w re-
alizacji statutowych celów.

Angażując się w różne inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży 
niewidomej w Laskach, jednocześnie utrzymywała bliski kontakt 
ze środowiskiem parafii pw. św. Katarzyny w Warszawie, wcho-
dząc w krąg oddziaływania duszpasterskiego proboszcza, ks. Jó-
zefa Maja. Była również członkiem Zarządu nowopowstałego 
przy tej parafii Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza. 

Poszukując wspólnoty, której celem byłoby pogłębienie życia 
wewnętrznego, trafiła do środowiska benedyktynów tynieckich, 
gdzie 17 grudnia 2017 roku złożyła przyrzeczenie oblackie. 

Głęboko wierzymy, że jej włączenie się w duchowość Tyńca 
wzbogaci jej dotychczasową formację, wypracowaną przez wiele 
lat przez Założycieli: Matkę Czacką i ks. Władysława Korniłowi-
cza oraz ich współpracowników. Wszak jeden i drugi model ży-
cia wewnętrznego zakorzeniony jest w ewangelicznej nauce Je-
zusa; i obydwa mogą być zwielokrotnionym źródłem siły oraz 
wewnętrznego bogactwa: zarówno na rzecz Tyńca, jak i dla dobra 
Lasek. 

Przyznanie p. Marcie Zielińskiej medalu Towarzystwa „Pax 
et Gaudium in Cruce” jest niewątpliwie zasłużonym wyrazem 
uznania dla jej wieloletniego zaangażowania w  sprawy Dzieła 
Lasek, ale także wielkim i ewangelicznym zobowiązaniem.   

Józef Placha 
Laski, 1 sierpnia 2020



5 września 2020 roku w wieku 94 lat  
zmarł w Krakowie

Kardynał Marian Jaworski

 

5 września 2020 r. odszedł do Pana kardynał Marian Jaworski, 
Przyjaciel środowiska Lasek, a zwłaszcza Ojca Tadeusza Fedoro-
wicza. 

Ksiądz kardynał Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 
roku we Lwowie, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. 
Tam też, w tym wielokulturowym i wielowyznaniowym mieście, 
uczył się – jak mawiał – praktycznego, „oddolnego ekumenizmu". 
W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we 
Lwowie. Wraz z  falą przesiedleńców przyjechał w  tym samym 
roku do Polski i kontynuował studia w seminarium lwowskim, 
przeniesionym przymusowo do Kalwarii Zebrzydowskiej. W se-
minarium zetknął się z  księdzem Tadeuszem Fedorowiczem, 
który był tam wówczas ojcem duchownym. 

Marian Jaworski święcenia kapłańskie przyjął w  1950 r. 
w Krakowie. 

OdesZLi dO paNa
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W latach 1950–1952 był wikariuszem parafii Basznia Dolna, 
na terenie archidiecezji lubaczowskiej, czyli skrawku archidiecezji 
lwowskiej, który po drugiej wojnie światowej pozostał w granicach 
Polski. Przez dwa kolejne lata był wikariuszem w Poroninie i kon-
tynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1952 r. 
uzyskał doktorat z  teologii. Następnie pełnił posługę kapelana 
ostatniego metropolity lwowskiego, arcybiskupa Eugeniusza Ba-
ziaka, którego zmuszono do opuszczenia Lwowa. W 1955 r. ks. 
Marian obronił doktorat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, a dziesięć lat później uzyskał habilitację z filozofii reli-
gii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

Przez wiele łat był profesorem seminariów duchownych 
w Krakowie, w latach 1970–1980 sekretarzował Radzie Naukowej 
Episkopatu Polski, zabiegając, u boku przewodniczącego rady – 
kard. Karola Wojtyły, o uznanie fakultetów teologicznych przez 
władze państwowe. W okresie 1976–1981 był dziekanem Papie-
skiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.

