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OD REDAKCJI
Józef Placha

W wigilijny wieczór…
wigilijny wieczór warto pomyśleć nie tylko o tym, co znajdzie się na stole, ale przede wszystkim głębiej zastanowić się
nad sobą. Chodzi o to, aby w świetle świąt Bożego Narodzenia bardziej odnaleźć się jako jednostka i mocniej zintegrować z innymi.
Człowiek, który mądrze kocha siebie, jest również w stanie bardziej
pokochać swoich bliźnich. I odwrotnie. Im siebie mniej lubimy, jeszcze bardziej nie lubimy innych.
Wprawdzie wynika to z podstawowego przykazania miłości, ale
także z prawa wzajemnego powiązania relacji społecznych, w których najważniejsze wydaje się nie to, jak inni odnoszą się do nas,
ale to, jak my ustosunkowujemy się do innych.
Każdy z nas, będąc sobą, „zaraża” innych: radością bądź smutkiem.
Inni nie muszą być dla nas konkurentami, a tym bardziej zagrażającymi nam przeciwnikami, których należałoby za wszelką cenę pokonać. Również i ja wcale nie muszę być zawsze najlepszy. Nawet dobrze jest czasem doświadczyć tego, co nazywamy porażką,
która w istocie przestaje nią być, jeżeli ją dobrze przepracujemy. Może to być początek drogi do pełniejszego rozwoju, co w końcu jest
znacznie lepsze, niż najbardziej spektakularny sukces, kuszący perspektywą nieustającego świętowania, prowadzącego czasem do stagnacji, a nawet regresu.
Znane są niestety przypadki, że ci, którzy z sukcesu uczynili cel
sam w sobie, musieli prędzej czy później pogodzić się z ulotnością
euforii zwycięstwa. Natomiast tym, którzy doświadczyli niejednej
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porażki, dane im było przeżyć również wiele wewnętrznej satysfakcji, przyjmując porażkę z godnością i wykorzystując ją jako dźwignię do bardziej pogłębionego rozwoju.
W tych dniach zwróćmy również uwagę na to, o czym często zapominamy, a co przypomniał nam w poprzednim numerze „Lasek”
ksiądz Alfons Józef Skowronek, przywołując w swoim eseju teologicznym, fragment nieznanego autora. Fragment ten wywołał także rezonans w przemyśleniach znanego felietonisty Jana Turnaua,
który w jednym ze swoich tekstów, opublikowanym w „Metrze”
z dnia 12 listopada br., parafrazując puentę artykułu księdza
A. J. Skowronka, zachęca, aby spieszyć się chwalić ludzi, gdyż tak
szybko odchodzą. Jest w tej parafrazie także echo znanego wiersza
księdza Jana Twardowskiego.
Aby dokładniej dotknąć istoty zagadnienia, przywołajmy raz
jeszcze zasygnalizowany powyżej fragment tekstu z eseju księdza
A. J. Skowronka:
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak ważną rzeczą jest, że są obecni.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak dobre jest samo spojrzenie na nich.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak krzepiąco działa ich dobrotliwy uśmiech.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
jak zbawiennie działa ich bliskość.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
na ile bylibyśmy ubożsi bez nich.
Niektórzy ludzie nie wiedzą,
że są darem nieba.
A wiedzieliby, gdybyśmy im o tym powiedzieli.
W perspektywie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przepracujmy twórczo zarówno nasze sukcesy, jak i porażki, oraz życz-
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my sobie, aby innym dawać do zrozumienia, że są ważni dla nas
i bardzo potrzebni w najbliższym otoczeniu; że swoją obecnością
wnoszą wiele radości i dają nam poczucie dobrze rozumianego bezpieczeństwa; że swoją aktywnością i dobrymi pomysłami ubogacają naszą wspólnotę; że – razem z Wcieleniem Jezusa Chrystusa
w Betlejem – są dla nas prawdziwym darem nieba.
Mówmy to innym nie tylko podczas łamania się opłatkiem, ale
także przy każdej okazji, jaką podsunie nam nasza codzienność.

Żłóbek z małym Jezusem w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach (fot. Bożena Mikołowicz)

LIST

Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
/Cyprian Kamil Norwid/
a trzy tygodnie Boże Narodzenie; zasiądziemy do stołu, aby
spożyć wieczerzę wigilijną, by podzielić się opłatkiem, aby złożyć sobie wzajemnie życzenia, te „najtkliwsze”, jak napisał Norwid. Przytoczyłem te szczególne słowa naszego wieszcza, którego 130. rocznicę śmierci obchodziliśmy w mijającym roku. Norwid zmarł „na paryskim bruku”, w Domu św. Kazimierza –
przytułku polskich emigrantów. Ostatecznie spoczął we wspólnej
mogile. Dziś nawet nie znamy jego grobu. Zacytowany wiersz napisał przypuszczalnie w wieczór wigilijny 1853 r. w dalekich Stanach Zjednoczonych. Tam też napisał „Moją piosnkę”:

Z

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Dziękujmy Bogu, że mamy swoje domy, swoich bliskich, że
mamy kogo uściskać i z głębi serca życzyć mu prawdziwego da-
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ru nieba – prawdziwej miłości. A jeżeli komuś zabraknie serdecznej przyjaznej ręki, proszę pamiętać, że należy do wspólnoty, jaką jest Dzieło Lasek. Nikt z Was Kochani, nie jest dziś samotny,
bo my w Laskach pamiętamy o Was w modlitwie i przy stołach
wigilijnych.
Wszyscy tęsknią za prawdziwym dobrem i miłością. Szukajmy zatem w naszym życiu miejsca dla Boga – Dawcy prawdziwej
miłości. Otwierajmy drzwi naszych serc, zapraszając Go, aby do
nas wszedł i z nami wieczerzał. Niech je przemieni i napełni prawdziwą radością, zgodą, wiarą w człowieka oraz nadzieją na lepsze jutro. Niech w te święta Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek zagości w naszych domach na cały nadchodzący 2014 rok.
Mijający rok przebiegał pod znakiem kryzysu. Również my
w Laskach zastanawialiśmy się nad formą oszczędzania, jednak
bez uszczerbku dla dzieci, młodzieży i dorosłych niewidomych.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi powstało przede wszystkim dla dobra niewidomych i nawet oszczędności płynące ze światowego kryzysu muszą na celu mieć ich dobro. Dlatego na przestrzeni ostatnich lat podjęliśmy nowe działania, jak: we wrześniu
2012 otworzyliśmy „szkołę życia”; w czerwcu br. powstało przedszkole w Gdańsku-Sobieszewie; oprócz hipoterapii prowadzimy
dogoterapię; otwarta została filia szkoły organistowskiej. Wierzymy, że każda inicjatywa służąca Dziełu Niewidomych znajdzie
skuteczne wsparcie Opatrzności. Laski w minionych latach „twórczego socjalizmu” były wielokrotnie atakowane, skazywane na zagładę, a jednak przetrwały i rozwijają swoją działalność. Ufamy,
że kryzys nie zahamuje ich rozwoju.
W marcu br., w ramach zaangażowania pracowników Lasek
w działalność organizacyjną i ideową Dzieła, powołano osiem zespołów zadaniowych. W akcję tę włączyło się blisko 150 pracowników. Wspólnymi siłami uda się nie tylko znaleźć metody skutecznego oszczędzania, ale i ożywienia ideowego. Założenia Mat-
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ki Elżbiety Czackiej mimo upływu lat są nadal aktualne. Trzeba
tylko im się bliżej przyjrzeć i dostosować do dzisiejszych wymogów.
Na zakończenie jeszcze raz życzę Państwu wiele radości w nadchodzące święta i gorąco dziękuję za troskę i życzliwość, jaką Państwo otaczacie Dzieło Lasek.
Laski, 2 grudnia 2013 r.

BOŻE NARODZENIE
ks. Alfons Józef Skowronek

Uniwersalne Święto
oto wkraczamy w całkowicie szczególny okres roku, który zaprasza nas nie tylko do wzajemnego obdarowywania się
i wdzięczności wobec naszych rodzin, przyjaciół i bliźnich, lecz
także do pogłębionej refleksji i medytacji nad samymi sobą.
Ludzkość dotarła do krytycznego i decydującego momentu
swej historii, jak zdarza się to rzadko w biegu dziejów. Decyzje,
jakie podejmujemy teraz, i działania, po które sięgamy, będą obfitowały w znaczące i poważne następstwa nie tylko dla nas, lecz
również dla wszystkich kolejnych generacji.
Na bok odłożyć powinniśmy więc wszystko, co już znamy.
Odłożyć na bok winniśmy w pierwszym rzędzie to wszystko, co
dzieli ludzi i narody, a głęboko i gruntownie informować się o stanie rzeczy dzisiejszego świata, tak, abyśmy w pełni odpowiedzialności i twórczo mogli budować nową przyszłość, dla nas i rodzin,
dla naszych wspólnot i ziemi jako całości.
Okres Bożego Narodzenia jest więc czasowo i wręcz kosmicznie zarezerwowany dla głębokiej refleksji i kontemplacji. Albo-

