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On wschodzi
w ciemnościach
jak światło dla
prawych
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Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym. (Łk 21, 25−28. 34−36)

Obecnie tak bardzo jesteśmy zatroskani
o nasze zdrowie, pracę, zasoby portfela i lodówki. Staramy się, by nam i naszym najbliższym niczego nie brakowało.
Żyjemy w ciągłym biegu, dzień mija za
dniem, tydzień za tygodniem. Nie mamy czasu na zatrzymanie się, refleksję,
pogłębienie relacji z innymi. Nie mamy
czasu dla Boga.
A przecież Jezus wzywa nas do czuwania
i modlitwy. Czuwać – czyli być przygotowanym, uważnym, otwartym na spotkanie. Czuwać to też wyglądać i oczekiwać.

Czy i ja potrafię tak jak Jan być tym,
który głosi Pana, czy mam odwagę wyruszyć w okolice mojego Jordanu, by świadczyć o Chrystusie? W moim środowisku,
w mojej rodzinie, wśród tych, którzy są
daleko od Boga ?

Czas Adwentu powinien być dla nas
szczególnym czasem zatrzymania się, spojrzenia na siebie samego i na własną relację
z Panem Bogiem, czasem przygotowania
na to najważniejsze w życiu spotkanie…

8 grudnia, Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP

5 grudnia, II Niedziela Adwentu

Maryja powiedziała Bogu TAK. Ta młodziutka dziewczyna przyjmuje całą sobą
wolę Boga i z ufnością zgadza się realizować Jego plany.
A ja, czy potrafię powiedzieć: niech mi
się stanie, Panie, to, czego Ty dla mnie
pragniesz. Przecież Ty lepiej mnie znasz
i całego przenikasz. Ty wiesz, czego mi
potrzeba. Ty sam pragniesz mego dobra
i zbawienia.
Maryja całkowicie zaufała Bogu. A ja
mam tyle pomysłów na własne życie, tyle
planów, marzeń, oczekiwań. Czy umiem
cały oddać się Bogu, powiedzieć: Panie, nie
to, czego ja pragnę, ale to, czego Ty chcesz
dla mnie, jest najważniejsze. Twoją drogą
mnie prowadź, niech się stanie tak, jak Ty
chcesz. Wypełnię Twoją wolę!

Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów. (Łk 3, 1−6)

Jan Chrzciciel, wybrany i wezwany przez
Boga, wyrusza, poświęca swój czas, zdrowie, plany, marzenia. Idzie, pomimo upału,
zmęczenia, czasami może niezrozumiany
i wyszydzany. Realizuje swoje powołanie.
Jest prawdziwym Prorokiem przygotowującym ścieżki Panu. Wzywa do nawrócenia,
przemiany życia i do chrztu.

Na to rzekła Maryja:
«Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według
twego słowa!» (Łk 1, 26−38)

12 grudnia, III Niedziela Adwentu

Pytały go tłumy: «Cóż więc
mamy czynić?» (Łk 3, 10−18)

Przychodzili do Jana Chrzciciela, przychodzili do Jezusa, szukali odpowiedzi na pytanie: jak żyć, co czynić, by osiągnąć życie
wieczne. Pytali, jak uczniowie nauczyciela,
oczekiwali wskazówek, recepty, porady. Ale
czy po otrzymaniu odpowiedzi, po wysłuchaniu nauki, byli w stanie ją zrealizować,
żyć według wskazań?
Jak często my szukamy u Boga pomocy, wsparcia, odpowiedzi na dręczące pytania? A gdy już ją otrzymamy, czy jesteśmy w stanie wprowadzać w życie? Czy
żyjemy realizując przykazanie miłości?
Czy potrafimy dzielić się z innymi dobrami materialnymi, czasem, zatroskaniem?
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Kochani Parafianie,
Drodzy Przyjaciele Poczekajki,
wszyscy Bracia i Siostry!

Czas Adwentu to kolejna szansa,
aby zacząć od nowa! Szansa, którą
daje nam Pan: czas oczekiwania na Narodziny Jezusa jest czasem leczenia pychy i egoizmu, oziębłości
i obojętności, które wkradają się w nasze serca i oddzielają nas
od Boga i od siebie wzajemnie; to jest czas leczenia wszelkich
ludzkich lęków i obaw: co dalej będzie z nami? Dlaczego w ludziach jest tyle zła i agresji? Co dalej z tym dziwnym światem?
Dokąd to wszystko zmierza? Jaki sens ma to wszystko, co dzieje
się na naszych oczach? Obietnice Boga zaczynają wydawać się
bez pokrycia, bo nie spełniają się wtedy, kiedy my tego chcemy.
Tak myślimy dzisiaj, podobnie myślano za czasów proroka Izajasza i w czasach proroka Jana Chrzciciela. Okazuje się jednak, że
Bóg ma swój czas kairos – jest to Jego czas zbawienia: Dlatego
Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14). Tak mocno więc brzmi
adwentowe słowo proroka, głoszone Izraelowi na pustyni: Przygotujcie drogę Panu! To słowo dociera i do nas, ono ma dotrzeć!
Zawsze na początku Adwentu wracamy jako wspólnota Kościoła
do tego wezwania, bo zawsze przyjście Pana jest bliskie: Bądźcie
cierpliwi, aż Pan przybędzie. (…) Bądźcie cierpliwi i nabierzcie odwagi, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie narzekajcie
jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto Sędzia stoi już
u drzwi ( Jk 5, 7−9).

Bracie i Siostro! Jeśli jesteś przygnębiony, jeśli oddaliłeś się
od Boga, jeśli Twoja wiara się zachwiała, jeżeli tracisz sens życia
albo doświadczasz w życiu zbyt wiele trudu, niepowodzeń, cierpienia, jeżeli sprzed twoich oczu znika Jezus, a w sercu pojawia się
grzech i smutek, to czas Adwentu jeszcze bardziej należy do
Ciebie! Nie trać nadziei, bo właśnie dla Ciebie pojawia się Ten,
w którym wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. On nadal karmi
nas swoim Ciałem i Słowem, wyjaśnia nam Pisma i odpuszcza
grzechy. Jego łaska trwa na wieki! Jego miłość Cię podtrzymuje!
Jak zwykle, w adwencie, swoje szczególne miejsce mają tzw.
Msze roratnie, czyli pierwsze poranne Msze poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. To Maryja chce nas uczyć adwentowego czuwania, gotowości na przyjście Pana! Ona nas uczy, jak przyjmować słowo Boże dzisiaj, tu i teraz, gdy tyle wokół nas zamieszania,
dezinformacji i niepokoju. Zapraszamy Was na Roraty, zapraszamy również dzieci i młodzież. Jest wielką radością spotykać
żywego Pana w Jego słowie, w Eucharystii, w Komunii,
razem z czuwającą i kochającą Matką!
Kochani, wyjątkowo w tym roku nie będzie rekolekcji adwentowych, ale – tak jak było zapowiadane w zeszłym, jubileuszowym roku 70-lecia naszej parafii – odbędzie się renowacja
misji. Przyjadą ci sami ojcowie redemptoryści i w ostatniej fazie
adwentu, w dniach od 19 do 22 grudnia, przygotują nas bezpośrednio na święta Bożego Narodzenia. Już dzisiaj serdecznie Was
zapraszam do owocnego przeżycia tych dni i całego Adwentu.
Niech Pan Was błogosławi i strzeże!
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH

w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie
19−22 grudnia 2021 r., prowadzą ojcowie redemptoryści
MSZE ŚW. Z NAUKAMI
niedziela, 19 grudnia
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dzieci), 13.00, 16.00, 18.00, 19.30
poniedziałek – środa, 20−22 grudnia
6.30, 9.00, 18.00, 19.30
spowiedź: codziennie, 30 min. przed każdą Mszą św.

Fot. Małgorzata Grzenia
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Z bratem Kalikstem wśród braci CZ. 2

Wizyta w Wiecznym Mieście
Pobyt w Rzymie jest zawsze okazją do nawiedzenia miejsc świętych oraz spotkania
ważnych osób. W kurii generalnej spotkałem się z ministrem generalnym zakonu,
który wyrażał żywe zainteresowanie postacią br. Kaliksta oraz podjął szybkie działania w zakresie rozpoczęcia procesu. Dzień
mojej wizyty zbiegał się z obchodem imienin generała, które przypadają 17 września. Miałem zatem sposobność uczestniczyć z tej okazji w uroczystej Mszy świętej
wspólnoty kurii.

Tego dnia po obiedzie udałem się do
bazyliki świętego Piotra, gdzie nawiedziłem grób św. Jana Pawła II, polecając jego
wstawiennictwu moich bliskich i przyjaciół
oraz tych, którzy prosili mnie o modlitwę.
Prosiłem też o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta. Miałem
w świadomości, że w witrażu bocznej kaplicy kościoła na Poczekajce ilustrującego
wizytę Jana Pawła II w Lublinie w 1987
roku są przedstawieni bracia kapucyni:
Michał Skorupiński, Florian Duchniewski
i Kalikst Kłoczko. Po odprawieniu adora-

AUTOR Z OJCEM RANIERO CANTALAMESSĄ

Domownikiem klasztoru przy Via Piemonte w Rzymie, gdzie mieści się kuria
generalna, jest też o. kardynał Raniero
Cantalamessa, który od czterdziestu lat
jest kaznodzieją apostolskim wygłaszającym kazania dla papieża i Kurii Rzymskiej.
Ojca Raniero pamiętam z licznych spotkań
podczas głoszonych przez niego rekolekcji
i wykładów. Miałem szczęście być na jego
konferencji w kaplicy Redemptoris Mater
w grudniu 2008 roku, gdy zaprosił mnie
do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Tłumaczyłem też kiedyś jego rekolekcje, gdy
głosił je dla braci w Zakroczymiu. Podczas
obecnego spotkania w Rzymie o. Raniero chętnie zgodził się na wspólne zdjęcie,
które dokumentuje mój pobyt we wspólnocie braci.
4

cji w kaplicy Najświętszego Sakramentu,
obszedłem bazylikę papieską i zrobiłem
kilka zdjęć, by udokumentować swój pobyt w centrum chrześcijańskiego świata.
Następnie udałem się na stację metra,
by podjechać na koniec linii A na przystanek Battistini, gdzie czekał na mnie br. Jarosław Rajski, który zawiózł mnie do Międzynarodowego Kolegium św. Wawrzyńca
przy Grande Raccordo Anulare. Kolegium
jest miejscem zamieszkania dla braci kapucynów z całego świata, którzy studiują
na rzymskich uczelniach papieskich i przygotowują się do przyszłej służby na rzecz
zakonu i Kościoła. Aktualnie rektorem kolegium jest o. Andrzej Kiejza, który był kiedyś prowincjałem Warszawskiej Prowincji
Kapucynów. Po śmierci br. Kaliksta wydał

on specjalny list, w którym przypomniał
postać świątobliwego zakonnika. Ojciec
Andrzej część swojej formacji seminaryjnej
przeżywał na Poczekajce, gdzie na co dzień
spotykał br. Kłoczkę. Napisał też wspomnienie o Bracie do „Zwiastuna”, w którym podkreślił jego pobożność i pracowitość. Jest również autorem stwierdzenia
znajdującego się na tablicy pamiątkowej
w kościele na Poczekajce, które informuje,
że br. Kalikst budował Kościół świętością
życia i kunsztem stolarskiego rzemiosła.
Po spotkaniu z o. Andrzejem udałem się
na modlitwę medytacji i Nieszporów w kaplicy kolegium. Wcześniej miałem okazję
zwiedzić kościół kolegialny, który jest ozdobiony mozaikami Marko Rupnika. Podczas kolacji miałem okazję spotkać innych
braci Polaków, którzy studiują lub pracują
w rzymskim kolegium. Na wieczornej rekreacji spotkaliśmy się z braćmi z Polski. Miałem okazję przedstawić niektóre szczegóły
z życia br. Kaliksta i poinformować o pracach wykonanych w ramach przygotowań
do rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. Bracia słuchali z żywym zainteresowaniem oraz dzielili się swoimi uwagami
na temat życia świątobliwego kapucyna.
Zostawiłem też obrazki z podobizną stolarza z Poczekajki z modlitwą i krótkim życiorysem w języku włoskim i angielskim.
Ostatnim akcentem pobytu w Rzymie
było nawiedzenie grobu świętego Stanisława Kostki, który znajduje się w kościele
świętego Andrzeja na Kwirynale. Okazją
do nawiedzin było przypadające właśnie
18 września święto tego patrona młodzieży.
Poszedłem na piechotę do kościoła jezuickiego, by modlić się przy grobie i prosić
o łaskę owocnej współpracy z młodymi
ludźmi. Po drodze odwiedziłem muzeum
kapucyńskie przy Via Veneto, gdzie zgromadzone są dzieła sztuki z klasztorów kapucyńskich we Włoszech oraz można podziwiać krypty kościoła, gdzie są zebrane
kości braci i osób świeckich pochowanych
w podziemiach kapucyńskiej świątyni. Specyficzne ułożenie kości, czaszek i całych
postaci ubranych w habity oraz szczególny
wystrój tego miejsca przypominają o przemijalności ziemskiego życia.
Podróż powrotna
Mając świadomość czekającej mnie długiej
drogi powrotnej do Polski rozplanowałem
ją na pięć dni, abym nie musiał pokonywać
zbyt długich odcinków jednego dnia. W sobotę 18 września po obiedzie udałem się
do Manopello w Abruzzo, gdzie w kościele
kapucyńskim jest przechowywana chusta
świętej Weroniki, znana jako Sacro Volto,
a po polsku Święte Oblicze. Jest to kawałek
materiału wykonanego z bisioru, na którym
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odbite są rysy twarzy Jezusa Chrystusa. Relikwia umieszczona jest w szklanym sejfie,
który znajduje się w prezbiterium kościoła
nad ołtarzem i można tam podejść po schodach, by z bliska adorować Święte Oblicze.
Spotkanie z tą relikwią budzi ogromne wrażenie łagodności i pokory Jezusa, który patrzy na człowieka spojrzeniem miłości i zaprasza do współczucia i odpowiedzialności
za podejmowane czyny.