Gdy 8 grudnia 1981 roku Jan Paweł II przekształcił Wydział 
w Papieską Akademię Teologiczną, ks. prof. Jaworski został jej 
pierwszym rektorem. Na tym stanowisku zastała go 24 maja 1984 
nominacja na biskupa administratora apostolskiego archidiecezji 
w Lubaczowie.

23 czerwca 1984 roku przyjął sakrę biskupią w katedrze na 
Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. 16 stycznia 1991 
roku, po odnowieniu struktur kościelnych na Ukrainie, Jan Paweł 
II mianował go arcybiskupem-metropolitą lwowskim. Przez pe-
wien czas nie mógł jednak rezydować we Lwowie. W 1992 roku 
został przewodniczącym Ukraińskiej Konferencji Biskupiej. 
W tym też roku, jako obywatel Polski, wystąpił o przyznanie mu 
podwójnego obywatelstwa. W latach 1996–1998 był równolegle 
administratorem apostolskim diecezji łuckiej. W 1997 r. został 
rektorem utworzonego dzięki jego zabiegom Wyższego Semina-
rium Duchownego w  Brzuchowicach pod Lwowem. Od 1998 
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roku był członkiem Prezydium Papieskie] Rady ds. Rodziny. 
Opublikował ponad 140 prac naukowych i artykułów. Mianowa-
ny kardynałem in pectore 21 lutego1998 przez Jana Pawła II. 
Nominację tę ogłosił Ojciec Święty 28 stycznia 2001 roku.

24 maja 2000 roku Jan Paweł II wystosował do kardynała 
Mariana Jaworskiego list z okazji 50. Rocznicy Jego kapłaństwa. 
W liście tym Ojciec Święty, podkreślając zasługi Kardynała, wy-
znał: „Od długiego już czasu, a nawet od lat młodości, uważam 
Ciebie, czcigodny bracie, za wiernego przyjaciela, żywiąc uznanie 
dla twoje głębokiej duchowości, wyjątkowej erudycji w dziedzinie 
filozofii i teologii oraz całkowitego zawierzenia woli Bożej".

Kardynał Jaworski – współgospodarz wizyty Jana Pawła II na 
Ukrainie w 2001 r. – był jednym z najbliższych przyjaciół Ojca 
Świętego, złączony z nim także poprzez osobiste cierpienie. Gdy 
w 1967 roku – w zastępstwie arcybiskupa Karola Wojtyły – głosił 
rekolekcje na Warmii, w drodze powrotnej pociąg relacji Olsztyn 
– Kraków wykoleił się, a ks. prof. Jaworski w tym wypadku stracił 
lewą rękę. 

Kardynał Marian Jaworski w  2005 roku był obecny przy 
śmierci Jana Pawła II. 

W 2002 roku jako koncelebrans brał udział w pogrzebie ojca 
Tadeusza Fedorowicza w Laskach oraz wygłosił homilię poże-
gnalną.

Laski. Kardynał Marian 
Jaworski i  ks. Sławomir 
Szczepaniak
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Do 2008 roku był arcybiskupem Lwowa, pełnił rolę Przewod-
niczącego Episkopatu Ukraińskiego. Ostatnie lata spędził w Kra-
kowie. 

Uroczystości pogrzebowe śp. Kardynała rozpoczęły się 10 
września w Lubaczowie na Podkarpaciu, a pogrzeb miał miejsce 
11 września w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

śp. ks. Norbert Kondej
(2.12. 1958 – 24.08. 2020)

Syn. Kazimierza i  Moniki z  d. Piwowarczyk. Urodził się 2 
grudnia 1958 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
kard. Józefa Glempa 29 maja 1983 r. W tym samym roku uzyskał 
magisterium z teologii. 

Wikariuszem był kolejno: w  Lubochni, w  Skierniewicach 
w parafii Wniebowzięcia N.M.P., w Warszawie w parafii św. Jana 
Kantego na Sadach Żoliborskich, w parafii Opatrzności Bożej na 
Rakowcu, w Konstancinie – parafia św. Józefa w  Jeziornie Fa-
brycznej, w Rembertowie Grójeckim, w Warszawie – w parafii 
św. Tomasza Apostoła na Ursynowie Imielinie (także rezydent). 