I
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wiem nadchodzące święta kryją w sobie realną możliwość epokowego i gruntownego przeobrażenia ludzkiej świadomości. Wielu ludzi wierzy, że dni 24 i 25 grudnia stanowią rzeczywiście jedną solenną uroczystość, która sięga poza granice chrześcijańskiej
religii. W tym samym bowiem dniu Babilończycy obchodzili narodziny Tamuza, Persowie narodziny Mitrasa, Frygowie narodziny Attisa, Egipcjanie narodziny Ozyrysa a Grecy narodziny Adonisa. W tym samym okresie Rzymianie hucznie świętowali swe
pijackie Saturnalia na cześć Bachusa, boga wina.
I faktycznie, chrześcijańska data świąt Bożego Narodzenia
świadomie pojawia się dopiero w IV wieku dla przeciwstawienia
się obchodom pogańskim; ustalił ją w roku 337 papież Julian I.
Po dzień dzisiejszy dacie tej, jako Narodzinom Chrystusa, przeciwstawia się Kościół prawosławny. Historia zna 136 odmiennych
dat, w których różne chrześcijańskie sekty upamiętniały Narodzenie Chrystusa. Rodzi się tu pytanie dotyczące uniwersalnego znaczenia tej daty. Dlatego nasi antyczni antenaci obrali tę właśnie
datę dla uczczenia swych bożków i zbawców.
W hemisferze północnej zapisany jest 21. dzień miesiąca grudnia jako przesilenie dnia z nocą, dnia, w którym słońce osiąga swój
najbardziej wysunięty południowy punkt. Jest to najkrótsza i najciemniejsza noc roku. Wedle starej kosmologii w tym odcinku czasu fizyczne moce słońca dochodzą na ziemi do swego minimum,
podczas gdy moce psychiczne, względnie astralne, są najpotężniejsze. Maksimum owych psychicznych sił przypada na trzy lub cztery dni po 21 grudnia, czyli 24 lub 25 tego miesiąca, zanim wyczuwalny staje się wpływ „zawracającego” słońca.
O północy, między 24 i 25 grudnia, kiedy to słońce znajduje
się bezpośrednio „pod ziemią”, a w horyzoncie pojawia się znak
gwiazdy Virgo – Panna, rodzi się Chrystus z Matki Dziewicy. Narodziny te sygnalizują tryumf światła nad ciemnością. I tak o północy rodzi się Boża świadomość, „Zbawiciel”, niepokalanie poczęty w Duchu, narodzony z niewiasty, w najciemniejszą noc.
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Kiedy zeświecczony, upadły świat spowity jest w ciemnościach,
świat duchowy promienieje kosmiczną jasnością. Rozbłyskująca boskość czuwa nad budzącym się światem i rozjaśnia drogę w kierunku naszego boskiego przeznaczenia, naszego ratunku, naszego „wybawienia”, naszego wyzwolenia i szczęścia i błogostanu naszej duszy.
Takie jest kosmiczne znaczenie i zasięg 25 grudnia, który dzisiaj obchodzimy jako Święto Bożego Narodzenia. Jest to faktycznie „Święta Noc”, albowiem jest to poważny, święty moment
w przyrodzie, w kosmicznym cyklu, który powinniśmy rozważać
z tym samym respektem, z jakim odnosimy się do zaćmienia słońca i innych cudów naszego uniwersum.
Owo duchowe znaczenie rozciąga się nad całością okresu Bożego Narodzenia i na zimę jako porę roku. Okres Bożego Narodzenia jest dla roku tym, czym szabat dla tygodnia: czasem duchowej refleksji i regeneracji. Potocznie mówi się, że noc jest porą dnia (i poradnią dla duszy!). To samo odnosi się do cyklu roku.
Okres zimy jest latem dla duszy. Zima jest latem duszy. Zima to
okres duchowej aktywności, lato porą fizycznej aktywności.
John Milton pisał kiedyś, że sam w ogóle nie próbuje pisać latem, ponieważ jego inspiracje są zimą znacznie lepsze. W okresie zimowym siły kosmiczne wspierają nasze duchowe oświecenie, a mędrcy wykorzystują ten okres roku dla swego duchowego oświecenia i kreatywnej inspiracji.
Czym byłby Rok Kościelny bez Bożego Narodzenia? Nawet
w naszej „epoce po-chrześcijańskiej” trudno pomyśleć o wykreśleniu z kalendarza jakże popularnej „Gwiazdki”. Otarliśmy się
o pogląd, że Boże Narodzenie w ogóle nie jest świętem chrześcijańskim, lecz ma korzenie absolutnie pogańskie. O sprawach tych
czytać można obficie klikając w Internecie na ikonę GOOGLE.
W tym miejscu przytoczmy jedną złotą myśl: Panowie tego świata odchodzą, a nasz Pan przychodzi. Budujący jest fakt, że i w naszych dzisiejszych czasach wciąż pojawiają się ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa i Jemu się powierzyli.
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W naszej wierze mogą jednak dominować okresy ciemności.
Chrystus Pan zarysował nam bardzo wyraźnie zapadnięcie nocy.
Ludzie staną bezradni w obliczu politycznego chaosu, rozprzężenia gospodarki, religijnej niepewności. W tyglu tego niesamowitego świata zaczną troszczyć się już tylko o siebie samych, żądni
jedzenia, picia i niepohamowanej erotyki. Wyczerpanych Bożych
sług zmorzy wewnętrzna senność, a potem zegar wybije północ
i nastąpi niesamowita a przepastna ciemność. Jezus mówi: „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać
z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte” (Mk 13, 24n). Krótki ten tekst, który domagał się i doczekał wielu komentarzy, kryć
może w sobie głębszy sens. Otóż: w języku Biblii słońce oznacza
Jezusa Chrystusa, a jego zaćmienie to obraz świata, który Jezusa
całkowicie odrzucił, przez co stał się światem „bez-Jezusowym”.
I gdzie tutaj szukać pocieszenia! W takiej prezentacji naszej „dzisiejszości” już więc nie wiadomo, czy człowiek jest tworem Bożej myśli. Jest już li tylko „materiałem”? Przed naszymi oczami odsłania się obraz świata odarty z wszelkiej miłości i miłosierdzia,
świat bezlitosny – podobnie do dzisiejszego ruchu ulicznego –
gdzie każdy myśli wyłącznie o własnym bezpardonowym parciu
naprzód. Tu nie ma miejsca na modlitwę – tutaj już tylko się przeklina.
Pochylmy się nad betlejemską szopką! Maryja i Józef spoglądają ze zdziwieniem i lekkim zatroskaniem na Dziecię. W obrazie szopki zarysowuje się wiele pytań. Czy to Dziecię jest rzeczywiście Mesjaszem? A jeżeli tak, jak mógł On narodzić się w tak
niesłychanym ubóstwie? Dwie postacie rzucają się w oczy; najczęściej stoją niezauważone, lecz ze wzrokiem skierowanym zdecydowanie na Dziecię: wół i osioł. W obrazie stajenki im przypada istotna rola: to oni rozpoznają swego Pana. U Proroka Izajasza czytamy: „Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób swego
właściciela” (Iz 1, 3). Wół i osioł mają być tymi, którzy zyskują rzeczywiste poznanie tego Dziecięcia? Czy to nie więcej niż zadzi-
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wiające, że wnikliwy wgląd mają mieć zwierzęta? Ty głupi wole!
Ty drętwy ośle! – te zwroty słyszeliśmy więcej niż jeden raz lub
często nimi się posługiwaliśmy.
W wole i ośle dostrzegam coś pocieszającego: u betlejemskiego żłobu nie stoją uczeni i teologowie, nie oni dysponują rozeznaniem i nie ci są tymi, którzy zawsze wiedzą lepiej. Nie, wół i osioł
rozpoznają swego Pana, i to bezpretensjonalnie, częstokroć niezauważenie, mogą zostać nawet wyszydzeni, a jednak im
w udziale przypaść może wgląd w istotę rzeczy. Kiedyś Jezus sam
będzie się modlił: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11, 25–27).
Ale komu Ojciec się objawi? Jaką postawę musi zająć człowiek,
musimy zająć my, aby On mógł objawić nam Siebie i Ojca? I jeszcze więcej, że On może objawić się nawet w nas i przez nas. Taka jest postawa małego Dziecięcia w betlejemskim żłobie.
Być małym, uczynić się małym i wciąż od nowa stawać się małym – właśnie to zdaje się być zasadniczą treścią Bożego Narodzenia.
„Kto przybywa do Betlejem”, akcentuje Papież Benedykt w jednej z bożonarodzeniowych refleksji, „i chce wejść do Kościoła, który zbudował cesarz Konstantyn w tym miejscu, gdzie wedle przekazu narodził się Chrystus, ten nie natrafi na żaden z wystawnych
portali, które kiedyś podkreślały godność Domu Bożego (…). Odwiedzający musi się pochylić, gdy zapragnie wejść. W jakiś sposób te wąskie, niskie drzwi pasują lepiej do wydarzenia, które tutaj jest czczone, i do Osoby, dla której ta budowla była wzniesiona, niż pełna przepychu brama. Bóg sam uczynił się małym,
abyśmy przed Nim zapomnieli o naszym strachu, i mogli do Niego się zbliżyć; aby między Nim i nami powstać mogła wspólnota”.
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Uczynić się małym oto bożonarodzeniowa postawa, aby mogła zaistnieć wspólnota między Nim i nami, i w ten sposób także wspólnota wśród nas. We Wcieleniu się Bóg szuka tego spotkania, a wie przecież o tym, że nie zawsze się to udaje. Tam, gdzie
spotykają się ludzie, istnieje potencjał do powstania wspólnoty;
by zapanował pokój; aby miłość była przeżywana na co dzień. Ale
i też: aby niezgoda i nienawiść, pogarda i mania wielkości nie wzięły górę.
Wkraczając do betlejemskiego Kościoła Narodzenia, Papież
Benedykt mówił dalej: „Kto chce wejść do miejsca Narodzenia,
musi się pochylić, jak pochylił się Bóg: musimy wyrzec się naszej
zarozumiałości, naszej pewności siebie, naszych uprzedzeń, naszego mędrkowania; tylko wtedy znów możemy widzieć jasno, tylko wtedy przychodzimy do tego Boga, który sam pragnął być
dzieckiem. Tylko wtedy zapanować może pokój, albowiem tym,
co nas dzieli, są nasze roszczenia, nasz trend do posiadania racji,
nasza nieomylna wiedza o tym, co może nas jednoczyć – to »powrót głosu serca«”.
I tutaj tkwi teologiczne „miejsce” wielu zwyczajów i emocji,
jakie wiążą się z Bożym Narodzeniem. Mogą one nas łączyć w naszym człowieczeństwie, które przyjął sam Bóg. Niepokojące nas
międzyludzkie spotkania mogą stać się udanymi w miarę jak sami uczynimy się małymi w kontaktach z drugimi. Boże Narodzenie będzie mogło wtedy owocnie się rozwijać.
Wszędzie tam, gdzie my, ludzie, pozwalamy rzeczywiście przechwycić się przez Tajemnicę Narodzenia; tam, gdzie sami uczynimy się małymi i samych siebie nie będziemy brali z marsową
powagą; tam, gdzie będzie się nam udawało, jak wołowi i osiołkowi rozpoznawanie Pana; wszędzie tam, gdzie bożonarodzeniowe melodie będą poruszały nasze serca; wszędzie tam jest Dziecię tuż przy nas, a my jesteśmy obok Niego. Tam jest Boże Narodzenie.
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więty Franciszek do dzisiaj urzeka wielu. Zwłaszcza po wyborze Ojca Świętego, który przyjął Jego imię, model życia Biedaczyny z Asyżu inspiruje nie tylko osoby związane z Kościołem.
Także nasze Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża przyjęło Jego model świętości jako ważny punkt odniesienia, o czym warto pamiętać zwłaszcza w kontekście 95. rocznicy powołania przez Matkę Czacką wspólnoty zakonnej, zakorzenionej w duchu świętego Franciszka. W grudniu bieżącego roku mija ta ważna cezura czasowa, która zaważyła na historii
całego Dzieła Lasek.
Duchowość św. Franciszka została przypomniana w poprzednim numerze „Lasek” [4-5, (114-115) 2013] w artykule Józefa
Plachy pt. „Idea franciszkanizmu u podstaw Dzieła Lasek”.
Tym razem wykorzystano refleksję księdza biskupa Grzegorza Rysia, którego przemyślenia – za zgodą wydawnictwa św.
Stanisława BM z Krakowa – publikujemy poniżej.
Autor zwrócił uwagę na rolę liturgii związanej z uobecnieniem Jezusa w naszym życiu oraz znaczenie prostoty i ubóstwa
w kontekście najwcześniejszych lat życia naszego Zbawiciela.
Mamy nadzieję, że pójście śladem myśli biskupa Grzegorza
Rysia pozwoli na miarę dzisiejszych czasów także i w Laskach –
zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia – lepiej przygotować się
do przyjęcia małego Jezusa do naszych serc.

Ś
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bp Grzegorz Ryś

Prostota i pokora*
Greccio
yślę, że Greccio można opisać trzema słowami. Jedno to liturgia, drugie to dziecięctwo, trzecie – pokora. Zatrzymamy się też przy kilku pomniejszych tekstach Franciszka, które będzie się dobrze czytać w tym miejscu, bo ono odzwierciedla prostotę i pokorę Wcielenia.
Ważne jest też tu słowo „ubóstwo”. O ubóstwie mówiliśmy już
dość dużo. To właśnie ze względu na ubóstwo Franciszek ze wszystkich świąt najbardziej ukochał Boże Narodzenie. Franciszek przyszedł do Greccio w 1223 roku, prosto z Rzymu, gdzie w Santa Maria Maggiore nawiedził relikwie Żłóbka. Przejęty tym, co zobaczył,
zapragnął Boże Narodzenie przeżyć tak, jak ono się rzeczywiście
odbyło. Polecił przygotować szopkę z prawdziwym żłobem, wołem i osłem. Tomasz z Celano pisze, że w ten sposób „uczczono