ciele była specjalna Msza święta w kolejną rocznicę śmierci zasłużonego kustosza
sanktuarium o. Domenico da Cese. Przewodniczył jej minister prowincjalny nowo
powołanej prowincji środkowych Włoch
o. Matteo Siro. Podczas obiadu miałem
okazje zaprezentować włoskim braciom
postać kandydata na ołtarze z lubelskiej
Poczekajki. Zostawiłem im też obrazki
z podobizną br. Kaliksta.

MANOPELLO

Bracia kapucyni przyjęli mnie bardzo
gościnnie i umożliwili nocleg w klasztorze.
Wieczorem tego dnia koncelebrowałem
Mszę świętą i wysłuchałem płomiennego
kazania o. Antonio Gentili, który jest kustoszem sanktuarium. Następnego dnia
w niedzielę gwardian klasztoru br. Valerio poprosił mnie o przewodniczenie Mszy
świętej o godzinie 9.00 i wygłoszenie homilii do ludu Bożego. Zebrało się sporo
osób, z których część przyjechała autokarami w ramach pielgrzymki parafialnej z pobliskich miejscowości. Ponieważ
w sanktuarium nie ma zbyt wielu braci
kapłanów, dlatego po Mszy świętej zostałem poproszony, by pomóc w spowiadaniu
przybyłych pielgrzymów. Tego dnia w koś-

Tego dnia udałem się dalszą podróż,
która wiodła do kapucyńskiego klasztoru
w Bolonii. Jechałem piękną autostradą na
Adriatykiem i wielu miejscach można było
widzieć lazur morza. W porze sjesty, gdyż
wyjechałem zaraz po obiedzie, droga była
prawie pusta, ale z czasem robiło się coraz
ciaśniej, gdyż tłumy powracające z wypoczynku nad morzem oraz zwężona jezdnia
z powodu prac remontowych powodowały
zatory, co przedłużyło moją podróż o ponad
półtorej godziny. Sporym utrudnieniem
były też gwałtowne burze z opadami ulewnego deszczu, które spowalniały jazdę. Do
Bolonii dotarłem zatem już po dziewiętnastej i nie mogłem trafić do klasztoru, gdyż
GPS wskazywał mi wjazd w ślepą uliczkę,

z której nie było wyjazdu. Modliłem się za
wstawiennictwem br. Kaliksta o skuteczną
pomoc. Na szczęście spotkałem życzliwą
osobę, którą okazał się ks. prałat Fiorenzo Facchini, emerytowany profesor antropologii na uniwersytecie w Bolonii, który
wskazał mi drogę.
Gwardian wspólnoty kapucyńskiej
w Bolonii o. Ivan przyjął mnie gościnnie
i zaprosił na kolację, podczas której miałem okazję poznać wspólnotę braci. Składa
się ona z zawansowanych wiekiem zakonników, którzy nadal są aktywni w pracy
duszpasterskiej. Po modlitwie, będąc bardzo zmęczonym szybko zasnąłem.
Kolejny dzień rozpocząłem od Mszy świętej wspólnotowej i Jutrzni z ludźmi przychodzącymi do kościoła, który jest zarazem
sanktuarium świętego Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Dziewicy. Następnie
udałem się pieszo do centrum historycznego Bolonii, by szukać kościoła świętego
Zygmunta, gdzie znajdują się relikwie św.
Imeldy Lambertini. Po znalezieniu świątyni, spotkałem się z osobą z zakrystii, która
poinformowała mnie, że nie mają relikwii
do udzielania innym i należy zgłosić się do
kurii metropolitalnej. Zmartwiony poprosiłem br. Kaliksta o wstawiennictwo, gdyż