Służył pomocą duszpasterską w rektoracie św. Grzegorza na 
Cmentarzu Wolskim. Od 1998 r. w parafii M.B. Królowej Mek-
syku w Laskach. 
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Ze względu na problemy zdrowotne musiał się ograniczać 
w  pracy, dlatego w  miarę możliwości przez kilka lat pomagał 
w posłudze duszpasterskiej w Zakładzie dla Niewidomych w La-
skach. Dał się tutaj poznać jako utalentowany kaznodzieja.

W ostatnich latach życia przebywał na stałe w Domu Seniora 
dla Kapłanów Archidiecezji Warszawskiej w Dziekanowie-Kieł-
pinie. Odszedł do Pana 24 sierpnia 2020 r. 

Pogrzeb odbył się 1 września br. w  Warszawie z  udziałem 
księdza biskupa Rafała Markowskiego, który był głównym cele-
bransem uroczystości. Msza św. w intencji Zmarłego została od-
prawiona w  kościele rektorskim św. Grzegorza na Cmentarzu 
Wolskim, gdzie Jego doczesne prochy zostały złożone w grobie 
rodzinnym.

W pogrzebie uczestniczyła liczna grupa księży oraz parafian 
z  Lasek, jak również delegacja z  Zakładu dla Niewidomych, 
w skład której weszły dwie siostry ze Zgromadzenia FSK, oraz 
kilku pracowników świeckich naszego Ośrodka. 

śp. Marek Ferchmin 
(31.01.1936–10.08.20202)
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W dniu 10.08 br. zmarł dr Marek Ferchmin – zaprzyjaźnio-
ny z Laskami pracownik Kampinoskiego Parku Narodowego; 
ojciec Joanny i Jacka oraz mąż naszego długoletniego pracow-
nika – Pani Ewy.

13.08. br. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach zosta-
ła odprawiona Msza św. pogrzebowa, podczas której Dyrektor 
Mirosław Markowski pożegnał Zmarłego.

Słowo pożegnalne przekazała również córka śp. Marka 
Ferchmina: Joanna.

Po Mszy św. Zmarłego odprowadzono na cmentarz Zakładu 
dla Niewidomych w Laskach.

Sławomir Markowski*

Szanowna Rodzino, Drodzy Zebrani!
Zebraliśmy się dzisiaj, aby pożegnać śp. Marka Ferchmina, 

zasłużonego emerytowanego pracownika KPN.
Pan Marek Ferchmin urodził się 31 stycznia 1936 roku w Po-

znaniu. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie 
liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1953 roku. Podjął 
studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 
i uzyskał w roku 1958 tytuł magistra inżyniera.

W maju 1959 roku rozpoczął pracę w Katedrze Botaniki Le-
śnej WSR. W tej placówce naukowej uzyskał w roku 1965 stopień 
doktora inżyniera nauk leśnych. 

W okresie 1966–1972 p. Marek Ferchmin pracował w Krako-
wie w  Zakładzie Ochrony Lasu PAN, a  następnie w  Wydziale 
Ochrony Lasu OZLP w Poznaniu.

15 grudnia 1972 roku został zatrudniony w Kampinoskim 
Parku Narodowym, jako adiunkt w stacji naukowo badawczej. 
Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 2001 roku i do lipca 2003 r. 

* Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
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pracował na części etatu. Tak więc w KPN przepracował ponad 
30 lat, ale biorąc pod uwagę to, że prawie do końca życia 
współuczestniczył w  tworzeniu różnego rodzaju dokumentów, 
ekspertyz oraz brał udział w badaniach monitoringowych Pusz-
czy Kampinoskiej, konsultował i doradzał pracownikom Parku, 
można śmiało stwierdzić, że jest to okres prawie 50 lat.