M

* Fragment ksiąki autorstwa bpa G. Rysia pt. Franciszek. Życie – miejsce – słowa, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2013.
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prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Greccio
stało się jakby nowym Betlejem”.
Franciszek chciał, by żłób stał się ołtarzem tej bożonarodzeniowej Eucharystii, bo szopka stwarza scenerię, ale f a k t e m Boże Narodzenie staje się podczas Mszy.
Liturgia
Greccio to miejsce, gdzie Franciszek zwrócił uwagę na liturgię, na to, że liturgia to nie jest teatr. Podczas Mszy św. nie odgrywamy Męki Pana Jezusa. Tak samo podczas liturgii Bożego Narodzenia nie robimy teatru, nie odgrywamy tego, że Pan Jezus się
narodził. Za czasów Franciszka była ogromna pokusa, by z liturgii zrobić przedstawienie. Wtedy Mszę odprawiano po łacinie i ludzie liturgii w ogóle nie rozumieli. Kobiety szły sobie gdzieś na
tył kościoła i grały położne, które były przy narodzinach Pana Jezusa. Rozmawiały o tym, jak to On się narodził, a Matka Boża nadal została dziewicą, a potem przyszli pasterze ... – takie pobożne przedstawienie, jasełka w kościele. Były misteria bożonarodzeniowe, były misteria pasyjne – teatr w kościele.
Liturgia nie jest teatrem. Liturgia to jest kod znaków, które czynią nas uczestnikami tego, co liturgia pokazuje. Podczas liturgii
nie odgrywamy Bożego Narodzenia. My jesteśmy w Betlejem. Jesteśmy kompletnie przeniesieni w czasie i to jest właśnie ten moment, w którym Chrystus się rodzi. Moment, w którym Chrystus
także umiera i zmartwychwstaje. Nie opowiadamy sobie o tym,
tylko jesteśmy tego uczestnikami – czy chcecie, czy nie chcecie!
Jeśli tego nie widzicie – nie macie w sobie wiary.
Trzeba się chronić przed takim teatrem. Zrozumiałem to najbardziej wtedy, kiedy byłem pierwszy raz w życiu na Triduum Paschalnym w Londynie. Tam proboszcz – zupełnie jak w starożytności – w Wielki Czwartek wieczorem nie odprawiał Eucharystii.
Nie było Mszy Wieczerzy Pańskiej. Starożytni chrześcijanie nie
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odprawiali Mszy św. w Wielki Czwartek wieczorem. Jest za to liturgia, która polega na tym, że układa się dwanaście krzeseł, ksiądz
bierze miednicę z wodą i mówi: „Proszę bardzo, kto chce, proszę
podejść i ja mu umyję nogi”. Nie tak jak to jest w Krakowie czy
gdzie indziej w katedrach, że biskup odprawia Mszę, zdejmuje ornat, „przebiera się” za Pana Jezusa, bierze ręcznik oraz miednicę,
myje i całuje nogi dwunastu umówionym mężczyznom, których
wzięto z jakiegoś przytułku. A oni chętnie idą, bo dostają przy okazji jeszcze jakiś grosz i trochę jedzenia. No i mamy teatrzyk, jak
to Pan Jezus umywał nogi. Pięćdziesięciu fotografów, bo kardynał myje nogi. Misterium. Tylko że nikt tego nie przeżywa ... Przyprowadźcie sobie wołka, osiołka, Pana Jezuska ... Lulajże Jezuniu
... Urok w londyńskiej parafii polegał na tym, że proboszcz nie zaprosił sobie dwunastu gości, tylko ustawił dwanaście krzeseł i powiedział: „Jeśli ktoś chce mieć nogi umyte, to zapraszam. Jeśli nie
podejdziesz – nie ma dla ciebie żadnego znaku na ten wieczór”.
Albo to przeżyjesz, że myje ci nogi Chrystus, albo dziś wieczór niczego dla ciebie nie ma. Możesz iść do domu. I wtedy to mycie nóg
przestaje być teatrzykiem. Jest to znak, który musisz przeżyć, bo
dotyczy cię osobiście. O tym mówi Ewangelia: masz oczy i widzisz,
że to ci się dzieje. Masz uszy i słyszysz, że jest mówione do ciebie. Wtedy ci się to dzieje. Bez tego niczego nie ma.
I teraz warto sobie podumać, co to dla nas znaczy, że przeżywamy właśnie Boże Narodzenie, że Bóg tu się wciela – w ubóstwie,
w pokorze ... Że jest bezdomny. Że przyszedł do swoich, a swoi
Go nie przyjęli. Że się urodził między zwierzętami. Głupio wam?
Chcielibyście to zmienić? Bo jeśli nie, to – tak jak mówię – mamy teatrzyk. Co to znaczy, że umiera dla was i że zmartwychwstaje dla was? Przeżywacie to, czy tylko o tym opowiadacie?
(…)
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Dziecięctwo
Skupmy się na tych dwóch pozostałych (obok liturgii) słowach,
czyli na dziecięctwie i pokorze. Obydwa są z Tomasza z Celano.
W Żywocie drugim Tomasz pisze o Franciszku, że lubił Greccio,
bo tutaj sam stał się dzieckiem z Dziecięciem. To jest kolejne takie zestawienie. Tak jak był nagi z nagim, tak teraz jest dziecko
z Dziecięciem. To jest ważny moment, bo Franciszek jest lustrem
dla Chrystusa. Tak jak jest lustrem przez stygmaty, tak jest też lustrem dla Chrystusa przez Greccio. O ile ostatecznie, kiedy otrzymuje stygmaty, jest odbiciem Chrystusa ukrzyżowanego, o tyle jest
też lustrem Chrystusa w Greccio, kiedy staje się jak dziecko. To
jest sama Ewangelia. Pan Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt
18, 3). To jest zdanie Jezusowe, ideał, który jest nieraz tłumaczony bardzo naiwnie. Pan Jezus wcale nie mówi o dziecku jako
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o kimś, kto jest ideałem wszystkich zachowań. Nowy Testament
mówi o ideale dziecięctwa przynajmniej w dwóch bardzo ważnych
wymiarach – i nad tym się zatrzymamy.
Pierwszy z tych wymiarów jest taki, że dziecko bierze wszystko jak leci. To znaczy: dziecko bierze. Tym się różni od dorosłego.
Dorosły kupuje. Dziecko nie kupuje, dziecko mówi po prostu: „daj!”
– i trzeba mu dać. A jak mu się nie da, to sobie samo weźmie. Pamiętam, że gdy mój bratanek był mały, wszyscy w domu czekali, że
pierwsze słowo, jakiego się nauczy, to będzie „mama”. Ale to nieprawda! – pierwsze słowo, jakiego się nauczył, to było oczywiście
„daj’. To jest coś, czego dorosły nie rozumie z dziecka, bo dorosły
musi kupić. Żeby kupić, musi zarobić. Jak nie zarobi, to musi pożyczyć. Jak pożyczy, to musi spłacać. Dorosły ciągle się rachuje; rachuje się na wiele sposobów. A dziecko nie, dziecko mówi: „daj!”.
Ojciec niech sobie w łeb strzeli – musi dać. Ojciec ma problem,
dziecko nie ma, dziecko chce dostać. I to jest postawa numer jeden
w wierze – absolutnie numer jeden. Wiara polega na tym, że człowiek umie brać od Pana Boga i w ogóle przyjmuje wiarę od strony daru. Oczywiście, my mamy z tym kłopot, więc ciągle w wierze
usiłujemy kupować. I targujemy się z Panem Bogiem: ja Tobie dziewięć pierwszych piątków, to Ty mi szczęśliwą śmierć. Ja Tobie to,
to Ty mi to. Stąd jest na przykład ten wzrost pobożności przed maturą, wtedy wszyscy chodzą do kościoła. Przykładów karykaturalnych można dawać wiele, zwłaszcza z południa Włoch. Pobożność
„rachunkowa” (modlą się o deszcz, a jak deszcz nie pada, to świętego, do którego się modlą, wyciągają na zewnątrz, na pole – niech
stoi, niech mu też grzeje w czaszkę; jak się nie umie zakręcić wokół tego, co potrzeba, niech też cierpi). Zasadniczo jakoś tak budujemy naszą wiarę, że słowem kluczowym jest zasługa, wcale nie łaska. Zasługa: zasłużysz – to dostaniesz, nie zasłużysz – nie dostaniesz. Nie dostałeś – o co masz pretensje, skoro żeś nie zasłużył?
Robimy wszystko, żeby mieć z Panem Bogiem wyrównane rachunki, żeby – broń Boże – nie być Mu za coś wdzięcznym.
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Kiedyś tak na własny rachunek myślałem o tym, jak człowiek
potrafi zniszczyć wszystko, co w wierze sensowne, na przykład św.
Mikołaja. Mikołaj jest patronem miłosierdzia, ale w ujęciu popularnym jest patronem sprawiedliwości. Byłeś grzeczny – dostajesz
prezent. Nie byłeś grzeczny – dostajesz rózgę. Od dziecka tak się
mówi. Prawdziwy Mikołaj dawał prezenty zupełnie niegrzecznym
dziewczynkom, które się trudniły prostytucją, ale szło im to na tyle nieskutecznie, że nie miały na posag. Ponieważ on miał akurat dość dużo grosza, bo pochodził z bogatej rodziny, a rodzice
szybko zmarli i został z potężnym spadkiem, to każdej z tych
trzech pań wrzucił przez okno do domu gałkę złota i już nie było kłopotu z posagiem. Dlatego często św. Mikołaj jest przedstawiany właśnie z takimi trzema złotymi gałkami. To były jego trzy
prezenty dla trzech prostytutek, żeby przestały się prostytuować,
miały grosz na posag, wyszły za mąż i żyły jak Pan Bóg przykazał. I my z takiego gościa zrobiliśmy ikonę sprawiedliwości: będziesz grzeczny – to dostaniesz prezent, a nie – to rózgę. I tyle
mniej więcej rozumiemy z wiary.
Wiara jest oparta na kluczowym słowie, które brzmi: obietnica. Za obietnicą idzie łaska. Nie dlatego Pan Bóg nam coś daje, że
na to zasługujemy, tylko dlatego, że gdy nam daje, to zaczynamy
cokolwiek w życiu zmieniać. Bo czujemy się tą miłością Boga jakoś zobowiązani i próbujemy odpowiadać miłością na miłość.
Wtedy jest normalnie, bo wiara przestaje być handlem. Dopóki
nie macie takiego spojrzenia na Pana Boga, to ciągle się z Nim
układacie. I nie mówcie, że rozumiecie słowo „łaska”. Bo nawet
jeśli mówicie „łaska”, to i tak myślicie „zasługa” – dostanę od Pana Boga, bo sobie zapracowałem. Nie zapracujesz! Pan Bóg jest
zawsze pierwszy w dawaniu, nie da się wyprzedzić i zasadniczo
dajcie z tym spokój, nie ma się co ścigać. Natomiast warto pogłębiać w sobie ducha dziecięctwa, czyli coraz bardziej być osobą, która ma świadomość obdarowania i wie, że ta relacja polega na tym,
że ja nie boję się być zadłużony wobec Pana Boga. Wiem, że się
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z tego długu nigdy nie wypłacę. To, co mogę, jakoś robię; odpowiadam miłością na miłość, ale to nie jest wyrównywanie rachunków, tylko odpowiedź miłości na miłość. On daje mi wszystko, ja
próbuję dać Mu wszystko.
Tu chodzi o coś bardzo ważnego – o taką postawę, że człowiek
przed Panem Bogiem jest bezinteresowny. Dziecięctwo też na tym
polega. Jeśli jesteś normalnym dzieckiem swoich rodziców, to wobec rodziców jesteś bezinteresowny. Nie wystawiasz rodzicom rachunku za to, że poszedłeś wyrzucić śmieci. Czasem jest tak, że
rodzice niestety demoralizują dzieci i płacą za to, co dziecko robi w domu.
To nas prowadzi do drugiej myśli związanej z dziecięctwem,
mianowicie – zwłaszcza u św. Pawła – dziecięctwo jest przeciwstawione niewolnictwu. „Nie jesteś niewolnikiem, lecz synem.
A jeśli jesteś synem, to i dziedzicem” (Ga 4, 7). Ale dziedzicem będziesz wtedy, gdy tata zapisze ci wszystko w testamencie i przyjdzie właściwy czas, będziesz dorosły. Na razie jesteś dzieckiem,
rośniesz do tego, żeby przejąć dziedzictwo. Rośniesz przede
wszystkim w ten sposób, że nie jesteś niewolnikiem. To też jest
rzecz warta przemyślenia, bo my dość często traktujemy Pana Boga jako pana niewolników. Inaczej się przestrzega czyjegoś polecenia, jeśli się go traktuje jak ojca, a zupełnie inaczej, kiedy się go
traktuje jak pana. Robicie to, co ojciec by chciał, i nie robicie mu
z tego powodu problemów. Zobaczcie piętnasty rozdział Łukasza
– mówi się o nim, że to jest Ewangelia w Ewangelii – o dwóch synach marnotrawnych. Wszystkim się wydaje, że gorszy jest ten
młodszy, a tak naprawdę o wiele gorszy jest ten starszy, gangster,
który nigdzie nie poszedł z domu. Ale jak już go w końcu ruszyło i, mówiąc brzydko, wyrzucił z siebie to, co myślał o relacjach
z ojcem, to mówi: „Tyle lat ci służę; nie dałeś mi nigdy koźlęcia,
żebym się zabawił z przyjaciółmi. A wrócił ten syn twój”. Nie mówi: „brat”! „Brat” mu przez usta nie przejdzie. Wrócił ten syn twój,
coś mu dał na imprezę utuczone cielę. On niby ciągle był z ojcem
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w domu, ale nigdy go nie traktował jak ojca. „Tyle lat ci służę” –
wyszło z niego, jak widzi tę relację.
Albo jesteśmy wobec Boga dziećmi, albo niewolnikami. Jeśli
jesteśmy dziećmi, to prawo Boga mamy w sobie, a jeśli jesteśmy
niewolnikami, to mamy je ciągle na zewnątrz. I oczywiście nie ma
mowy o miłości, bo cóż, pan od niewolnika miłości nie wymaga. Pan od niewolnika wymaga, żeby niewolnik robił to, co ma robić; i koniec. Potem sobie odpocznij na chwilkę, a od rana znowu do roboty.