BAZYLIKA ŚW. DOMINIKA W BOLONII
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o. Andrzej Cebula, który zajmuje
Z WIZYTĄ U PANI WANDY PÓŁTAWSKIEJ
się duszpasterstwem dzieci na Poczekajce, bardzo prosił o relikwie
świętej dziewczynki, która w 1233
roku zmarła w Bolonii w zakrystii
obecnego kościoła kapucynów po
przyjęciu Pierwszej Komunii świętej i jest patronką dzieci pierwszokomunijnych.
Wracając do klasztoru, w portyku przed kościołem św. Jakuba
przy Via Zamboni spotkałem pewnego duchownego, który sam mnie
zaczepił i zapytał czego szukam.
Okazało się, że jest to o. Domenico
Vittorini augustianin, który prowadzi kuchnię dla bezdomnych. Jest
on doktorem prawa kanonicznego, ale zrezygnował z prowadzenia wykładów prawa w Rzymie, by
poświęcić się ubogim. Postanowił
mi pomóc i zadzwonił do kanclerza kurii w Bolonii, a następnie do
kapelana kardynała Bolonii, ks.
Sebastiano Tori, który mieszka
przy kościele świętego Zygmunta. Niestety nie ma możliwości
otrzymania relikwii tej świętej,
gdyż jej ciało zachowało się w nienaruszonym stanie i nie ma wyodrębnionych jego cząsteczek. Musiałem
na autostradzie zjazdy do Wiednia i Bratysię zadowolić jedynie kilkuset obrazkami,
sławy, by na końcu wjechać w Tatry, gdzie
które zostały dotknięte do grobu Świętej.
widać było odlegle szczyty gór. Bracia kaPo zwiedzeniu kościoła świętego Petroniupucyni mieszkają w klasztorze pojezuickim
sza oraz bazyliki świętego Dominika, gdzie
w obrębie Starego Miasta, do którego wjazd
spoczywa ciało założyciela dominikanów,
jest ograniczony. Jeden z nich wyszedł po
wróciłem do klasztoru kapucynów i udamnie przed bramę zabezpieczoną szlabałem się w dalszą drogę.
nem i wpuścił mnie na teren podwórza
Kolejnym etapem mojej podróży do Polklasztornego. Bracia przyjęli mnie bardzo
ski był Klagenfurt, do którego jechałem miserdecznie. Okazało się, że we wspólnocie
jając Padwę i Wenecję oraz przekraczając
są dwaj moi dawni studenci, dla których
granicę włosko-austriacką w Tarvisio i Vilprowadziłem wykłady w Spiskiej Kapitule
lach. Piękne widoki majestatycznych gór
na Słowacji w 1999 roku. Byli mi wdzięczosładzały mi zmęczenie spowodowane jazdą.
ni za ówczesną pomoc w sformułowaniu
W Klagenfurcie znajduje się kościół kaputematu i planu pracy licencjackiej. Mimo
cynów Prowincji Austrii, w którym pracują
pewnej różnicy językowej mogliśmy się
bracia z Prowincji Krakowskiej. Spotkałem
dobrze zrozumieć i podczas wieczornej
tam zatem o. Mateusza Hinca, który przyjął
rekreacji długo rozmawialiśmy na temat
mnie bardzo gościnnie. Gwardianem wspólsytuacji Kościoła. Oczywiście podzieliłem
noty jest o. Tomasz Miczek, który pamiętał
się z nimi opowieścią o postaci br. Kaliksta,
mnie z rekolekcji, gdy przed laty prowadzico przyjęli z zainteresowaniem. Poranna
łem je dla ich rocznika w Leibnitz na terenie
Msza święta jest odprawiana w kościele
Austrii. Po posiłku i krótkim odpoczynku
o godzinie 6.00 i uczestniczyło w niej sporo
wyruszyłem na miasto, by zwiedzać piękne
osób w średnim wieku. Ze względów panzabytki i odkrywać klimat tej miejscowości.
demicznych każdy z uczestników musi się
W pięknych kościołach widać garstkę starwpisać na specjalną listę obecności, podaszych osób, które gorliwe się modlą. Podjąc swoje dane i zachować reżim sanitarny.
czas spotkania na wieczornej rekreacji braGdy bracia dowiedzieli się, że następcia z zainteresowaniem słuchali opowieści
nego dnia będę w Krakowie i mam zamiar
o br. Kalikście i zdumiewali się ilością łask
odwiedzić panią Wandę Półtawską, ucieszyi cudów uzyskiwanych przez jego wstawienli się, gdyż wiele o niej słyszeli. Gwardian
nictwo. Rano odprawialiśmy Mszę świętą
dał mi dla niej specjalny prezent w postaci
w języku niemieckim, w której uczestniglinianej tabliczki z napisem Pace e Bene.
czyło kilkadziesiąt osób w średnim wieku.
W deszczowej aurze wyruszyłem w dalszą
Po śniadaniu udałem się w dalszą drogę
drogę i wkrótce przekroczyłem granicę,
do Żiliny na Słowacji. Po drodze mijałem
powracając do Ojczyzny. Wstąpiwszy do
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Z bratem Kalikstem wśród braci
braci kapucynów przy ulicy Loretańskiej w Krakowie, zostawiłem
tam samochód i wziąwszy z zakrystii paramenty do odprawiania
Mszy świętej, udałem się na umówioną wizytę w mieszkaniu pani
Półtawskiej przy Rynku Krakowskim. Mimo swoich stu lat trzyma się ona bardzo dzielnie i jest
w pełni świadoma. Poprzedniego dnia uczestniczyła w Lublinie
w otwarciu wystawy w Muzeum
Narodowym na Zamku poświęconej dziewczętom z Ravensbrück
i promocji albumu na ten temat.
Będąc ponad osiem godzin w podróży i przemawiając na spotkaniu, była następnego dnia w dobrej
formie i od rana przyjmowała gości. Po odprawieniu Mszy świętej
chwilę posiedziałem na pogawędce, by następnie udać się na obiad
w klasztorze kapucynów.
Ostatni odcinek drogi wiódł do
mojego rodzinnego Sławęcina koło
Zamościa, gdzie zamierzałem nieco
odpocząć po trudach wielodniowej
podróży. Spotkawszy moją mamę,
ucieszyłem się pobytem w domu
rodzinnym i po posiłku poszedłem
spać. Następnego dnia odprawiałem Mszę
świętą w katedrze zamojskiej, a ponieważ
było to liturgiczne wspomnienie świętego
Ojca Pio, poproszono mnie o wygłoszenie
krótkiej homilii, co też uczyniłem. Ostatni
dzień urlopu był wypełniony obchodami
jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 imienia Armii Krajowej w Zamościu, gdzie wraz z moim bratem bliźniakiem i innymi kolegami miałem
przyjemność pobierać naukę w Technikum
Elektronicznym w latach 1976−1981.
Przygotowując się do Mszy świętej jubileuszowej w kościele Królowej Polski
w Zamościu zostałem w zakrystii przed
rozpoczęciem uroczystości poproszony
o wygłoszenie okolicznościowego kazania, na co odpowiedziałem pozytywnie.
Po Mszy świętej uczestnicy z towarzyszeniem orkiestry dętej przeszli procesjonalnie
do budynku szkoły, gdzie zorganizowano
okolicznościową akademię, w której uczniowie pięknie przedstawili historię szkoły i przekazali słuchaczom wiele cennych
myśli. Uroczystość była okazją do spotkania dawnych nauczycieli i kolegów, którzy
wymieniali się wspomnieniami podczas
poczęstunku kończącego spotkanie. Nie
omieszkałem podzielić się z niektórymi
osobami uczestniczącymi w uroczystości
publikacjami na temat kapucyńskiego stolarza z Poczekajki. Zmęczony, ale szczęśliwy
i pełen wdzięczności Bogu i br. Kalikstowi
wróciłem do Lublina.
o. Andrzej Derdziuk
Zdjęcia z archiwum autora
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Kochane
dzieciaki