Zarówno w KPN, jak i we wcześniejszych miejscach pracy, p. 
Marek Ferchmin wykazywał się dużą wiedzą fachową, był szcze-
gólnie zaangażowany w problematykę szeroko pojętej ochrony 
przyrody. Był szefem Stacji Naukowo-Badawczej Parku, a  po 
przekształceniach kierownikiem działu nauki i  monitoringu 
przyrody KPN. Prowadził badania fitosocjologiczne, inwentary-
zację roślinności i flory KPN, prowadził Kronikę Parku, biblio-
grafię, publikował liczne materiały popularno-naukowe, prowa-
dził działalność dydaktyczną, konsultacje naukowe. Warto 
wspomnieć, że dr Marek Ferchmin jest autorem klucza Leśne 
Jednostki Taksacyjne w KPN. Zaproponowane tam zasady sto-
sujemy do dziś, choć klucz zatwierdzono w 1977 roku. Zaprojek-
tował i zrealizował Leśny Ogródek Botaniczny w Laskach. Dużo 
fotografował, utrwalając w ten sposób przyrodę KPN.

Posiadał umiejętność współpracy z lokalnymi władzami i ze 
społecznością lokalną.Przez wiele lat był aktywnym radnym gmi-
ny Izabelin.

Za zasługi był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odzna-
czeniami związkowymi, organizacji społecznych (odznaka ho-
norowa Ligi Ochrony Przyrody), resortowymi (zasłużony dla 
leśnictwa i przemysłu drzewnego, zasłużony dla ochrony środo-
wiska). A także wysokimi odznaczeniami państwowymi, między 
innymi Złotym Krzyżem Zasługi.

Dzisiaj żegnamy emerytowanego wieloletniego pracownika 
KPN, dla wielu z nas starszego Kolegę z pracy w Parku. Wyraża-
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my żal z powodu śmierci Marka Ferchmina. Ten liczny udział 
zgromadzonych, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, naj-
lepiej świadczy, jakim darzyliśmy Go szacunkiem i sympatią, jak 
pozostają w pamięci dokonania Marka na rzecz ochrony zasobów 
przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej. Dziękuję Mu za to.

Nie mogę też pominąć wątku osobistego; Od 1995 roku, 
a więc od 25 lat, Marek – mój starszy Kolega, był moim sąsiadem 
zamieszkującym w tym samym domu. Bardzo dobrym sąsiadem, 
zawsze uczynnym. Wspólnie realizowaliśmy wiele tematów przy-
rodniczych w Parku i nie tylko. Między innymi prowadziliśmy 
przez wiele lat monitoring gleb i siedlisk KPN. Zawsze przy Mar-
ku czułem się bardzo pewnie, wykonując te prace.

Niech odpoczywa w spokoju. Niech Mu Puszcza Kampinoska 
szumi wiecznie.

Dziś składamy hołd śp. Markowi Ferchminowi, jednocześnie 
w imieniu własnym, pracowników i byłych pracowników KPN 
składam Ewie, żonie Marka, i całej Rodzinie serdeczne wyrazy 
współczucia. 

Pożegnanie śp. Marka Ferchmina  
przez Jego córkę: Joannę

Tato,
Całym swoim życiem pokazywałeś nam jak to jest kochać 

bezwarunkowo. Patrzeć na bliźniego sercem, nie tylko oczami.
To dzięki Tobie wiemy jak to wygląda, kiedy praca jest pasją.
Jak angażować się bez reszty w sprawy, które są dla nas ważne.
Chcę, żebyś wiedział, że niesiemy tę naukę dalej – do naszych 

dzieci i kiedyś do dzieci naszych dzieci.
Myślę, że taką właśnie obecność zaznaczyłeś w życiu wszyst-

kich, którzy mieli szczęście Cię znać. Dobro odczuwane całym 
sobą, bezkompromisowa wiara w wartości, które wyznawałeś 
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i oczywiście Twój słynny optymizm, będą w naszych sercach i 
pamięci o Tobie.