Dziecięctwo to jest coś bardzo ważnego. Franciszek stał się
dzieckiem z Dziecięciem. Szukajcie w sobie dziecka. Chcecie dojrzewać w wierze – szukajcie w sobie dziecka. Tylko nie w naiwny, głupi sposób, ale tak, jak to widzi Pismo Święte.
Pokora
Trzecie słowo to pokora. Na temat pokory poszukałem sześć
miejsc z Admonitiones, czyli upomnień, napomnień czy przestróg
Franciszka, jak niektórzy tłumaczą. Po kolei tych sześć refleksji
chciałbym tu podać.
Pierwsza jest taka (pouczenie dziewiętnaste): Jaki jest człowiek
przed Bogiem, taki jest naprawdę, i nie większy.
Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go
ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za
słabego, prostego i godnego pogardy; ponieważ człowiek jest
tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. (Napomnienie 19, 1-2)
To jest klucz do pokory. Bo pokora to jest prawda. Tak pokorę zawsze definiowali najwięksi mistycy, na przykład Teresa Wielka. Franciszek mówi to samo: jesteś pokorny, jeśli jesteś prawdziwy, znasz prawdę o sobie. Ale żeby znać prawdę, musisz stanąć
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przed Bogiem. Bóg ci powie, kim jesteś. W jednym ze swoich listów Franciszek pisze, że to jest ważne: patrzeć po Bożemu, dlatego że Bóg z reguły widzi odwrotnie (zob. List do kustoszów, red.
l, l). To znaczy – to, co ludzie uważają za wielkie, On uważa za małe. To, co inni uważają za nic nie warte, On uważa za duże.
Jest piękna tradycja, zapisana w ewangeliach tzw. apokryficznych (nie ma jej w Nowym Testamencie). Skąd wiemy, że Pan Jezus miał babkę, która miała na imię Anna i dziadka Joachima?
Właśnie z apokryfów, pism, które nie weszły do kanonu Pisma
Świętego. Są nieraz tak stare, jak Ewangelie kanoniczne, ale nie są
natchnione. Kościół nie odkrył w nich natchnienia. Apokryfy mówią o tym, że ponieważ Joachim i Anna byli całe lata ze sobą związani, ale niepłodni, to niepłodność piętnowała ich w oczach sąsiadów. A Joachim był kapłanem. Któregoś pięknego dnia miał
pełnić służbę Bożą w świątyni jerozolimskiej i bracia kapłani wyrzucili go ze świątyni, mówiąc: „Przecież to, że jesteś niepłodny,
jest dowodem na to, że Bóg cię odrzuca; jak możesz tu sprawować liturgię, skoro Bóg cię odrzucił?”. On poszedł na pustynię
i tam objawił mu się Pan Bóg. Zażądał od niego ofiary, Joachim
złożył ofiarę na pustyni i okazało się, że jest ona przyjemniejsza
Bogu niż w Jerozolimie. Mało tego: Bóg obiecał mu dziecko. To
jest piękna tradycja, która pokazuje, że Bóg widzi kompletnie inaczej niż wszyscy dookoła, i to ci najpobożniejsi. Cała kasta kapłańska uważa Joachima za człowieka odrzuconego, a on właśnie
w tym momencie, kiedy go odrzucają, jest wybrany przez Boga.
W tym momencie! Tyle człowiek jest wart naprawdę, ile jest wart
przed Bogiem. To znaczy: jeśli chcecie znać prawdę o sobie, róbcie rachunek sumienia.
Gdy chodzi o tę wartość człowieka, jest piękne pouczenie piąte. Franciszek trochę pozbawia nas złudzeń i dobrego samopoczucia. Mówi tak: wszystko, co istnieje, lepiej służy Bogu niż człowiek.
Wiecie, co pisze? Wszystko – nawet diabeł, dlatego że diabeł nie
ukrzyżował Boga, a człowiek – tak.
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Wszystkie stworzenia, które są pod niebem, służą na swój sposób swemu Stwórcy, uznają Go i słuchają lepiej niż ty. I nawet
złe duchy nie ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi ukrzyżowałeś Go i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach
i grzechach. (Napomnienie 5, 2-3)
I to jest widzenie siebie w prawdzie. Choć to ostatnia rzecz,
do jakiej człowiek chce się przyznać: że ukrzyżował Boga. My mamy ochotę powiedzieć: to nie ja. To się wiąże choćby z tym, że liturgia jest momentem śmierci Chrystusa. Nie można wchodzić
w liturgię z poczuciem: to nie moja sprawa, ja Go nie zabiłem. Bo
wtedy tylko sobie opowiadamy taką historię, że dwa tysiące lat temu „perfidni Żydzi” z kilkoma Rzymianami zabili Pana Jezusa.
Pamiętacie, ile było debat, gdy Gibson nakręcił Pasję? Kto zabił
Chrystusa – Żydzi, Rzymianie? Kto jest winien – Piłat? Kajfasz?
Ani Piłat, ani Kajfasz, tylko ja. Koniec rozmowy. Dopóki nie dojdziemy do tego punktu, to sobie tylko opowiadamy. Opowiadajmy sobie, jak to było ... Wszystko, co istnieje, służy Bogu lepiej niż
człowiek. Nawet diabły nie ukrzyżowały Boga, a ja tak.
Kolejne pouczenie, siedemnaste. To jest świetny tekst. Franciszek mówi tak: błogosławiony jest taki człowiek, który dobra,
jakie Bóg czyni przez niego, nie ocenia wyżej niż to dobro, które Bóg czyni przez innych.
Błogosławiony jest ten sługa (Mt 24, 46), który nie wynosi się
z powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, bardziej
niż z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego. (Napomnienie 17, 1)
Zrobiłem coś dobrego. Tak naprawdę – mówi Franciszek – to
Pan Bóg zrobił przeze mnie. Obok masz gościa, który też robi coś
dobrego. Tak naprawdę to Pan Bóg robi przez niego. Błogosławiony jesteś, jeśli nie uważasz, że to, co jest zrobione przez ciebie, jest
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ważniejsze, lepsze. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że pokora,
oprócz tego, że jest prawdą przed Bogiem, jest też postawą wobec drugiego. Nic nie rozumie z pokory taki człowiek, który drugiego potrzebuje jako kontrastu dla siebie. O tym bardzo pięknie
pisze Tomasz Merton. Poczytajcie sobie kiedyś Nikt nie jest samotną wyspą albo Posiew kontemplacji. Ja mam coś, czego ty nie masz;
ja złapałem coś, czegoś ty nie złapał. Dlatego ja jestem szczęśliwy, a ty jesteś smutny. I ja jestem tym bardziej szczęśliwy, im bardziej ty jesteś smutny. Potrzebuję tego drugiego, bo on jest gorszy. Jestem lepszy dzięki temu, że on jest gorszy. Merton kończy
tę refleksję tak, że pyszałek nie jest w stanie być w niebie, bo w niebie nie ma nieszczęśliwych. W niebie wszyscy są szczęśliwi, więc
nie będzie nikogo, kto by był świetnym kontrastem dla jego szczęścia. Uważajcie, ile razy zestawiacie się z ludźmi, bo to jest najprostsza droga do pychy. Po co ci porównywać się z drugim? Jeśli już chcesz porównywać, to porównuj się ze sobą samym –
sprzed roku. To może wiele pokazać. Poczytajcie sobie notatki rekolekcyjne sprzed dwóch lat. Ostatnio znalazłem swoje notatki rekolekcyjne z seminarium – tego się czytać nie da. Porównujcie się
z samym sobą, bo wtedy widać, czym różni się pycha od ambicji. Człowiek powinien być ambitny. Przełamuj się, rób to, co potrafisz, wyznaczaj sobie sensowne cele. Natomiast nie jest wcale
celem sensownym to, żebyś był lepszy niż sąsiad, żebyś miał więcej niż sąsiad, żebyś miał lepsze niż sąsiad. Jest taki stary dowcip,
jak Pan Bóg mówi do Niemca, Holendra i Polaka: co byś chciał?
Niemiec mówi: Ja bym chciał Volkswagena i mieszkanie czteropokojowe. A ty, Holendrze, co byś chciał? Ja bym chciał Maybacha i willę. A ty, Polaku, co byś chciał? Żeby Frankowi się zepsuło auto. Nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, żeby ten piernik miał
gorzej. To jest takie nasze. Czasem ma to nawet formę niby pobożną – zazdroszczę, bo tamten jest kontemplatykiem, a ja nie.
Ja jestem aktywista, a chciałbym tak jak on siedzieć przed Panem
Jezusem dwie godziny i wytrzymać. Franciszek mówi (to jest prze-
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stroga ósma): zazdrość dotycząca darów Bożych jest bluźnierstwem.
Apostoł mówi: Nikt nie może powiedzieć: Pan Jezus bez pomocy Ducha Świętego (l Kor 12, 3); i: Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego (Rz 3, 12). Ktokolwiek więc zazdrości bratu swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim, dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo zazdrości samemu
Najwyższemu, który mówi i czyni wszelkie dobro. (Napomnienie 8)
Strasznie mocne: zazdrość o dary Boże jest bluźnierstwem. Zostaw Pana Boga w spokoju. Nie czepiaj się Go, czemu tamtemu
dał to, a tobie dał co innego. Uciesz się tym, co masz. I zostaw Pana Boga. Nie mów Mu, że źle dał, bo tamtemu dał więcej. Pokora to jest akceptacja siebie – zajmuję się sobą i nie obchodzi mnie
to, że obok jest ktoś, kto jest lepszy albo gorszy.
Kolejne, dziewiętnaste pouczenie: biada temu, który wyniesiony przez innych, sam z własnej woli nie chce zejść na dół. To
są trochę wolne tłumaczenia, ale to dziewiętnaste pouczenie jest
ładne:
Biada temu zakonnikowi, który został wyniesiony do wysokiej godności i sam nie chce dobrowolnie ustąpić. A błogosławiony jest ten sługa (Mt 24, 46), który został wyniesiony wysoko nie z własnej woli i pragnie być zawsze pod stopami innych. (Napomnienie 19, 3-4)
Wyniosą cię czasem do góry, oj tak! Wyniosą. Jest taka piosenka Jana Kaczmarka: „Kompleks Atlasa każdy zna / wziąłby na
głowę cały świat / lecz choć i siła jest i duch / zniweczy chęć wirowy ruch. (Wszystko się kręci!) A przy krętactwie mędrzec wie
/ musi niestety dostać w łeb”. Tak się ta zwrotka kończy.
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Czwarte pouczenie jest takie (on mówi do kogoś, kto ma ambicje być przełożonym):
Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć (por. Mt
20,28), mówi Pan. Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg braciom. I jeśli utrata
przełożeństwa zasmuca ich bardziej niż utrata obowiązku
umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem dla duszy (por. J 12,6). (Napomnienie 4)
I po co ci ta władza? Jeśli po to, żeby myć nogi braciom, to
świetnie, ale jeśli masz jakiś inny motyw, to biada.
A ostatnie, dwudzieste trzecie. Pokorę widać wtedy – to jest
bardzo ważne! – kiedy znajdujesz się wśród poddanych, a nie wtedy, kiedy znajdujesz się wśród swoich zwierzchników.
Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród
swych podwładnych, jak wśród swych panów. (Napomnienie
23)
Chesterton tak ładnie napisał o Franciszku, że pokorę Franciszka było widać nie wtedy, kiedy rozmawiał z papieżem, tylko
wtedy, kiedy rozmawiał z trędowatym. Kiedy stajesz przed papieżem, to oczywiste, że jesteś pokorny. Gdyby papież zszedł z balkonu, to człowiek by nie wiedział, jak się schylać. Miałem szczęście być dość blisko Jana Pawła II w czasie różnych liturgii; kiedy Marini przyjeżdżał robić z nami próby przed Mszą św.
z papieżem, to nas wszystkich musiał upominać. Ćwiczyliśmy na
przykład pokłony – przechodzisz obok papieża, jak się masz ukłonić? Oczywiście wszyscy, ze mną włącznie, buch! – jakby mógł,
dziewięćdziesiąt stopni – kultura ukłonu japońska. A Marini woła: Inclinatio capitis, non corporis! – „Ukłon głową, a nie ciałem!”.
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Głową wystarczy. Ale gdzie! Przed papieżem? Jakby mógł, to by
padł na kolana i jeszcze dół wykopał w ziemi. Zasadniczo to nie
dziwi – masz poczucie, że stajesz przed kimś wielkim, bo Jan Paweł II był takim człowiekiem, a po drugie: urząd, który piastuje.
Nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby być pokornym. To sobie teraz
popatrzcie, jak traktujecie tych rozmaitych gostków, którzy was
łapią na ulicy i mówią: „Proszę księdza, na her-b-atkę”.
Mam takich kilku ulubionych pod kurią krakowską, są rewelacyjni, lubimy się. Tylko sobie popatrzcie uważnie. Bo nie chodzi o to, czy im dacie, czy nie dacie. Nie chcesz, to nie dawaj, natomiast zobacz, jak go traktujesz. Możesz nie dać, ale nie traktuj
go „z kopa”, nie oceniaj go, nie potępiaj, nie osądzaj. Zobacz, jakie masz gesty, jakie słowa w stosunku do takich ludzi. Bo to dopiero wtedy widać, czy jesteś pokorny, a nie wtedy, kiedy spotkasz
się z kardynałem i aaa! Pokorniutki. Pokorę widać wtedy, kiedy
jesteś z tymi, którzy od ciebie zależą, a nie z tymi, od których ty
zależysz.