Zróbcie Mu
miejsce…
Małgorzata Brzozowska

– Mamo, mamo, już są ubrane choinki w sklepach! Na wystawach! I w telewizji widziałam w Londynie! Całe ulice
oświetlone, pełne choinek z bombkami!
Już Święta!
– Spokojnie, Aniu, to dopiero koniec
listopada.
– No to co! Już śpiewam kolędy! I wieszamy z Jackiem w naszym pokoju gwiazdki
i mikołaje! Święta, święta! Tak się cieszę!
– Anka, zobacz, co przyniosłem! – z dumą wołał Jacek.
– Co, co?
– Kalendarz adwentowy! Będziemy zaznaczać każdy dzień!
– E tam! Jaki to ma sens? Po co to? Nie
lepiej po prostu ubrać choinkę i już święta?
– Czy to święta? A może Święta? –
spytała mama. – Przecież nie chodzi o jakieś święta, ale o Święta Bożego Narodzenia. Rodzi się Pan Jezus, przychodzi do nas.
Czekamy na Niego i cieszymy się z tego.
– Ale po co ten adwent? – Ania nie dawała za wygraną. – Po co czekanie, kalendarze i świece adwentowe, nabożeństwa
i śpiewy. Po co? i tak długo?
– To tylko cztery niedziele, musimy się
przecież przygotować, zrobić miejsce Panu
Jezusowi w naszych sercach i w naszym
życiu. Żeby to nie były byle jakie święta,
ale ważne Święta Bożego Narodzenia. Czytałam w Internecie piękną legendę o tym,
jak Anioł przygotowywał Świętej Rodzinie
żłóbek. Chcecie posłuchać?
– Taak… – i mama nie wiedziała, czy
dzieci naprawdę chcą posłuchać.
Ale zaczęła mówić:
– Wiecie, że Pan Jezus przyszedł na
świat w żłóbku.

– Jestem królem zwierząt. Tylko król
jest godzien służyć Panu świata – argumentował – rozerwę na ćwierci każdego,
kto tylko podejdzie za blisko do Dziecka.
– Ty jesteś za okrutny, jeszcze zrobisz
komuś krzywdę – powiedział Anioł.
Usłyszał to lis, cichaczem wysunął się
przed wszystkie zwierzęta i z niewinną
miną ogłosił:
– Ja zadbam o nich najlepiej. Dla Dzieciątka zorganizuję najsłodszy miód, a dla
Matki dostarczę każdego poranka świeżą
kurę na rosół.
– Ty jesteś za cwany – powiedział Anioł.
– I miód, i kurę ukradniesz, a Dzieciątko
nie chce kradzionych specjałów.
Wtedy majestatycznie podszedł paw,
rozwinął swój paradny wachlarz i zaproponował wyniośle:
– Ja wystroję tę ubogą stajnię piękniej
niż Salomon swoją świątynię.
– Ty jesteś za próżny – powiedział Anioł.
– A Dzieciątko jest skromne i pokorne.
Podchodziły jeszcze inne zwierzęta,
chwaląc swoje zalety i swoją użyteczność.

Każde z nich przekonywało, że jest lepsze
od innych i dlatego powinno usługiwać Jezusowi. Na darmo, żadnego z nich Anioł
nie wybrał do pomocy Świętej Rodzinie.
W końcu surowy Anioł jeszcze raz rozejrzał się po zebranych i dostrzegł na pobliskim polu osła i woła przy pracy. Zdziwił się, że do tej pory nie przyszły. Zawołał
i te zwierzęta.
– Co możecie zaofiarować Dzieciątku?
– zapytał.
– Nic – powiedział osioł i spuścił smutno
uszy – niczego nie nauczyliśmy się oprócz
pokory i cierpliwości, bo wszystko inne
sprowadzało tylko baty na grzbiet.
Wół dorzucił skromnie:
– Ale może moglibyśmy od czasu do
czasu ogonem odpędzać muchy.
– Chodźcie, właśnie wy nadajecie się
do żłóbka – powiedział Anioł.
Więc i wy przygotujcie Dzieciątku godne miejsce, ale takie, które nie będzie swoim przepychem powodowało zapomnienia
o najważniejszym. O Nim.

Kiedy Józef i Maryja wyruszyli już w drogę do Betlejem, Anioł, który miał wszystko
przygotować, pośpiesznie zwołał zebranie
zwierząt, aby wybrać z nich pomoc Świętej
Rodzinie w stajence.
Pierwszy zgłosił się naturalnie lew i powiedział:
7
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Rodzina przez historię poraniona

L

istopad to taki czas, w którym początek adwentowego oczekiwania kieruje myśli i serca ku Maryi Pannie,
świętemu Józefowi i cudowi betlejemskich narodzin Chrystusa – ku
naszej teraźniejszości i przyszłości
z Bogiem. Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości natomiast skłania do spojrzenia wstecz,
refleksji na temat zetknięcia się jednostek i całych rodzin z wydarzeniami, w jakie obfitują dzieje naszego
narodu, który, w myśl nauczania bł.
Stefana kardynała Wyszyńskiego,
jest rodziną rodzin. W kolejnym numerze „Zwiastuna”, wydanym w Roku Rodziny, prezentujemy zarys sagi
rodzinnej obfitującej zarówno w błogosławione, jak i tragiczne, raniące
skutki historii.

Ewa urodziła się prawdopodobnie na
początku lat osiemdziesiątych XIX
wieku w szlacheckim dworku na Wileńszczyźnie. Dziś nie wiadomo, ile jej ojciec
miał ziemi, ale do najbogatszych nie należał, skoro dał córkom tylko wykształcenie
domowe. Może też hołdował ówczesnym
przekonaniom, że kobieta powinna być
przede wszystkim żoną i matką, a więc ma
umieć prowadzić dom, nadzorować służbę i przyjmować gości, wykazując się przy
tym nienagannymi manierami. Rodzinne
szczęście Ewy skończyło się wraz ze śmiercią matki. Niedługo potem ojciec powydawał za mąż wszystkie córki, bo chciał się
ponownie ożenić. Wybrał na zięciów tych
kandydatów, którzy zgodzili się poślubić
dziewczyny bez zwyczajowego posagu. Mąż
Ewy był dobrym, ale dużo starszym od niej
człowiekiem, wdowcem – jego dzieci mogły
być rówieśnikami żony. Oprócz pasierbów
miała jeszcze dwoje własnych dzieci. Synek
nie przeżył jednak wieku niemowlęcego. Po
niespodziewanej śmierci męża została wraz
z czteroletnią córką wyrzucona z dworku
przez teściową, która nie tolerowała drugiego małżeństwa syna.
Dwudziestokilkuletnia wdowa z małym dzieckiem, z herbem, ale bez żadnego
wykształcenia i środków do życia, musiała
w mieście pracować w fabryce po 12 godzin
dziennie. Jej drugi mąż, zawiadowca niedużej stacji kolejowej, dał jej dach nad głową i przez kilkanaście lat znośne warunki
materialne. Czas zaborów i I wojny światowej był tragiczny dla macierzyństwa Ewy
– z wielu urodzonych dzieci dorosłości doczekało tylko dwóch najmłodszych synów.
Edukacja jej najstarszej córki o mało nie
sprowadziła na rodzinę restrykcji ze strony
8