W imieniu Mamy, Brata, Kuzynów oraz naszych rodzin dzię-
kuję z głębi serca wszystkim, którzy są tutaj z nami, a także z 
daleka wspominają Ciebie i Twoją obecność w naszych podró-
żach tu na ziemi.



1 lipca 2020 roku w wieku 34 lat zmarła
Katarzyna Karulak

– absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Laskach. 

Kasia urodziła się 20 stycznia 1986 roku w Siedlcach. W La-
skach uczyła się w latach 1992–2008. Ukończyła Liceum Zawo-
dowe, Studiowała filologię angielską na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim, ale kierunku nie ukończyła. Na tej samej uczelni 
kontynuowała studia na wydziale nauki o rodzinie, zakończone 
licencjatem; tytuł pracy licencjackiej: „Warsztat terapii zajęciowej 
„Misericordia” w Głucku jako podmiot ekonomii społecznej”. 

Od 2015 roku kontynuowała naukę na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie – praca socjalna. 
Obroniła pracę magisterską w 2017 roku.

Zmarła pochowana została na cmentarzu w Janowie w grobie 
rodzinnym.

NekrOLOGi
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27 sierpnia 2020 r. w wieku 89 lat odeszła do Pana
Krystyna Zboralska

wieloletni pracownik Działu Księgowości w Laskach

Msza Święta pogrzebowa sprawowana była w dniu 7 września 
w Parafii świętych Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielow-
skiego w  Warszawie, po której   nastąpiło odprowadzenie na 
Cmentarz Północny.  

W ceremonii pogrzebu śp. Pani Krystyny wzięła udział delegacja 
pracowników i sióstr z Działu Księgowości i Administracji z Lasek. 
Śp. Krystyna pracę w Laskach rozpoczęła 1 czerwca 1975 r. na sta-
nowisku księgowej i pracowała na etacie do 31 grudnia 2012 r.  

Laski były dla Pani Krystyny drugim domem, żywo intereso-
wała się sprawami Dzieła i chętnie podjęła służbę w księgowości 
w formie wolontaria-
tu przez kolejne 7 lat. 

Dziękujemy Pani 
Krystynie za współ-
pracę i  obecność 
wśród nas. Z wdzięcz-
nością i  pamięcią 
w modlitwie – Współ-
pracownicy. Stanowisko pracy śp. Krystyny Zboralskiej



Rabka
 29.06–7.07 i 9.07–16.07. Tygodniowe rekolekcje Spotkania Mał-

żeńskie przeżywali małżonkowie wraz z dziećmi. Ro-
dziny były z całej Polski. W ramach programu for-
macyjnego małżonkowie mieli spotkania tematyczne 
w  dwóch grupach, a  dzieci były w  tym czasie pod 
opieką animatorek i  również miały swój program 
tematyczno-zabawowy w  odpowiednich grupach 
wiekowych. W  zakresie programu rekolekcyjnego 
była codziennie Eucharystia, wieczorna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Każdy tygodniowy tur-
nus rekolekcyjny kończył się odnowieniem przyrze-
czeń małżeńskich i wspólną „weselną agapą”.

 11.07 – 22.07.  Dom św. Ojca Pio w Sobieszewie gościł wakacyj-
nie kilku absolwentów Lasek z rodzinami oraz dwie 
rodziny z  dziećmi, które korzystają z  wczesnego 
wspomagania w Sobieszewie. Przed południem dzie-
ci miały czas zorganizowany przez pracowników 
przedszkola. Było wiele radości i zabawy. 