POŻEGNANIE ŚP. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO
s. Rut Wosiek FSK

Przyjaciel Lasek
ad ranem 28 października w szpitalu przy ul Wołoskiej,
w dniu świętych Szymona i Judy Tadeusza, czyli w dniu swoich imienin, które tego dnia obchodził już, jak wierzymy, w Domu Ojca, wspólnie z Ojcem Tadeuszem Fedorowiczem, zmarł
w wieku 86 lat Tadeusz Mazowiecki – pisarz, publicysta, działacz
katolicki i polityk. Od około 50 lat blisko zaprzyjaźniony ze środowiskiem Lasek, przez osobiste kontakty z Jerzym Zawieyskim
i Antonim Marylskim, a także z siostrami, zwłaszcza z s. Marią
Gołębiowską, którą od czasu choroby i śmierci swojej żony Ewy
traktował jak najbliższe duchowe wsparcie swoje i osieroconych
synów, z których najstarszy, Wojciech, miał wtedy 13 lat, Adam
– 7, a najmłodszy Michał – 3 lata.
Po wydarzeniach października 1956 roku Tadeusz Mazowiecki był współzałożycielem Ogólnopolskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i członkiem jego Zarządu. W latach 1961–1971 poseł na
sejm PRL w powstałym wtedy katolickim Kole poselskim
„Znak”. Redaktor naczelny miesięcznika „Więź” i wydawnictwa
Biblioteka „Więzi”, w którym wychodziły m.in. wiele lat wcześniej
blokowane przez cenzurę książki związane ze środowiskiem Lasek, takie jak: pierwsza biografia ks. Władysława Korniłowicza
(1978), czy osobiście przez niego opracowana zbiorowa książka
Ludzie Lasek (1987).
W późniejszych latach był jednym z przywódców kształtującej się opozycji politycznej w Polsce. W 1977 roku rzecznik prasowy osób, które podjęły głodówkę protestacyjną w kościele św.
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Marcina na Piwnej. Podczas akcji strajkowej w sierpniu 1980 roku był przywódcą grupy ekspertów, wspierających Ogólnopolski
Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej. 13 grudnia 1981 roku
aresztowany z grupą działaczy NSZZ „Solidarność” i internowany na ponad rok, wypuszczony 23 grudnia 1982 roku w ostatniej
grupie uwalnianych, pojawił się na Pasterce w kościele św. Marcina. Po historycznych wyborach z czerwca 1989 roku – we wrześniu tego samego roku został pierwszym premierem III Rzeczypospolitej. W latach 1992–1995 był Komisarzem ONZ podczas
wojny domowej w byłej Jugosławii, a w proteście wobec milczenia rządów świata na tragedię tej wojny podał się do dymisji z tego urzędu. W 1994 roku otrzymał order Orła Białego. Typowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 r. – wycofał swoją kandydaturę, ogłaszając, że jego kandydatem jest o. Marian Żelazek
SVD, z którym nie może konkurować. Dla wielu ludzi był świadkiem głębokiej wiary i modlitwy. Niezależnie od pełnionych funkcji i obowiązków, do końca znajdował czas na przyjazdy do Lasek, zwłaszcza w dniach szczególnie ważnych w życiu Kościoła
i Polski. Pamiętamy widok niepozornie pochylonej sylwetki p. Tadeusza w Kaplicy, przez dziesiątki lat, podczas liturgii Święta
Zmarłych 2 listopada, a także podczas Triduum Paschalnego.
W ciągu ostatnich lat, wciąż jeszcze aktywny politycznie, od
2010 r. jako oficjalny doradca Prezydenta RP, w kościele św. Marcina w Warszawie i w Laskach obchodził, organizowane przez
przyjaciół, swoje kolejne Jubileusze: 75-lecia, 80-lecia i 19 kwietnia 2012 roku, jak się okazało, ostatni Jubileusz 85-lecia urodzin.
Po uroczystości zorganizowanej dla Niego na Zamku Królewskim
w Warszawie z wielkimi naręczami kwiatów przyjechał do Lasek
na Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Muszyńskiego. Pierwsze kroki z parkingu skierował, z tymi
kwiatami, najpierw na cmentarz na chwilę modlitwy przy najbliższych Mu grobach: zmarłej w 1970 roku żony Ewy i s. Marii Gołębiowskiej.
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Po Mszy św. jubileuszowej w 2012 roku – spotkanie w Domu Rekolekcyjnym

W tym roku modlił się z nami jeszcze w czasie Triduum, brał
udział w wielkopiątkowym spotkaniu z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, który umiał Go zawsze przy takich okazjach zauważyć pośród wielu świątecznych gości.
Pogrzeb odbył się w niedzielę 3 listopada br. Po wystawieniu
w Pałacu Prezydenckim w sobotę 2 listopada trumny z ciałem Pana Premiera, któremu hołd oddawały w ciągu całego dnia liczne
rzesze Polaków, w niedzielę rano ciało zostało w kondukcie przewiezione na lawecie armatniej do Katedry św. Jana, gdzie o godz.
11.00 była odprawiona Msza św. koncelebrowana przez licznych
kapłanów, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, w asyście kardynała Dominika Duki – prymasa Czech, nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore, prymasa abp. Józefa Kowalczyka
i kilku jeszcze biskupów. Przed rozpoczęciem Mszy św., transmitowanej bezpośrednio przez telewizję, wysłuchaliśmy ulubionej
przez Pana Premiera Modlitwy Bułata Okudżawy, której motywy
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powracały też, obok poezji Norwida, w homilii wygłoszonej przez
o. Aleksandra Hauke Ligowskiego oraz w Modlitwie Powszechnej.
W katedrze po Mszy św. Prezydent RP łamiącym się głosem
pożegnał wieloletniego przyjaciela (także byłego współwięźnia
w ośrodku internowania, a w ostatnich latach swego oficjalnego
doradcę).
Po Mszy św. ciało zostało przewiezione do Lasek. W trakcie
wspólnej z siostrami modlitwy w kaplicy, na parkingi zakładowe
zjeżdżali się inni uczestnicy uroczystości. Ks. kardynał Kazimierz
Nycz z ks. abp. Tadeuszem Gocłowskim zajęli miejsce w prezbiterium przy ołtarzu, a wkrótce po nich do kaplicy weszli także prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk, obaj z żonami, stając dyskretnie przy wejściu.
Kondukt poprowadzili na cmentarz zakładowy: ks. kardynał
Kazimierz Nycz z abp. Tadeuszem Gocłowskim i bp. Bronisławem
Dembowskim. W kondukcie wzięli udział Prezydent RP, Premier,
marszałkowie parlamentu, ministrowie, były premier Jerzy Buzek,
Hanna Suchocka, dyplomaci i liczni przyjaciele, oraz siostry franciszkanki, które prowadziły śpiewy przeznaczone na uroczysto-
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ści pogrzebowe. Liturgia pogrzebowa była odprawiona przed grobami Założycieli Dzieła Lasek. Śp. Premier Tadeusz Mazowiecki spoczął w grobie, gdzie przed 44 laty została pochowana Jego
żona Ewa Mazowiecka.

s. Rut Wosiek FSK – Przyjaciel Lasek
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Kompania Honorowa Wojska Polskiego, oraz orkiestra wojskowa zajęły miejsca w bocznych rejonach cmentarza. Odegrano hymny: Polski i Unii Europejskiej, oddano salwę honorową.
Na zakończenie ceremonii odegrany został Marsz Pogrzebowy
Fryderyka Szopena.
Na cmentarzu, poza modlitwami liturgicznymi, głos zabrał tylko najmłodszy syn śp. Tadeusza – Michał, na którego ręce Prezydent złożył biało-czerwoną flagę okrywającą trumnę.
Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i wspomnieniowe spotkanie w sali Domu św. Stanisława. Wzięło w nim
udział ponad dwieście osób z Prezydentem RP. Spotkanie poprowadził Zbigniew Nosowski. Pierwszy zabrał głos jako gospodarz
Lasek prezes Władysław Gołąb. Między innymi wspomniał, że śp.
Tadeusz Mazowiecki posiadał najwyższe wyróżnienie Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi – godność „Członka Honorowego”. Następnie przemawiali marszałek Bogdan Borusewicz, Małgorzata
Niezabitowska, Henryk Wujec, Andrzej Wielowieyski, Janina
Ochojska, Adam Michnik i inni. W tych wypowiedziach można
było zauważyć serdeczne zaangażowanie i głębokie poruszenie.
* * *
Niezależnie od powyższego tekstu s. Rut Wosiek, eksponującego związki śp. Premiera Tadeusza Mazowieckiego z Laskami, krótka notatka została umieszczona również w Księdze Kondolencyjnej, wystawionej w dniu 2 listopada br. w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie.
Jako przedstawiciel środowiska Lasek i redaktor czasopisma
„Laski” umieściłem w niej następujące słowa: „Czcigodnemu i Szanownemu Premierowi – Panu Tadeuszowi Mazowieckiemu –
z wyrazami wdzięczności za wierność Ewangelii i środowisku Lasek oraz za całkowite oddanie się na rzecz Wspólnego Dobra:
Polski – zjednoczonej z Europą i całym światem”.
Józef Placha
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W związku ze śmiercią Premiera Tadeusza Mazowieckiego,
Jego pogrzebem i ceremonią pożegnania w Laskach oraz pochówkiem na naszym cmentarzu zakładowym, drukujemy poniżej
tekst Zmarłego, napisany do książki pod Jego redakcją pt. „Ludzie Lasek”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2000, a później autoryzowany i wykorzystany do publikacji książkowej pt. „Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej” (red. Józef Placha), UKSW, Warszawa 2011,
wydanej z okazji stulecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Redakcja
Tadeusz Mazowiecki

Laski niewidomych i widzących
ie mam żadnego mandatu, aby oceniać Laski w imieniu społeczeństwa czy choćby środowisk katolickich. Mógłbym mówić raczej o tym, jak sam Laski widzę i jakie znaczenie mają one
w moim życiu. Ale przecież zdaję sobie sprawę, że chodzi tu o coś
więcej niż o indywidualne wyznanie. A zarazem nie umiałbym się
wyzbyć takiego sposobu patrzenia, jaki ma człowiek, który czu-
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je się z tym miejscem związany i dla którego Laski są nie tylko
czymś bliskim, lecz w jakimś sensie i własnym. Z pewnością jest
to powiedziane na wyrost, za wiele wyrażone, ale proszę o przyznanie mi kredytu dającego prawo takiego patrzenia na Laski.
Jerzy Zawieyski, którego grób tu się znajduje, napisał kiedyś
w swoim dzienniku: „Laski – to moja duchowa ojczyzna”. Wielu
z nas, ludzi, którzy żyją gdzie indziej, ale którzy tu czują się także w domu, mogłoby za nim te słowa powtórzyć.
Chciałoby się je powtórzyć, ponieważ tu jest także ich dom,
ich grunt stały, na którym mogą się oprzeć, miejsce odradzania
się i oddechu, a zwłaszcza miejsce pojednania się z własnym życiem, z jego krzyżem. Jest tu także ich dom, bo jest domem miejsce, do którego chce się wracać i do którego się duchowo przynależy. I ponieważ także oni coś tu zostawili i zostawiają; także z ich
kontaktu z tym szczególnym miejscem brała się i bierze duchowość Lasek, duchowość ludzka i chrześcijańska zarazem.
Będzie zatem rzeczą właściwą zastanowić się raz jeszcze nad
tym, co sprawia, że Laski tak wielu i tak różnym ludziom spoza
nich były i są potrzebne i pomocne, że bez spotkania z Laskami
ci ludzie czuliby się w swoim życiu ubożsi. Z drugiej zaś strony
– czymże był i jest owoc tego spotkania, jaki ślad zostawiło ono
i w nich, i w samych Laskach, a także szerzej – w życiu duchowym,
w kulturze.
Zwróćmy uwagę, że używamy tu pojęcia „Laski”. Nie mówimy oddzielnie: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża czy wreszcie Zakłady dla Niewidomych wraz z całym dziś już zespołem szkół. Mówimy po prostu: Laski.
Nie jest to tylko wygodny skrót, ani tym bardziej jedynie nazwa geograficzna. Jest to coś więcej. Temu potocznie używanemu
określeniu „Laski” Matka Czacka nadała pojemność ideową, tworząc pojęcie, którego używała w swoich pismach, a które jest wypisane na jej grobie: „Dzieło Lasek”. W słowie „Dzieło” i w spo-
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sobie jego pojmowania była od razu zawarta głębsza treść związana i z tym, czym Laski mają być, co określa najbardziej ostateczny cel Dzieła, i z tym, co stanowi o jego charakterze oraz wewnętrznej spójności. Choć więc z natury rzeczy czym innym jest
Zgromadzenie, a czym innym Towarzystwo, i choć w rozwoju Lasek powstawały rozmaite dziedziny pracy, których przedtem nie
było, inne zaś nie rozwijały się (np. po wojnie nie wychodziło już
czasopismo „Verbum”) – istnienie tych różnych organizmów było współzależne; tak zostało pojęte i tak się rozwijało. Znać w pismach oraz w życiu Matki Czackiej ogromną troskę o rozumienie tej współzależności w całym Dziele, dbałość o to, by Laski, we
wszystkich swych działach czy strukturach, przepojone były
wspólnym duchem.
Ale istniała też w Laskach od początku, nie tyle w drodze układu organizacyjnego, co na mocy jakiegoś głębszego zrządzenia,
współzależność szczególnego rodzaju. I wydaje mi się, że ta właśnie współzależność określiła w sposób specjalny charakter Lasek i ich niezwykłą, promieniującą poza nie, rolę duchową. Mam
na myśli tę współzależność, którą –niejako u samych podstaw tworzy spotkanie niewidomych i widzących. Spotkanie dokonujące
się w perspektywie krzyża; krzyża – jednych i drugich.
Użyłem określenia, iż stało się to na mocy jakiegoś głębszego zrządzenia, ale przecież wiadomo, że stało się to poprzez ludzi. Jest w tym moc Boża i wielki wymiar ludzi, którzy znaczenie
tego spotkania odkryli. Taki był zamysł Założycielki, matki Elżbiety Róży Czackiej. Dopiero jednak zespolenie jej rozumienia
pracy dla dobra niewidomych z apostolstwem wśród inteligencji,
prowadzonym przez ks. Władysława Korniłowicza, a także wymiar i niezwykłość biografii innych twórców Lasek, sprawiły, że
spotkanie to stało się faktem tak istotnie współokreślającym duchowość Lasek, a zarazem znaczącym w polskiej kulturze. Jeśli zaś
mówimy, iż stało się to i dzieje na mocy głębszego zrządzenia, to
dlatego, że aż po dzień dzisiejszy w całej historii Lasek widać, jak
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znaczenie tego spotkania, w tak różnych przecież warunkach historycznych, ciągle się na nowo odtwarza, jak jest ważne i wielowymiarowe.
Matka Czacka wprowadziła w Polsce zupełnie nową na czasy, w których Laski powstawały, koncepcję pomocy niewidomym
oraz stosunku niewidomych do samych siebie. Koncepcja ta opierała się na prostej zasadzie, że „nie należy traktować niewidomych
jako jakiejś odrębnej kasty ludzi, odmiennego od innych gatunku, lecz jako ludzi zwykłych, którym brak wzroku”.
Zrywając z traktowaniem kalectwa wzroku jako skazania na
bezradność i bezwartościowość, i przezwyciężając koncepcję pomocy niewidomym pojmowaną jako tylko rodzaj jałmużny – matka Czacka daleka była od przeciwnej skrajności, od stawiania jedynie na przyrodzone siły człowieka. Wiedziała, że ciężar kalectwa nie da się do końca wyrównać przez wszelkie humanitarne
akcje, ale stanowi coś, co człowiek musi w ostatecznym sensie sam
udźwignąć, że jest ciężarem krzyża, który człowiek musi podjąć.
Sama znalazła moc udźwignięcia tego ciężaru w wymiarze wiary,
w wymiarze krzyża Chrystusa i z tym wymiarem związała pracę
dla niewidomych. W ten sposób pojęła też Dzieło Lasek: jako dzieło wiążące cel charytatywny i apostolski w jedną, spoistą całość.
Tym rozumieniem ludzkiego krzyża i ludzkiej ograniczoności Założycielka Lasek obejmowała również ludzi widzących. Pisała, że
Laski mają być jednocześnie „zadośćuczynieniem za duchową ślepotę świata” – i to był apostolski wyraz jej myśli. Pisała także: „Widzący ma również swoje słabości i swoje braki i tak samo powinien z nich korzystać. Powinien stać w prawdzie przed Bogiem
w nędzy i w wielkości swojego człowieczeństwa, tak jak stoją w niej
niewidomi, o ile rozumieją swoje miejsce. Przed Bogiem wcale się
oni nie różnią, mimo wszelkich pozorów ludzkich. Wychowanie
kadry niewidomych, którzy by współczesnemu człowiekowi stawiali przed oczy swoją postawą taką naukę, jest już samo przez się
apostolstwem, dobitnym wskazaniem prawdy o człowieku”.
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Myśl ta zawierała wielką intuicję, czym może być spotkanie widzących i niewidomych w świadomości prawdy o człowieku,
w świadomości krzyża. Ale nie sama myśl była tu może najważniejsza, lecz kształt życia, w którym to spotkanie się dokonywało, czyli to, co my przychodzący tu spoza Lasek – nazywamy „duchem Lasek”. „Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie
ma. Gdyby zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć”. Te twarde słowa przyjęły tu od razu taką postać życia, która chwali Boga
pogodą, radością, jasnością, weselem, otwartością, zaufaniem do
człowieka. „Podstawą w całym Dziele, a tym bardziej w Zgromadzeniu – pisała – jest PRAWDA. Prawda w stosunku do Boga,
prawda w stosunku do siebie i prawda w stosunku z bliźnim (...)”.
„Podstawą życia w Laskach musi być miłość. Miłość Boga
i bliźniego. Miłość nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość.
(...). Dzieło nasze od początku swego istnienia żyje wiarą
w Opatrzność Boga. Bóg kieruje nim po swojemu, często wbrew
wszelkim rachubom ludzkim”.
Istotnie (...) okazywało się, jak wbrew wszelkim ludzkim rachubom to Dzieło żyło, trwało i rodziło nieprzewidziane owoce.
Zawierzenie Opatrzności – ta wewnętrzna siła duchowa podtrzymywała Laski w biedzie lat najpierwszych i późniejszych. Otaczała je wówczas cicha pomoc wielu ludzi, nawet dalekich ideowo czy
światopoglądowo. Wyrazem zawierzenia Opatrzności była w historii Lasek jednak nie tylko ufność w wyprowadzenie z trudności, lecz również i ten inny rodzaj odwagi i ufności, który z całą
naturalnością pozwalał podejmować i włączać organicznie w to
Dzieło zadania i powołania, jakie Laski odkrywały na swej drodze.
Najpierw więc i przede wszystkim to powołanie, które wniósł
w Dzieło Lasek ojciec Korniłowicz. Trudno je określić jednym pojęciem, kiedy bowiem mówi się, że było to apostolstwo wśród inteligencji, nie oddaje się jeszcze wszystkiego. Czyż nie było to jednocześnie na polskim gruncie stworzenie zrębów tego, co później,
już całkiem współcześnie, stało się wyrazem odrodzenia i odno-