zaborcy. Stenia była uczennicą rosyjskiej
szkoły elementarnej. Jednocześnie z grupą
innych dzieci chodziła na tajne lekcje języka ojczystego. Mimo że w czasie aresztowania nauczycielki nie było z nią uczniów,
śledczy szybko ustalili nazwiska jej podopiecznych. Jakimś cudem nie doszło do
aresztowania rodziców ani przesiedlenia
rodziny Steni. Bolesne restrykcje dotknęły
samą dziewczynkę: otrzymała tzw. „wilczy
bilet”, czyli brak możliwości podjęcia nauki w jakiejkolwiek szkole na terenie zaboru rosyjskiego. To pozbawiło ją szansy
na zdobycie wykształcenia.
Stenia zaczęła pracować już jako nastolatka. Pod koniec I wojny światowej
była sanitariuszką w szpitalu, gdzie zaraziła się tyfusem. Na szczęście wyzdrowiała. Na początku lat dwudziestych w Wilnie
poznała przyszłego męża, Stana, który po
zdemobilizowaniu po wojnie polsko-bolszewickiej pracował w służbach mundurowych. Za spełnienie obowiązku obrony
ojczyzny przez Stana i jego brata życiem
zapłacił ich ojciec, zamęczony przez sowietów. Otóż po wyznaczeniu granic niepodległej Polski rodzinne włości znalazły się na
terenie bolszewickiej Rosji. Kiedy w 1920 r.
wojna polsko-bolszewicka stała się faktem,
Stan i Piotr przez „zieloną granicę” przedostali się do ojczyzny i wstąpili do wojska.
W tym czasie zaczęło się dręczenie rodziny
przez Rosjan, którzy usiłowali się dowiedzieć, gdzie podziali się synowie. Sowieccy żołnierze przyjeżdżali, przesłuchiwali
rodzinę. Potem stawiali ojca pod murem,
naprzeciwko ustawiali żołnierzy z odbezpieczoną bronią i trzymali na muszce. Po
jakimś czasie zostawiali przerażonych ludzi, aby ich znowu i znowu najechać znienacka. Nikt nie wiedział, kiedy może dojść
do egzekucji. Dręczenie i strach o rodzinę
„polskich panów”, uznawaną za wroga ludu, wywołały rozległy zawał serca ojca. Po
jego śmierci reszcie rodziny zezwolono na
wyjazd do Polski. Większość osób zamieszkała w Wilnie. Tylko Piotr zaczął gospodarować na tzw. „resztówce”, czyli ziemi
przyznawanej piłsudczykom.
Stenia i Stan założyli rodzinę, w której
im i ich trojgu dzieciom nie brakowało
chleba ani miłości. Małżonkowie chodzili
do kina, teatrów, wyjeżdżali na letnisko do
wsi pod Wilnem. Na nieszczęście przypadkowe przeziębienie się Stana doprowadziło
do gruźlicy, która w krótkim czasie dosłownie „zmiotła” niespełna trzydziestoletniego mężczyznę. Młoda wdowa, matka trojga kilkulatków, zaczęła pracować na kolei
– na dworcu w Wilnie. Starała się nie tylko zarobić na bieżące utrzymanie, ale też

dorobić, by zgromadzić fundusze na edukację dzieci. W czasie urlopu zatrudniała
się w kolonijnej kuchni, żeby w zamian za
pracę mogła zabrać potomstwo na letni wypoczynek poza miasto. Kiedy pod koniec
sierpnia 1939 r. wrócili z kolonii, w mieście
panowała groza, ludzie wykupywali resztki żywności, usiłując zrobić jakieś zapasy.
Zgromadzone przez rodzinę oszczędności
miały coraz mniejszą siłę nabywczą, a potem zupełnie straciły na wartości.
Już 19 września 1939 r. Wilno zajęli
Rosjanie. Przerażeni mieszkańcy patrzyli
jednak ze zdziwieniem na brezentowe buty żołnierzy, Rosjanki, które uznały za sukienki zrabowane, pełne koronek i haftów,
nocne koszule bogatszych Polek. Stenia od
kolejarzy zbierała mydło, gdy się okazało,
że żołnierzom do mycia w stacyjnej łaźni
dano ścinki gumki „Myszki”. Pod koniec
października Rosjanie przekazali miasto
Litwinom, żeby w połowie czerwca 1940 r.
zająć je ponownie… już na dobre. Terror,
bezprawie pod płaszczykiem propagandy,
niepewność jutra, panoszenie się wszechwładnego NKWD, antyreligijne działania
stały się faktem. Już miesiąc po zajęciu
Wilna i Wileńszczyzny Rosjanie rozpoczęli
wywózkę przede wszystkim ludności polskiej. Stenia nie wiedziała, jak długo praca
na kolei ochroni ją i rodzinę. Na wszelki
wypadek każdy z domowników miał przy
swoim łóżku plecak z niezbędną bielizną
i czymś z odzieży, z sucharami, mąką, kaszą, cukrem, środkami opatrunkowymi.
Rosjanie bowiem często podjeżdżali cicho, kiedy ludzie spali, wdzierali się do
mieszkań nie zostawiając wiele czasu na
spakowanie się albo pozwalali tylko zabrać
bagaż podręczny.
Przy każdym wyjściu z domu pojawiał
się lęk, że być może domownicy w tym
składzie widzą się ostatni raz i… nie była
to przesadzona obawa. Dzieci Steni chodziły do tzw. pokazowych szkół, które miały
służyć wizerunkowej propagandzie ZSRR,
więc teoretycznie były bezpieczne. Tylko teoretycznie. Pewnego dnia z lekcji w szkole
ogrodniczej nie wrócił najstarszy syn. Z początku myśleli, że zasiedział się w szkolnej
szklarni. Potem wystraszona matka zaczęła
go szukać. W końcu trafiła na posterunek
policji. Tam dowiedziała się tylko tyle, że
jej syn to polski bandyta, którego aresztowano z bronią w ręku. Po namyśle zrozumiała, iż przyszły ogrodnik miał w kieszeni składany nożyk do szczepienia drzewek.
W żaden sposób nie tylko nie mogła dotrzeć do syna, ale też dowiedzieć się, jakie
zarzuty mu postawiono, czy i kiedy będzie
rozprawa, gdzie go przetrzymują. W koń-
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cu Rosjanie wyparli się, że kogoś takiego
widzieli i zatrzymali – chłopak dosłownie
zniknął z dokumentów, jakby nie istniał.
Nadzieja była tylko w łaskach Matki Bożej Ostrobramskiej, której rodzina od lat
powierzała siebie i swoje sprawy. Okazało
się też, że na Syberię wywieziono brata męża z ciężarną żoną i pięciorgiem ich dzieci,
z których najmłodsze miało zaledwie 4 lata.
Żadna wysłana do nich paczka z żywnością
czy ubraniami nigdy do nich nie dotarła.
W Wilnie były kłopoty z żywnością.
Stenia z córką po zaopatrzenie najpierw
wędrowały do okolicznych wsi, a potem
jeździły koleją coraz dalej, ale dopiero
w ostateczności, bo część osób, po kryjomu sprzedających swoje towary, nie chciała brać pieniędzy tylko wolała inny towar:
odzież, złotą biżuterię, złote monety… Takie