 18–28 07.  W  Rabce przebywała czterdziestoosobowa grupa 
z  Duszpasterstwa Niewidomych z  Warszawy w  ra-
mach turnusu formacyjno-wypoczynkowego pod 
kierunkiem ks. Andrzeja Gałki i s. Ludmiły. W pro-
gramie była codzienna Msza święta, medytacje na 
temat Eucharystii i  adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Opieką duszpasterską służyli także ks. Jan 
Szubka i ks. Piotr Buczkowski. Podczas całego turnu-
su pomocą służyły siostry: s. Daria jako pielęgniarka, 
s. Aleksandra oraz klerycy: Daniel, Janek, Karol, Ma-

iNNe wydarZeNia
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rek i Michał, którzy z wielkim zaangażowaniem or-
ganizowali pomysłowe „pogodne wieczory”. W zakre-
sie aktywnego wypoczynku były wycieczki piesze po 
Rabce, szczególnie do Parku Zdrojowego i po okolicy, 
a także wyprawa na Maciejową i przez Stare Wierchy 
na Turbacz. Wszyscy uczestniczyli w  wycieczkach 
autokarowych do Wadowic z okazji uczczenia 100–
lecia urodzin św. Jana Pawła i na Bachledówkę – miej-
sca związanego z ks. Prymasem Stefanem Wyszyń-
skim i Ojcem świętym Janem Pawłem II. Szczególnie 
atrakcyjny był spływ Dunajcem przy wspaniałej sło-
necznej pogodzie. Niezapomniane będą wspólne wie-
czorne spotkania, zabawy, grill oraz spotkania w ka-
wiarence – przy gofrach, lodach i  kawie – które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem.

 25.07.  W ogrodzie w Sobieszewie stanęła figura św. Ojca Pio 
z San Giovanni Rotondo. Figurę przywieźli i podaro-
wali dla Domu p. Ania i p. Janusz Jasielec oraz p. Ma-
ria Rosa. Figura została ustawiona na przygotowanym 
miejscu i każdy, kto odwiedza Ośrodek w Sobiesze-
wie, może osobiście „przywitać się” z Ojcem Pio.
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Laski 
 26.07.   Tego dnia na swój tradycyjny już doroczny pobyt 

przyjechała grupa rodzin z  duszpasterstwa rodzin 
prowadzonego przez ks. Andrzeja Gałkę; 25 osób 
dorosłych i 32 dzieci korzystało z przestrzeni, jaką 
daje Dom Rekolekcyjny i najbliższe otoczenie, łącznie 
z placem zabaw laskowskiego przedszkola. Dorośli 
uczestniczyli w medytacjach prowadzonych przez ks. 
Andrzeja oraz słuchali konferencji s. Radosławy.  
Młodzi uczestnicy tych rekolekcji wysłuchali prelek-
cji s. Bogumiły poświęconej osobom niewidomym 
w krajach Afryki i Indii. Na koniec w podziękowaniu 
za wspólnie spędzony czas cała wspólnota sióstr DR 
została obdarowana rysunkami wykonanymi przez 
najmłodszych i najbardziej uzdolnionych przedsta-
wicieli rodzin. 

SIERPIEŃ
 1.08.  76 lat temu –1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 –War-

szawa stanęła do nierównej walki z hitlerowskim oku-
pantem. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroicz-
ną i  osamotnioną walkę, której celem była 
niepodległość: Polska wolna od niemieckiej okupacji 
i dominacji sowieckiej. Powstanie Warszawskie stało 
się największą akcją zbrojną podziemia w okupowa-
nej przez Niemców Europie. Planowano je na kilka 
dni, trwało jednak ponad dwa miesiące, przy jedno-
czesnym wstrzymywaniu się wojsk sowieckich od 
ofensywy w kierunku lewego brzegu Wisły. W godzi-
nę „W” zabiły dzwony kościołów i kaplic, aby w ten 
sposób uczcić pamięć o tych, którzy walczyli dla Nie-
podległej.
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 1. 08.  Walne Zebranie TOnOS w Laskach
 2.08.  W uroczystość Matki Bożej Anielskiej w kaplicy w La-

