Czasopismo LASKI
Sprawozdanie za 2018 rok
Czasopismo LASKI jest organem TOnOS od 1994 roku. Jest pismem rehabilitacyjnospołecznym z życia Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Od samego początku istnienia redagowane jest przez zespół – obecnie: Władysław
Gołąba, Bożenę Mikołowicz, Annę Pawełczak-Gedyk – sekretarza redakcji i Jozefa Plachę –
redaktora naczelnego.
W ciągu roku wydajemy 6 numerów – w tym dwa o podwójnej numeracji, najczęściej
z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Nakład numerów podwójnych – 500
egzemplarzy: a pojedynczych – 450 egzemplarzy.
Cały rok 2018 – to ponad 700 stron druku w formacie A-5.
Kolportaż wygląda następująco: około 200 egzemplarzy wysyłamy pocztą tradycyjną
do prenumeratorów indywidualnych i instytucjonalnych; także do bibliotek w całym kraju –
jako egzemplarze obowiązkowe z racji przyznanego nam swego czasu przez Bibliotekę
Narodową numeru ISSN. Reszta nakładu jest rozprowadzana gratisowo do placówek naszego
Towarzystwa oraz zaprzyjaźnionych osób i instytucji jako pewnego rodzaju promocja
naszego środowiska. Część wykładana jest w kaplicy centralnej w Laskach.
Ukazuje się też wersja elektroniczna, dostępna na stronie internetowej Towarzystwa
Ponieważ środki nabyte drogą prenumeraty oraz darowizny nie pokrywają ogólnych
kosztów związanych z wydawaniem periodyku, musimy korzystać z finansowego wsparcia ze
strony naszego Towarzystwa. W związku z tym chcemy wyrazić wdzięczność Zarządowi
TOnOS za to wsparcie, i za zrozumienie, że pismo LASKI jest zarówno promocją jak i
swoistego rodzaju dokumentacją bieżących wydarzeń oraz okazją do przemyślenia pewnych
problemów, które są odzwierciedleniem specyfiki naszej działalności na rzecz osób
niewidomych, a także osób poszukujących wartości, które są nam szczególnie bliskie.
Rok 2018 – w związku z obchodami 100.lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża – był szczególny. Wprawdzie główne uroczystości
jubileuszowe odbyły się 1 grudnia 2018 r. na Piwnej w Warszawie, to jednak przez cały rok
prezentowaliśmy dorobek sesji naukowej inaugurującej Jubileusz (z przełomu września i
października 2017 r.). W każdym numerze nawiązywaliśmy do tamtego wydarzenia.
Oprócz stałych rubryk i stale z nami współpracujących autorów, jesteśmy otwarci na
wszelkiego rodzaju materiały, które przysyłane są do redakcji także spoza terenu naszego
środowiska.