Gdy Niemcy wkroczyli do Wilna, zmienił się okupant, ale rzeczywistość okupacji
hitlerowskiej wcale nie była lepsza. Kolejne
lata przy łóżkach stały spakowane plecaki,
tylko zawartość wymieniało się na świeższą,
bo żołnierze potrafili znienacka podjechać
ciężarówkami z wielkimi budami i wygarniali do nich mieszkańców nawet całych
kamienic. Dopóki Niemcy potrzebowali
zmasowanych dostaw na front wschodni,
a więc sprawnie działającej infrastruktury
kolejowej, dopóty potrzebowali kolejarzy,
dlatego Stenia wierzyła, że dzięki miejscu
pracy ocaleje ona i rodzina. Przynajmniej
przez jakiś czas. Kiedy do Wilna zbliżały
się wojska radzieckie, na ulicy, przy której mieszkali, pojawiła się grupa z jakiejś
hitlerowskiej formacji z miotaczami ognia.
Miały być podpalane kolejne domy. Ste-

Wkroczenie oddziałów sowieckich do Wilna w 1939 roku (zdjęcie archiwalne)
wyprawy bywały śmiertelnie niebezpieczne
i nawet kolejarska legitymacja nie chroniła
przed aresztowaniem. W czerwcu 1941 r.
Stenia z córką wracały znaną trasą z wyprawy po żywność, ale zaczęło się dziać coś
dziwnego. Najpierw pociąg nie zatrzymał
się na kolejnej stacji. Potem zmienił kierunek jazdy. Znajomy konduktor przekazał
im wiadomość o agresji Niemiec na ZSRR
i rozkazie kierowania pociągu w głąb radzieckiego terytorium – bez zatrzymywania
się w drodze. Przerażone kobiety wyskoczyły z wagonu, kiedy na ostrym zakręcie
torów pociąg bardzo zwolnił bieg. Dzięki
Bogu trafiły na trawiastą skarpę i nie odniosły poważniejszych obrażeń. Do Wilna
dotarły pieszo. Kiedy Stenia stawiła się do
pracy, w opuszczonych przez Rosjan pomieszczeniach, kolejarze znaleźli wiele list
osób wybranych do kolejnych wywózek.
Na jednej z nich znalazła siebie i rodzinę.
Okazało się, że od transportu na Syberię
dzieliły ich tylko trzy dni.

nia i mieszkańcy jej kamienicy trafili na
osoby przekupne, więc co kto jeszcze miał
cennego dorzucał, aby uzbierać haracz dla
podpalaczy. Ci wzięli łapówkę i odeszli…
podpalić inne zabudowania.
Gdy w lipcu 1944 r., przy wsparciu kilkunastu tysięcy żołnierzy AK, Rosjanie
wyzwolili i zajęli Wilno, a potem łamiąc
wcześniejsze porozumienie, dokonali okrutnej pacyfikacji Akowców, Stenia zdecydowała się wyjechać z rodziną do Polski.
Czekała tylko na możliwość repatriacji.
Pozwolenie na wyjazd członków rodziny
uzyskała we właściwym czasie, ale jej samej politruk z dworca nie chciał wypuścić
z Wilna: jako pracownika kolei, potrzebnego nowej władzy. Po łzach, upokorzeniach i błaganiach otrzymała dokumenty
podróżne, gdy repatriacyjny pociąg stał już
przy peronie, czekając na sygnał odjazdu.
Zanim rodzina osiedliła się w jednym
z miast na Pomorzu, w kilku miejscach

próbowała znaleźć odpowiedni dach nad
głową i pracę. Po wielu latach poszukiwań
w 1953 r., przez Czerwony Krzyż, do matki
dotarła wiadomość, że najstarszy syn żyje
i mieszka w jednym z krajów Europy Zachodniej. Stenia mogła zobaczyć go i poznać jego rodzinę dopiero, gdy Gomułka
doszedł do władzy. Rodzeństwu musiały wystarczyć listy i zdjęcia, bo nigdy się
osobiście już nie spotkali. Kilkanaście lat
po wojnie odnalazła się również gałąź rodziny, wywieziona na Syberię. Niestety,
w nieludzkiej ziemi została matka i urodzone w czasie zsyłki niemowlę.
Córka Steni, Helena, poślubiła Wiktora, ocalonego więźnia obozu koncentracyjnego, po wojnie prześladowanego
przez UB na podstawie fałszywego donosu. Po swoich doświadczeniach żadne z małżonków nie było zdolne zapisać
się do PZPR, przez co wiele stanowisk było dla nich
nieosiągalnych. Nie potrafili praktykować wiary po
kryjomu, wyrzec się wyznawanych ideałów i hierarchii wartości. Po kilkunastu latach wędrówki po
Polsce przyjechali do Lublina i tak bardzo zachwycili się miastem, że osiedlili
się w nim na stałe. Dobrze
pamiętali swoje zagrożenia, lęki, niedostatek, toteż
starali się pomagać innym.
On działał w organizacjach
społecznych jak dzisiejsi
wolontariusze, ona pomagała dyskretnie, prywatnie, szczególnie kobietom
z najbliższego otoczenia.
Bardzo ciężkie chwile cała rodzina
przeżyła w czasie strajków w 1980 r.
i podczas stanu wojennego. Obawy o internowanie męża były dla Heleny mniejszym problemem. Jako matka drżała
i modliła się o to, aby zmilitaryzowani
młodzi członkowie bliższej i dalszej rodziny nie byli zmuszani do pacyfikacji
strajków, zgromadzeń i protestów. Pan
Bóg dał, że żaden z nich nie brał udziału
w bratobójczych walkach.
Wiktor i Helena z pokolenia urodzonego w okresie międzywojennym, tak bardzo
poranionego przez historię, zanim odeszli
do Pana, doczekali zmiany ustroju i mogli
uczestniczyć w demokratycznych przemianach. Z Kozim Grodem nad Bystrzycą są
związane ich dzieci i wnuki: rodzinnie, zawodowo lub tylko emocjonalnie. Ci z nich,
którym bliska jest duchowość oraz posługa
franciszkańska, od wielu lat dobrze znają
drogę do kościoła na Poczekajce.
A.M.
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Pro memoria

śp. Katarzyna
Korościk-Olas
(1973−2021)

Z niewypowiedzianym żalem żegnamy dzisiaj osobę,
która przez dziewięć lat była Sercem naszej szkoły.