skach swoje „Wieczyste TAK” wypowiedziały: s. Kla-
ra od Cichego Baranka Bożego i s. Marta od Miłosier-
nego Serca Pana Jezusa. Wraz z  najbliższą rodziną 
i przyjaciółmi ogarnialiśmy Je modlitwą, dziękując za 
ich życie i  powołanie. Mszy św. przewodniczył ks. 
Michał Wudarczyk, a  homilię wygłosił ks.Andrzej-
Gałka. Do koncelebry dołączyli też kapłani seniorzy: 
ks. Kazimierz i ks. Edward oraz kapłani zaprzyjaźnie-
ni z Siostrami. Po Mszy św. i życzeniach złożonych 
przed kaplicą goście udali się do Domu Rekolekcyj-
nego na agapę.

 2.08.  O godz. 2:15 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego uczest-
niczyliśmy we Mszy św., którą sprawował ks. Michał 
Wudarczyk. Przez wstawiennictwo Najświętszej Ma-
ryji Panny Królowej prosiłyśmy o szczęśliwą podróż 
do Rwandy sióstr: s. Bogumiły i s. Marty oraz s. Aga-
ty. Wyruszyły one liniami KLM do Amsterdamu, by 
tam przesiąść się na samolot do Kigali. 

 4.08.  W Żułowie zmarła p. Eugenia Osiak, lat 78. W Domu 
Nadziei przebywała od 1962 r. Pogrzeb odbył się w ro-
dzinnej parafii w Zastawiu pow. Łuków. 

 15.08.  Rabka. W  dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny po Mszy Świętej zgromadziliśmy się wspólnie 
z naszymi gośćmi pod figurką Matki Bożej, by śpie-
wać pieśni Maryjne. Na akordeonie akompaniowała 
p. Zdzisia Tarkowska.   
Tego dnia popołudniu wybrałyśmy się z naszymi nie-
widomymi gośćmi do kościoła św. Teresy na koncert 
wokalno-instrumentalny „Jubilate Deo, laudate Ma-
riam”, podczas którego zostały zaprezentowane naj-
piękniejsze i najbardziej znane arie i pieśni sakralne 
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w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 

 16.08.   Rabka. Całą wspólnotą wraz z s. Goretti i z s. Teodo-
rą wybrałyśmy się do Ludźmierza, by świętować uro-
dziny św. Jana Pawła II. Uroczystość miała miejsce 
na placu między bazyliką a ołtarzem polowym – czy-
li między miejscem koronacji cudownej figury Mat-
ki Boskiej Ludźmierskiej w 1963 r. a miejscem mo-
dlitwy św. Jana Pawła II w roku 1997. O godz. 20:00 
odbył się plenerowy koncert pod batutą Piotra Suł-
kowskiego. Słynne oratorium „Nieszpory Ludźmier-
skie” Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka 
Aleksandra Moczulskiego odśpiewali artyści, wśród 
których byli także uczestnicy premierowych koncer-
tów z początku lat 90. Na scenie wystąpili wspólnie 
ze stuosobowym zespołem muzyków i  śpiewaków 
góralskich, a towarzyszył im chór Górecki Chamber 
Choir i orkiestra Passionart.

 25.08.  W Żułowie ekipa TVP Lublin robiła nagrania do fil-
mu dokumentalnego o  ks. Stefanie Wyszyńskim 
o jego pobycie w Żułowie od listopada 1941 do czerw-
ca 1942 r. Krótkiego wywiadu o  tym wydarzeniu 
udzieliła s. Benedykta oraz ks. Kapelan.

 27.08 – 28.08. Sesja Pedagogiczna dla pracowników Dzieła Lasek. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji ks. Arkadiusza Zawi-
stowskiego  – krajowego duszpasterza Służby Zdro-
wia na temat: Epidemia Covid-19; aspekt medyczny 
duchowy i  społeczny (studium przypadków) oraz 
Bóg przyjacielem i pedagogiem człowieka. Po prze-
rwie uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi tech-
nologiami w  procesie uczenia się –wykorzystanie 
narzędzi TIK w zdalnym nauczaniu. Prezentacji do-
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konały prelegentki z Mazurskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Ełku.