Tadeusz Mazowiecki – Laski niewidomych i widzących

43

wy Kościoła? Kładzenie podwalin w małej wspólnocie ludzi, elitarnej z pewnością, ale pozbawionej cech izolowania się od innych,
wspólnocie ludzi, którym o. Korniłowicz otwierał głębię liturgii
Kościoła, odnawiał jej pojmowanie, czyniąc ją świeżą, przeżywaną i zrozumiałą; wspólnocie ludzi, którzy rozpoczęli intelektualne pogłębienie rozumienia katolicyzmu i jego obecności we
współczesnej kulturze. To rozumienie – poprzez otwarcie na ludzkie wartości, szacunek wobec myśli i kultury, poprzez brak zaborczości i szerokość horyzontów, odrzucenie nacjonalizmu i wrażliwość społeczną – zaczęło nareszcie rodzić zainteresowanie, uwagę i powagę wśród tej inteligencji, która w tamtym czasie nie
widziała w katolicyzmie partnera wymiany myśli i była już niewrażliwa na jego wartości. Budzenie tej wrażliwości i zainteresowania stanowiło o wymiarze pracy, której wyrazem było najpierw
„Kółko”, prowadzone przez ks. Korniłowicza, a potem pismo „Verbum”.
Nie sposób kreślić tu, bo byłoby to uproszczeniem, bogatej
i wielostronnej, a na ogół w istocie swej nieuchwytnej historii oddziaływania Lasek na tak różnych ludzi, którzy tu przybywali. Myślę o ludziach, którzy przyjeżdżali czy to do Domu Rekolekcyjnego, czy żeby trochę w Laskach popracować, czy żeby pochodzić
po ścieżkach tego lasu i odszukiwać tam Boga, czy samego siebie.
Przybywali też, aby odnajdywać swoje własne drogi w rozmowach
z tylu nieprzeciętnymi osobowościami ludzi Lasek. Nie sposób też
tych ludzi Lasek, którzy współtworzyli owego ducha tego miejsca, wymienić i scharakteryzować. Byli i są to ludzie różni, indywidualności rozmaitego rodzaju. Często przyjeżdżający tu mieli
lub mają swego jakby „patrona”, swego rozmówcę czy rozmówczynię, swego przewodnika wprowadzającego go, zwykle zresztą jakby mimowolnie i niepostrzeżenie, w te wartości, którymi Laski promieniują i które świadczą ludziom tu przybywającym. Wytwarzał się z tego cały, nieformalny, a ogromny zakres pracy
i oddziaływania Lasek, który działem pracy nigdy być nie mógł,
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bo był to, i jest, szereg indywidualnych świadczeń i kontaktów. Jednakże właśnie w tym wszystkim zawiera się obszerna, niepisana
historia Lasek, jeszcze bardziej niż cokolwiek innego wymykająca się statystykom, a przecież dla charakteru tego miejsca – niezwykle ważna. Bez tego bowiem Laski nie byłyby sobą. Czyż nie
było całym szerokim działem pracy to, co robiła siostra Katarzyna, wielka samarytanka, dla której nie było nic ważniejszego, niż
pomóc – nie tylko jako lekarz, lecz jako człowiek – temu, kto akurat w czymkolwiek tej pomocy oczekiwał. Albo siostra Teresa Landy, jeden z najznakomitszych umysłów, czyż póki mogła, póki
mrok choroby jej nie zabrał – nie prowadziła jakby indywidualnego seminarium, dającego osadzenie w tomizmie i w intelektualnych podstawach myśli katolickiej? Antoni Marylski – budowniczy i współtwórca Lasek – czy nie był człowiekiem pasjonującej, intelektualnej rozmowy, współszukania i refleksji, a zarazem
człowiekiem, który chciał i umiał ludziom pomagać. Zygmunt Serafinowicz, pedagog i gawędziarz, znawca i miłośnik literatury, czy
także on nie wnosił do tego „ducha Lasek” swego przekornego,
mądrego dystansu i humoru i zarazem swojej czułości dla człowieka. Henryk Ruszczyc, tak zasłużony dla sprawy niewidomych,
i tylu, tylu innych.
Z prawdziwym zażenowaniem i tylko z konieczności używam
tego określenia „tylu, tylu innych”, bo przecież chodzi tu o jakże odrębne, zróżnicowane osobowości ludzkie, a każda z nich w Dziele Lasek, nie tylko tym dokonującym się wewnątrz, lecz i tym promieniującym na zewnątrz, miała swój udział. Więc tylko gwoli
uniknięcia nieporozumień dodać trzeba, że oddziaływanie na ludzi, którzy z zewnątrz tu przychodzili i przychodzą, nie było i nie
jest jedynie sprawą owych najwybitniejszych z ludzi Lasek, ale było i jest także cichą posługą, wyrażającą się w prostym geście sióstr
z kuchni czy z pralni, z Domu Rekolekcyjnego czy szpitalika, w geście zwróconym do człowieka, który tu przychodzi. A nade wszystko w tym, co same robią, a co nie mogło być niezauważone. Obok
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niewidomych bowiem i jakby przedłużając to oddziaływanie niewidzącego na widzącego, znajdowali zawsze odbicie w naszych
oczach ci, którzy tu pracują, w przedszkolu, w szkole, czy gdzie indziej. Zwłaszcza siostry: ich pogoda połączona ze zrozumieniem
ludzkiego cierpienia, a także to, co dla Lasek, dla ich ducha, jest
bardzo ważne: skupienie, jakiś znak odnoszenia wszystkiego do Boga, do krzyża, znak, którym mają tu być: apostolstwo nienatarczywe, rozumiejące zawiłości duszy ludzkiej, zwłaszcza duszy współczesnego człowieka, polegające na tym, że się czasem po prostu
z tym drugim człowiekiem jest w milczeniu.
Laski poszerzyły się w swoim oddziaływaniu. W pojęciu,
o którym mówimy, w pojęciu „Dzieła Lasek”, Laski to przecież także Piwna, klasztor i kościół św. Marcina, biblioteka, także w jakiejś
mierze Izabelin (i ta świętość, którą wniósł w Dzieło ks. Aleksander Fedorowicz), to również Żułów (który jest ponoć najbardziej
podobny do wczesnych Lasek), Sobieszewo. A idąc dalej – i w innym przekroju spraw to ujmując – Laski, to w jakimś stopniu i to,
co z impulsu ich ducha powstawało poza nimi. Myślę – z jednej
strony – o tym na przykład, co stworzył i jakim zakresem oddziaływania odznaczył się, tak wspaniały człowiek, jak Modest Sękowski, twórca Lubelskiej Spółdzielni Inwalidów Niewidomych.
Z drugiej strony, również o tym, co brane z ducha Lasek szło poza nie i co zwłaszcza odciskało ślad w kulturze polskiej.
O Laskach jako zjawisku obecnym w kulturze polskiej można mówić z całą pewnością. (...). Obecność ta jest dla wszystkich
oczywista, gdy mówi się o „Verbum”, piśmie, w którego tomach
można znaleźć znaczące nazwiska polskiej literatury, sztuki, myśli chrześcijańskiej. Jednak od dawna „Verbum” już nie istnieje,
a przecież obecność Lasek w kulturze trwa.
Trwa ona najpierw poprzez ludzi, którzy przeszli przez „Kółko” ks. Korniłowicza czy z nim się zetknęli. Trwała także w literaturze. Wspomnijmy raczej, tytułem przykładu, fragment pięknego wiersza Jana Lechonia:

