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Ania Laskowska z Miąskowa jest uśmiechniętą, dziesięcioletnią dziewczynką. Mówi, że z radością roz-
nosi w swojej wsi naszą gazetę i że ostatnio zwiększyła jej sprzedaż. Lubi matematykę, plastykę i wy-
chowanie fizyczne. Twierdzi, że kiedyś będzie grała w żeńskiej drużynie piłki nożnej. Pisze też
pamiętnik. 

A dlaczego my odwiedziliśmy
Anię?

Bo ktoś nam powiedział, że w
tym roku po raz pierwszy pieszo
poszła z pielgrzymką do Często-
chowy. Wyruszyła spod leszczyń-
skiej fary 7 lipca, a w
Częstochowie była 15 lipca. Szła w
intencji zdrowia najbliższych. 

Tak naprawdę to Ania ma
szczęście do przyjaciół. Kiedy jej
brat i siostra znaleźli się na obozie
dla dzieci niepełnosprawnych opie-
kowały się nimi wolontariuszki z
Leszna, siostry Kasia i Hania.
Wtedy Ania miała trzy latka. Sios-
try przyjeżdżały do nich do Mią-
skowa już po obozie, a także wiele
miesięcy później. Potem zapra-
szały ich do Leszna, do swoich ro-
dziców, do babci. Ania jeździła
dosyć często. I pokochała tę nową
rodzinę, a oni przyjęli ją jak swoją.
Właśnie teraz spędza u nich wa-
kacje. 

Alina i Marek Jaskóleccy uwa-
żają tę niecodzienną przyjaźń za
coś normalnego. Ich córki polubiły
Anię, jej brata, siostrę. Pomagają
im, spotykają się z nimi. Pokazują
im nieco inny świat. W ubiegłym
roku Ania poszła z nimi na pielg-
rzymkę do Górki Duchownej. W
tym roku razem wybrali się do
Częstochowy. Ania bardzo tego
chciała. 

- To jest wspaniały czas dla
ludzi w każdym wieku - mówi
Kasia Jaskólecka - Codziennie
pokonywaliśmy około trzydziestu
kilometrów. Z modlitwą, śpiewem,
z intencją w sercu. Człowiek się
wycisza, uczy pokory, pokonuje
zmęczenie. I jest szczęśliwy. 

Ania przez kilka kilometrów nio-

sła tablicę. Razem z dorosłymi
spała w salkach, kościołach, u
znajomych rodzin. Codziennie
uczestniczyła w mszy świętej,
także tej polowej, na skraju lasu.
Korzystała z poczęstunków na tra-
sie pielgrzymki. A na jednym z
ostatnich postojów przed Często-
chową odbyła chrzest na pielg-
rzyma. Mówi, że będzie to
pamiętać zawsze. Także modlitwy
na Jasnej Górze. 

To była 25. Leszczyńska Pie-
sza Pielgrzymka do Częstochowy,
a 78. Poznańska Pielgrzymka.
Ania jest pewna, że za rok pójdzie
z nią znowu. Już teraz państwo Ja-
skóleccy jej to obiecują. O wszyst-
kim Ania napisała w pamiętniku. 

A powiedzmy jeszcze, że pan

Marek Jaskólecki zaraz po pielg-
rzymce zabrał Anię na rowerową
wycieczkę nad morze. Dziew-
czynka nigdy nie widziała morza,
tymczasem pokonała rowerem
trasę od Łeby do Dębek. Była też
na Helu i statkiem płynęła do
Gdyni. Jest szczęśliwa, bo ma
przyjaciół. 

A my życzymy Ani, by spełniała
swoje marzenia. Także te doty-
czące zdrowia, babci, mamy, ro-
dzeństwa. I te związane z nauką i
sportem. 