 27-28.08.  Rabka. Sesja Pedagogiczna dla pracowników Ośrod-
ka. W czasie sesji przyjęto kilka dokumentów zwią-
zanych z pracą Ośrodka, w tym, między innymi, or-
ganizację nowego roku szkolnego oraz ,,Procedury 
zapewnienia bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
i  Słabowidzących im. św. Tereski w  Rabce-Zdroju 
w związku z wystąpieniem COVID-19”. Podczas sesji 
wystąpił także pan Wojciech Cianciara Inspektor 
RODO, omawiając dokument ,,Polityka ochrony da-
nych osobowych w TONOS” oraz przybliżył wszyst-
kim zebranym główne zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem danych osobowych w pracy zdalnej. 

 31.08.  Zjazd uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach. Wszystkim Wychowankom, Nauczycie-
lom, Wychowawcom i tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób służą osobom niewidomym w Dziele Matki Elż-
biety Czackiej w Polsce i w świecie (chociaż tam rok 
szkolny rusza w innym czasie) życzymy błogosławień-
stwa Bożego, wytrwałości i bezpieczeństwa w tej nie-
łatwej rzeczywistości. 



INNE WYDARZENIA przygotowała Anna Pawełczak-Gedyk 
– na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia Sióstr FSK” redago-
wanej przez s. Leonę Czech FSK, informacji placówek TOnO  
z Rabki, Żułowa i Sobieszewa oraz  strony internetowej Lasek re- 
dagowanej przez Weronikę Kolczyńską.

FOTOGRAFIE WEWNąTRZ NUMERU: s. Leona Czech FSK, 
Weronika Kolczyńska, ks. Piotr Buczkowski, Andrzej Leśkiewicz, 
Szymon Sławiński, s. Lidia Witkowska FSK oraz archiwum  
z 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 2020 rok

Helena Adamczyk, Ludwika Amber, Irena i Antoni Bełchowie,  
Jadwiga Bieniak, Maria Burczyńska, Bożena Cierżyńska,  

Teresa Chartman, Stefania i Wacław Czyżyccy, ks. Stanisław Ćwierz, 
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,  

Anna i Piotr Grocholscy, Teresa Herman, Christina Hakuba,  
Maciej Jakubowski, Marian Jaworek, bp Jacek Jezierski,  

Jarosław Komorowski, Maria Kowalska, Genowefa Krużyńska,  
Maria Kwiatkowska, Kazimierz Lemańczyk,  

bp Piotr Libera, Jarosław Łabęcki, Anna Maria Manek,  
Kazimiera Musiałowicz, Urszula Teodozja Mikusek,  

ks. Jan Niewęgłowski, Barbara Niewiadomska-Michałowicz,  
Władysław Norkiewicz, Marianna Ogień,  

Zofia Okrutniewicz, ks. Jan Ornat, Bożena Paradowska,  
Krystian Pendziwiatr, Agnieszka Piotrowska,  

Teresa i Bolesław Pochopień, ks. Zygmunt Podlejski,  
Urszula Pokojska, ks. Jarosław Popławski, Henryk Przewłocki,  
Jacek Putz, Alicja Rakowska, Maria Rawicz, Grzegorz Rosiak,  

Maria Ruszkowska, Paweł Sawicki, Zofia Sądej, ks. Tadeusz Skura, 
Barbara Strońska, Elżbieta Ślipska, ks. Tadeusz Śliwowski,  

Jadwiga Śmiałowska, ks. Antoni Tronina, Jan Tronina,  
Elżbieta Więckowska, Agnieszka Wężyk,  

Zofia Wilczyńska, Krystyna Wróbel

                                                                            Serdeczne Bóg zapłać