46

POŻEGNANIE ŚP. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

Matko Czacka, która kijkiem szukasz
sobie drogi
I masz w oczach niewidzących niebios
spokój błogi.
I wśród głodu, nędzy, zbrodni, wciąż
uśmiech panieński
Której modłów chętnie słucha
Jezus Nazareński,
Między Polską a Chrystusem Ty,
arko przymierza,
Włącz nas wszystkich, i mnie także,
do twego pacierza.
Tego rodzaju laskowskich motywów jest w poezji polskiej więcej, aż po czasy dzisiejsze, by wymienić wiersz Mieczysława Jastruna „Pogrzeb Jerzego Zawieyskiego w Laskach”; jest w nim znów
to ożywcze zdumienie i zamyślenie nad spotkaniem świata widzących ze światem niewidzących dzieci.
O dzieło Macki Czackiej i Ojca Korniłowicza zazębiona jest
poezja Jerzego Lieberta, ta dwudziestowieczna poezja o Norwidowskim zakroju. A także jego niedawno wydane listy. Pisała tu
siostra Nulla.
Mówiąc o oddziaływaniu „ducha Lasek”, trzeba wymienić raz
jeszcze Jerzego Zawieyskiego, który tu pisał „Owoc czasu swego”.
(I nie tylko to.) Lista ludzi, którym tu dobrze było pisać i którzy
z ducha tego miejsca czerpali, byłaby długa. I jest niezamknięta.
Niech mi wolno będzie wspomnieć w tym kontekście także
o wielu bliskich moich przyjaciołach, o ludziach mojego pokolenia, trochę starszych czy trochę młodszych. Zetknięcie z Laskami wielu z nas doprowadziło do poczucia duchowej identyfikacji z tym miejscem. Dla wielu, których znam – i to zarówno katolików, jak i tych „spoza” – było przeżyciem znaczącym. Dla tych
związanych z Kościołem było znakiem, a nieraz i wstrząsem, czym
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może stawać się własne chrześcijaństwo; dla tych spoza Kościoła bywało też wstrząsem, a zawsze było otwarciem na to, iż chrześcijaństwo może być pojęte tak, iż kształtuje najgłębsze i najlepsze wartości ludzkie i z nimi współbrzmi.
Dlaczego właśnie Laski to nam mówią? Pytanie to można również skierować w przyszłość, można uformować je tak: o ile Laski nadal będą to mówić różnym ludziom, którzy tu przychodzą?
Trudno mi odpowiadać na to pytanie. Bo odpowiedź taka może być płaska, gubiąc coś należącego do istoty tego, co nazywamy
„duchem Lasek”, może czynić jakąś receptę, gotową formułę z tego, co w Dziele tym winno być ufnością, zawierzeniem Opatrzności.
I może też grzeszyć bezkrytycznym patrzeniem na Laski, idealizowaniem ich, niedostrzeganiem tego, co w nich odstaje od założonego celu i ideału.
Nie do mnie należy taki rozrachunek. Chciałem mówić o tym,
dlaczego tu przychodzimy i dlaczego tu czujemy duchową ojczyznę. I o tym kiedy, także inni, po nas będą tu przychodzić i czuć
tak samo.
Przychodzimy, bo człowiek może się tu na nowo zrastać.
W prawdzie Krzyża, i w prawdzie miłości. Tutejszego Krzyża.
Krzyża niewidomych dzieci i niewidomych dorosłych. I tutejszej
miłości.
Potrzebne są człowiekowi takie miejsca azylu, gdzie rutyna
i przepis nie wyprzedzają i nie wypierają miłości. I gdzie człowiek
się jedna ze swoim krzyżem; gdzie się zrasta.
Nie wiem, czy w Laskach jest wszystko najlepsze. I czy będzie
wszystko najlepsze. Ale wiem, że trzeba, aby Laski – zmieniając
się, jak wszystko, co ludzkie – w tym, co w nich najistotniejsze,
pozostały sobą.
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Koncepcja wychowania Henryka Ruszczyca na tle
uznanych systemów pedagogicznych
ozumnie wychowywać… Rozumnie kochać tak, by zapewnić szczęśliwe dzieciństwo i równocześnie przygotować do
poważnych i odpowiedzialnych zadań życia…
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Współczesna pedagogika wciąż poszukuje autentycznej koncepcji wychowania. Koncepcji, która odpowiadałaby wyzwaniom
naszych czasów, która byłaby ujściem dla realizacji nowych potrzeb młodego pokolenia w zakresie edukacji. Jako pedagogia niepokoju próbuje dążyć do rozpoznania narzucających się ciągle nowych obszarów wyzwań w dziedzinie kształcenia i wychowania.
Podstawowym problemem wychowania w literaturze pedeutologicznej jest również pytanie o dobrego nauczyciela – wychowawcę. Rzeczywistość dzisiejsza dostarcza niejednokrotnie potwierdzenia, że informacje, ubierane w język frazesów są odrzucane przez młodzież. Wzór osoby idealnej nie komponuje się ze
światem młodych, którzy odbierają go jako jeszcze jedną formę
moralizowania, stosowaną przez dorosłych. Stąd pytanie o jakość
pracy i poziom kompetencyjno-osobowościowy wychowawcy wydaje się być dla współczesnej pedagogiki aktualne i zasadne.
Zasadniczym problemem analizowanym w tym opracowaniu
jest próba oceny postawy wychowawczej Henryka Ruszczyca1 –
jednego z głównych współtwórców Dzieła Matki E. R. Czackiej,
znanego również ze względu na rolę, jaką odegrał w krystalizowaniu polskiej koncepcji rewalidacji społecznej i poprzez pracę niewidomych w ubiegłym wieku w stosunku do niepełnosprawnych
wzrokowo absolwentów Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
Zasadna wydaje się być próba określenia, czy jego metody wychowawcze stały się trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie rze1
Henryk Ruszczyc (1901–1973) – długoletni opiekun i wychowawca niewidomych dzieci i młodzieży w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach; jego aktywność na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo rozpoczęła się w kwietniu 1930 roku, kiedy w wieku 29 lat trafił do Lasek; od 1936 roku kierownik
Internatu Chłopców w Zakładzie; wybitny organizator reedukacji i rehabilitacji ociemniałych żołnierzy; kreował szkolnictwo zawodowe dla niewidomych;
zapoczątkował próby eksperymentalne nad nowymi formami zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dokładną i obszerną notę biograficzną
przedstawiają opracowania: M. Żółtowski, 1991: 175–177; A. Rakowska, 2006:
535–537.
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czywistości wychowania jego czasów. Czy proponowana przez
niego wizja wychowania może stać się współcześnie wzorem?
Odpowiedzi na powyżej przedstawione pytania stawiają przed
badaczem dorobku H. Ruszczyca trudne zadanie. Jak ukazać jego myśli i poglądy o wychowaniu w kontekście uwarunkowań historii i życia społecznego XX wieku – realia te musiały przecież
istotnie rzutować na charakter poglądów pedagogicznych i samą
osobowość Ruszczyca. Na podstawie czego można włączyć jego
teorię i praktykę działalności pedagogicznej na rzecz niewidomych
w nurt kulturowy, w którym został uformowany?
Henryk Ruszczyc żył w okresie trudnym pod wieloma względami. Przełom XIX i XX wieku zaznaczył się gwałtownym rozwojem i postępem wiedzy o dziecku (por. S. Wołoszyn, 1978: 33–
41). Przyszło mu żyć w czasach, kiedy z jednej strony podejmowano szlachetne wysiłki w celu zapewnienia postępu społecznego
i zagwarantowania szczęścia wszystkim ludziom różnych ras i krajów, a z drugiej strony wiek XX wywołał straszliwe wojny niosące zagładę ludziom i niszczące humanistyczne wartości. W Polsce, po odzyskaniu niepodległości w systemach pedagogicznych
z jednej strony podkreślano podporządkowanie wychowanka wychowawcy, a z drugiej – samorzutny jego rozwój. Wychowanie
progresywne, tzw. pedagogika reform, która owładnęła Europą
i Ameryką w pierwszych 10-leciach XX wieku dokonała kopernikańskiego przewrotu w poglądach na dziecko i jego wychowanie. Stało się ono centrum wszelkich poczynań pedagogicznych.
Wychowanie miało być podporządkowane i zorganizowane dla
urzeczywistnienia jego życiowych potrzeb. Nowe Wychowanie,
którego prądy upowszechniły się w okresie międzywojennym było reakcją na rygor, formalizm i konserwatyzm wychowania
w szkole tradycyjnej (por. S. Wołoszyn, 2003: 165–166; A. M. de
Tchorzewski, 2003: 35–36). Kładziono nacisk na respektowanie
zainteresowań i zdolności młodzieży, indywidualizację, wyrabianie samodzielności, oparcie na wrodzonej aktywności dziecka,
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rozwijanie jego fizycznych i psychicznych sił i zadatków. Podkreślano potrzebę dynamicznego (w toku działania) zdobywania wiedzy, głoszono hasła na rzecz nauczania aktywnego, problemowego (J. Dewey). Ruch ten zainicjował tworzenie metod nauczania
zrywających z tradycyjną organizacją edukacji szkolnej.
Był to czas wielkich pedagogów i czas powstania twórczych
dzieł (S. Wołoszyn, 2003: 171–172): jak choćby É. Claparède’a,
C. Freineta, O. Decroly’ego, M. Montessori, G. Kerschensteinera,
A. Ferrière’a, G. Wynekena, P. Geheeba.
Wiele postępowych myśli zburzyła I wojna światowa, lecz zaraz po jej zakończeniu podejmowane były wysiłki w kierunku realizacji idei zmiany świata przez wychowanie nowego człowieka.
Powstało wiele międzynarodowych stowarzyszeń (S. Wołoszyn,
2003: 165–170). U podstaw ich działalności tkwiło przekonanie, że
możliwe jest stworzenie dla wszystkich ludzi na świecie, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, jednej moralności, która odbuduje ludzkość. Walka o ratowanie dzieci pozbawionych przez wojnę opieki stała się podstawowym zadaniem postępowych ruchów:
Deklaracja Praw Dziecka (por. J. Majchrzyk-Mikuła, 2004: 28).
Zbyt mało wiadomo o tym, co H. Ruszczyc rzeczywiście wiedział o reformatorskich przełomach w pedagogice jego czasu, następujących w różnych zakątkach Europy. Nazwiska reformatorów wychowania, które znaleźć można w jego spuściźnie, pozwalają jedynie na wysuwanie bardzo ostrożnych wniosków. Na
podstawie analizy dorobku i dokumentacji, jakie H. Ruszczyc pozostawił po sobie wyłania się natomiast hipotetyczne założenie,
które sugeruje istnienie w pedagogii H. Ruszczyca nawiązań do
dokonań i piśmiennictwa ks. J. Bosko, Biskupa Orleanu – F. Dupanloupa, J. Korczaka i Matki E. R. Czackiej.
W artykule tym podjęta została próba odczytania dorobku
H. Ruszczyca w świetle poglądów tych pedagogów. Dokonano analizy porównawczej preferowanych przez nich tendencji w wychowaniu. Wpływ tych pedagogów i ich rozumienie istoty i roli wy-
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chowania rzutowało prawdopodobnie w istotny sposób na tworzenie i charakter poglądów pedagogicznych H. Ruszczyca.
W przypadku Feliksa Dupanloupa i Jana Bosko można mówić tylko o wpływie pośrednim ich pism i prowadzonej działalności społecznej na kształt myśli pedagogicznej H. Ruszczyca. Miał on natomiast bezpośredni kontakt z Matką Elżbieta Różą Czacką, pracując wspólnie z nią nad realizacją Dzieła na rzecz niewidomych.
Prawdopodobnie spotkał również osobiście J. Korczaka.
Sprawą zasadniczej wagi wydaje się też ustalenie, czy dorobek
Henryka Ruszczyca można ująć albo czy może on w ogóle pretendować do rangi systemu – czy jest to raczej w jego ujęciu koncepcja pedagogiczna? W odniesieniu do jego osoby, bardziej zasadne
wydaje się przyjęcie tezy o wprowadzaniu w ogólne współczesne
mu zasady i metody wychowawcze wybranych elementów wcześniej poznanych pedagogii i na tej podstawie tworzenie pierwotnego, modyfikowanego wielokrotnie projektu własnego działania
pedagogicznego, znaczącego jednakże i brzemiennego w pozytywne skutki dla sprawy niewidomych. Jego dokonania w tym względzie obejmowały bowiem swym zasięgiem rozproszonych po całej Polsce wychowanków i zaprzyjaźnione z nimi środowiska.
Każdy przystępujący do studiowania dorobku H. Ruszczyca
doświadczy konfrontacji z faktem, że był on wychowawcą dzieci i młodzieży, który całe dorosłe życie poświęcił niestrudzonemu działaniu pedagogicznemu i społecznemu. Pozna praktyka:
organizatora, animatora i wytrwałego realizatora. Pisma pozostawione w jego dorobku utwierdzają w przekonaniu, iż w swoim całokształcie odpowiadają one wymogom praktycznym zadań i środowiska, w którym pracował. Często są uwarunkowane konkretną sytuacją i posiadają charakter popularyzatorski. Pisał je
Ruszczyc z myślą o wychowaniu.
Z tego względu Ruszczyc nie zaprojektował studium na poziomie teoretycznym, w aspekcie doświadczanej filozofii i teologii, w odniesieniu do chrześcijańskiej doktryny, w której żył czy
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metodologii wychowania, choć, według opinii niektórych przerastał w dokonaniach nawet wybitnych dyrektorów szkół, internatów (ks. Cz. Piotrowski w Poznaniu, H. Kołłątaj, T. Czacki). Jednakże cechowała Ruszczyca umiejętność odzwierciedlania bliskiego mu nurtu myślenia, zbudowanego na wierze i sprawdzonym
doświadczeniu życiowym. Stąd postrzegać go można jako kontynuatora praktyki wychowawczej korespondującej z wymogami
życia. Studiującym dorobek życia Ruszczyca ciągle narzucać się
będzie ta nieobecność „uczonych” teorii, dogmatyzmu, naukowego oparcia, ten język prosty i bezpośredni – w tym wymiarze bliskość z koncepcjami Korczaka staje się oczywista. Podobnie rzecz
się ma, gdy bada się działalność Bosko. I tu narzuca się niemal natychmiast prostota stylu i aktywności.
W perspektywie konieczności dokonywania porównań i ustalenia pojęciowej rangi spuścizny pedagogicznej Ruszczyca założono, że dzieło Janusza Korczaka, jak również św. Jana Bosko
i Matki Elżbiety Róży Czackiej można ująć jako system, choć każde w innym wymiarze. Natomiast w przypadku biskupa Orleanu
właściwszym wydaje się przypisywanie mu autorstwa koncepcji
pedagogicznej.
Przychodząc do Lasek, Ruszczyc zetknął się z pracą tyflopedagogiczną uwzględniającą wyrabianie hartu życiowego, inicjatywy, pracy nad swoim charakterem, współżycia w grupie i dbałości o rozwój estetyki i kultury umysłowej – wszystko to w duchu chrześcijańskich wartości; poznał system wychowania Matki
Elżbiety Róży Czackiej. Fakt wieloletniej współpracy z Matką E.
R. Czacką w Dziele Lasek i dogłębna analiza dokumentacji autorstwa H. Ruszczyca w zakresie organizacji pracy wychowawczej
w Internacie Chłopców pozwala na wysunięcie tezy, iż na poglądy wychowawcze H. Ruszczyca istotny (jeśli nie największy)
wpływ miała twórczyni Dzieła Lasek.
Ogromnie wiele inicjatyw zapoczątkowała i rozwijała Róża
Czacka, nim zakorzeniły się na gruncie polskim na trwałe, nio-
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sąc pomoc niepełnosprawnym wzrokowo. Matka Czacka opracowała i wdrożyła szeroko pojętą ideę nauczania i opieki niepełnosprawnych wzrokowo. Środowisko niewidomych i osób współpracujących dla sprawy w dużej mierze jej zawdzięcza popularyzację zagadnień tyflologicznych. E. R. Czacka aktywnie włączyła się
w tworzenie globalnych, systemowych rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej i oświatowej dotyczącej osób niepełnosprawnych
wzrokowo. Kształcenie, wychowanie i rehabilitację osób niewidomych traktowała jako zagadnienia zasadnicze w całokształcie
problematyki tyflologicznej. Opracowała program działań edukacyjnych w stosunku do osób z dysfunkcją wzroku (zob. E. R.
Czacka, 1932). Podjęła trud adaptacji pisma brajlowskiego do wymogów języka polskiego, walczyła o upowszechnienie polskiego
alfabetu brajla i skrótów alfabetycznych w szkołach specjalnych
dla niewidomych w Polsce. Zabiegała o powszechną realizację
obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące2. Jako jedna z nielicznych w owym czasie mówiła o potrzebie kształcenia niewidomych na wszystkich szczeblach, w tym także na poziomie średnim i wyższym (J. Kuczyńska-Kwapisz, 2011: 19). Poglądom tym dała wyraz w pisanych do władz memoriałach.
Laski3 były miejscem, któremu Matka Czacka nadała pojemność ideową – jedno z najbardziej znanych i żywych intelektualnie środowisk dwudziestolecia międzywojennego, z zespołem placówek i inicjatyw apostolskich (S. Wyszyński, 1946: 1–3). Tam realizowano i realizuje się nadal projekt wychowania zakładający
istnienie wspólnoty dającej większe możliwości odniesień osobowych oraz przekazu wartości.
2
Postulaty Matki o objęciu wsparciem dzieci z uszkodzonym wzrokiem stanowiły w okresie międzywojennym swoiste novum – założenia rehabilitacji
wzroku zaczęto w Polsce realizować praktycznie dopiero w latach 80.
3
Uogólnione pojęcie Laski w rozumieniu tworzenia pewnej kultury filozoficznej, chrześcijańskiej, społecznej i pedagogicznej ubiegłego wieku, ze współczesnymi konotacjami.
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Dla pełnego zrozumienia roli, jaką w Laskach odegrał H. Ruszczyc konieczne jest zrozumienie środowiska i atmosfery tamtych
czasów, z ich historycznymi i społecznymi uwarunkowaniami.
Świadomość celów przyświecających istnieniu Dzieła, a niewątpliwie również i duchowy, tyflologiczny, wychowawczy oraz apostolski jego charakter wyznaczany był oddziaływaniem siły osobowości i aktywności E. R. Czackiej i osób współtworzących to Dzieło: A. Marylskiego czy ks. W. Korniłowicza. Z czasem w gronie tym
znalazł się m.in. H. Ruszczyc, Z. Serafinowicz i to oni nadawali charakter Dziełu pozostawionemu przez Matkę Czacką. Rozumienie
istoty jego powołania rzutowało na ich pracę tyflopedagogiczną.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć również o atmosferze intelektualnej Lasek. Za sprawą myślicieli chrześcijańskich,
w tym św. Tomasza z Akwinu, podjęto w międzywojennej Polsce
refleksję nad człowiekiem (S. Dziekoński, 2011: 218). W 20-leciu
międzywojennym zasadniczą rolę w przezwyciężeniu wpływu św.
Augustyna, który o wiele bardziej odpowiadał polskiej religijności odegrało oddziaływanie francuskich tomistów, a szczególnie
J. Maritaina, reprezentującego nurt personalizmu chrześcijańskiego z jednoczesnym nawiązaniem do integralnego humanizmu,
który zaproponował szeroką koncepcję Kościoła i nowoczesnego społeczeństwa. W Laskach miała miejsce orientacja na kulturę intelektualną w kierunku integralnej chrześcijańskiej formacji
człowieka. Zarówno J. Maritain, jak i Ch. Journet bywali
w przedwojennych Laskach jako prelegenci4. Laski stawały się źródłem duchowym i intelektualnym przyciągającym ludzi o odmiennych niejednokrotnie ideologiach. Miejscem dialogu, ale
i wzajemnej akceptacji (B. Cywiński, 2000: 505).
Odrodzenie (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej), działające głównie we Lwowie i Wilnie, które podjęło ważne
studia nad Biblią, liturgią, teologią i filozofią tomistyczną (K. Tar4