Katarzyna Korościk-Olas…

Oddana bez reszty swojej pracy, wierna tradycjom, z wizją szkoły przyszłości i szkoły sukcesu, pochylona nad każdym uczniem
i jego potrzebami, wspierająca i motywująca nauczycieli, licząca się ze zdaniem rodziców swoich uczniów. Była osobą nieprzeciętną, umiała stworzyć niepowtarzalny klimat wzajemnego zaufania. Dla nas, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej
nr 57 a wcześniej Gimnazjum nr 7, na zawsze pozostanie kimś
bardzo bliskim.
Jako dyrektor z powołania tworzyła szkołę otwartą, nowoczesną, kreatywną. Z powodzeniem wcielała w życie strategię oceniania kształtującego, co dało szkole honorowy tytuł „Szkoły Uczącej
Się”. Wspierała unikalną innowację z ratownictwa medycznego
„B jak bezpieczeństwo” oraz „Razem aby ratować”, tym samym
umożliwiła objęcie szkoleniami z pierwszej pomocy około 2000
uczniów lubelskich szkół i przedszkoli, a Szkoła Podstawowa nr
57 dwukrotnie współorganizowała Otwarte Mistrzostwa Ziemi
Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym. Z inicjatywy Pani Dyrektor od 2014 roku realizowana jest w szkole koncepcja nauczania
dwujęzycznego (powstały klasy z językiem angielskim, wkrótce
potem z hiszpańskim). Swoje miejsce znaleźli tutaj także uczniowie powracający z zagranicy lub dopiero poznający język polski.
Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Gimnazjum nr 7 zostało w 2014
roku uhonorowane medalem „Pro Patria”. W latach 2015−2017
szkoła była liderem w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki
Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!
Troszcząc się o rozwijanie zainteresowań uczniów Pani Katarzyna Korościk-Olas inspirowała do podejmowania wyzwań takich
jak: organizacja konkursów, udział w projektach i przedsięwzięciach o charakterze historyczno-patriotycznym czy przygotowywanie programów artystycznych miejskich uroczystości. Niemożliwością jest wyliczyć wszystkie sukcesy, jakie odnosili uczniowie
w latach, kiedy Pani Katarzyna Korościk-Olas zarządzała naszą
szkołą. Trzeba by wymienić zarówno konkursy przedmiotowe,
literackie, sportowe, dziennikarskie, recytatorskie, jak i inne od
poziomu wojewódzkiego do międzynarodowego włącznie. O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów świadczą także wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – aż do 9 stanina.
Praca Pani Dyrektor była doceniana nie tylko w społeczności
szkolnej. W 2011 roku za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie
Państwa Pani Katarzyna Korościk-Olas otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina. W roku 2020 za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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W naszej pamięci na zawsze pozostanie list Pani Dyrektor skierowany do uczniów kończących ostatnią klasę wygasającego
Gimnazjum nr 7. Z głębi serca płyną słowa przepełnione miłością i troską. Zacytujmy fragment tego przesłania z czerwca
2019 roku:

Pamiętajcie jednak, że nie sama wiedza jest w życiu
ważna. Ważne jest to, jak ją wykorzystamy. W tym
objawia się właśnie prawdziwa mądrość. Obok
niej stoją prawda, dobro i piękno. To wartości,
które szczególnie dzisiaj, w świecie zawładniętym
postprawdą, fakenewsami są tak istotne. Prawda,
dobro, piękno, mądrość. Kierujcie się nimi
w przyszłym życiu, aby odróżnić prawdę od fałszu,
to co prawdziwie wartościowe od ułudy łatwego
życia. (…) To właśnie Wy, Droga Młodzieży,
nadajecie głęboki sens naszej codziennej pracy.
Dlatego czyniąc dzisiaj krok w przyszłość idźcie
z podniesionym czołem, z odwagą i wiarą we własne
siły, z wiarą, że warto spełniać marzenia, nawet
jeżeli usłyszycie, że nie wszystkie się spełniają.
Droga Kasiu, dziękujemy Ci, że z nami byłaś. Wzruszałaś nas swą
niezłomnością. Pokazałaś nam, jak w najtrudniejszych momentach zachować spokój i pozostać sobą. Nauczyłaś, jak celebrować
ważne chwile, jak chłonąć urodę tego świata. Ty sama we wszystkim byłaś prawdziwa, dobra, piękna i mądra.

Mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś
w cieniu niebiańskiej lipy.
Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 57
Lublin, 15 XI 2021 r.
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Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

Tytanowa kruchość

Pani Dyrektor!

niepozorny budynek
z szarą elewacją
zamienił się w Twoich dłoniach
w przyjazny azyl – z klasą…
a Ty zawsze na miejscu
z duchem czasu
choć tytanowa kruchość
tam gdzie się kończy
czarnoleski oddech
o Ty cicha narracjo!
nie znikniesz nam z oczu
bo w sercu tli się Twój ogień
wszechstronna profesor
co lekcje życia
przyjęłaś w pokorze
a my?
Twoi wierni uczniowie
stoimy wciąż u bram
czekając na ostatni dzwonek…

Nie ma takich słów,
które opisałyby smutek z powodu Twojego odejścia.
Nie ma takich kwiatów,
które wyraziłyby naszą wdzięczność za to, że byłaś.
Byłaś przy naszych dzieciach i dla naszych dzieci.
One zawsze mogły do Ciebie przyjść
ze swoimi problemami czy radościami.
Wspierałaś uczniów i rodziców.
Zawsze pogodna, uśmiechnięta,
pełna pomysłów, nigdy nie odmówiłaś pomocy.
Współpraca z Tobą była wielką przyjemnością i zaszczytem.
Dziękujemy za wspólne spotkania, dyskusje,
Twoje rady i pomoc.
Dziękujemy za wartości przekazane naszym dzieciom.
Dziękujemy za to, że stworzyłaś szkołę,
w której każdy czuł się u siebie.
Zrobimy wszystko, by taką pozostała.

Marzena Smyk

Dziękujemy za to,
że mogliśmy Cię spotkać.

Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie
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