Ruszczyca nie widywano na ich wykładach – zob. M. Żółtowski, 1999:
126–128.
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nowski, 2011b: 59, 61, 64) i Laski zapoczątkowały w Polsce nurt tzw.
katolicyzmu otwartego, krzewiącego personalizm ukierunkowany
na szacunek do człowieka pojmowanego zawsze jako cel, nie zaś środek, w którym panuje wolność Kościoła ekumenicznego (por.
B. Dembowski, 2011: 70), otwartego na świeckich, inaczej myślących
czy wierzących. W tym znaczeniu duch, atmosfera Lasek staje się synonimem najlepszych tradycji polskiego katolicyzmu, „[…] miejscem poważnego traktowania wiary” (por. B. Cywiński, 2000: 505).
Istniejące od 1918 roku Kółko, skupiające młodą inteligencję polską, było miejscem prowadzenia różnorodnych, żarliwych dyskusji na tematy religijne (zwłaszcza studium tomizmu), naukowe, rzadko jednak poruszano kwestie polityczne, „[…] z pasją szukając prawdy, sensu życia, dobra i piękna” (zob. J. Krokos, 2011: 212). Ich
uczestnikami byli w większości niewierzący lub nowo nawróceni
w różnym wieku, o odmiennych często przekonaniach politycznych,
społecznych, poeci, artyści, prawnicy, lekarze, przedstawiciele organizacji katolickich. Koło promieniowało na inne ośrodki uniwersyteckie w kraju i za granicą (M. Żółtowski, 1999: 124–126).
Pod wpływem autentycznej charyzmy ks. Korniłowicza powstał także, w 1933 roku, Instytut Kultury Chrześcijańskiej i czasopismo „Verbum”, które publikowało studia filozoficzne, teologiczne, tłumaczenia dzieł J. Maritaina, Ch. Journeta, O. Lacombe’a i innych.
R. Wosiek (2011: 149–150) i M. Żółtowski (1999: 126) podają, że środowiska Odrodzenia, „Verbum” i Kółka w naturalny sposób stały się źródłem powołań do współpracy z Dziełem Lasek:
pierwszych pedagogów, pierwszych Franciszkanek Służebnic
Krzyża oraz braci III Zakonu św. Franciszka. I tak oto, za sprawą
indywidualnego duszpasterstwa wśród młodej inteligencji, prowadzonej przez ks. Korniłowicza, doszło do zespolenia z założeniami zakonu Sióstr FSK, dla dobra opieki nad niewidomymi.
W Laskach miało miejsce zetknięcie się praktycznego realizmu
zgodnego z duchem idei św. Franciszka z Asyżu z realizmem fi-
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lozoficznym św. Tomasza z Akwinu, tomizmu i odnowionej liturgii (opartej na wzorach benedyktyńskich) z Dziełem Lasek. „Rósł
ideowy zespół młodych ludzi pracujących bezpłatnie, tylko za
skromne, często niewystarczające utrzymanie, nie liczących się
z godzinami pracy, nie mających osobistego życia, a oddających
wszystkie siły sprawie niewidomych. Ludzie ci zżyli się ze sobą,
stosunki były pełne prostoty, szczerości i wzajemnego zaufania”
(Z. Wyrzykowska, 2002: 36). Z gronem tym związał się na całe
swoje życie także Henryk Ruszczyc.
Obok Matki E. R. Czackiej, wśród osobowości pedagogicznych
mających wpływ na poglądy i postawę wychowawczą H. Ruszczyca wymienić należy również Feliksa Dupanloupa5. Będąc od 1849
5
Felix Antoine Dupanloup Philibert (1802–1878) – wielki pedagog i aktywny katecheta; Biskup orleański; człowiek o wielkim sercu i wzniosłym umyśle, uznawany za autorytet moralny i pedagogiczny; kształcił się w Paryżu,
w szkole Saint-Nicolas du Chardonnet, następnie w seminarium Saint-Suplice, gdzie zwrócił uwagę przełożonych swymi wybitnymi zdolnościami; uzyskawszy w 1825 roku święcenia kapłańskie, został wikariuszem w kościele św.
Magdaleny, gdzie powierzono mu zadanie katechizacji i przygotowywania młodzieży 13–20-letniej do sakramentów świętych; w 1834 roku ks. Dupanloup
został przełożonym w seminarium Saint-Nicolas du Chardonnet: tu rozwijał
swą działalność pedagogiczną gorliwie, pozyskując sobie zaufanie i miłość
swych uczniów; 6 lat później został profesorem Wydziału Teologicznego na Sorbonie; mianowany przez Papieża Grzegorza XVI rzymskim prałatem, doktorem teologii, został niebawem Kanonikiem przy kościele Notre-Dame; jednocześnie król Sardynii ofiarował mu biskupstwo, a następnie arcybiskupstwo,
by wreszcie powierzyć mu kierownictwo nad naukami publicznymi; Dupanloup odrzucił wszakże te propozycje, chcąc służyć przede wszystkim własnej
ojczyźnie, pozostał w Paryżu, angażując się w pracę duszpasterską; w 1849 roku został Biskupem Orleanu; w 1854 roku został mianowany członkiem Akademii Francuskiej; spośród licznych jego pism, warto podkreślić: Protestations
de Mgr, l’évêque d’Orléans contre le Saint – Siège Apostolique sont menacés et
frappés en ce moment (1859), pisał wiele o wychowaniu, warto szczególnie zwrócić uwagę na dzieło De l’éducation (1851), O wykształceniu kobiety, (wyd. pol.
1880), Listy o wychowaniu dziewcząt, (wyd. pol. 1914), O nauce i wychowaniu
w duchu chrześcijańskim (wyd. pol. 1866), Dziecię (wyd. pol. 1873); w ostatnich chwilach życia kończył swój ostatni rękopis: Listy o wychowaniu.
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roku Biskupem Orleanu, oddał się on aktywności wychowawczej
całym sercem i z właściwym sobie poświęceniem. W tym okresie powstało wiele jego dzieł skierowanych do wiernych w diecezji mu powierzonej.
Reorganizator i reformator edukacji. Dupanloup był zwolennikiem szkoły powszechnej dla wszystkich, zwłaszcza biednych,
pochodzących z tzw. nizin społecznych. Walczył o postęp – ekonomiczny, materialny, w przemyśle i handlu, postęp w edukacji
– o tyle jednak, o ile jest to postęp dobrze rozumiany, kierowany
władzą mądrości i moralności. Gorąco oddany sprawom politycznym Francji, bronił zagrożonej niezależności politycznej Papieża, żywo zajmowały go problemy niewolnictwa. Syntezą tych poglądów są postulaty Dupanloupa (1866: 65): „[…] nauka elementarna ma być rozpowszechnioną; że ma się rozciągać na obydwie
płci; że ma być wolną i tanią, lecz nie bezpłatną i obowiązkową;
że ma być rozwiniętą i rozszerzoną na całe prawie życie; że ma być
uważaną za pomocniczkę rodzin, a nie przekształcicielkę państw;
że ma być przede wszystkim religijną […]”.
Istnieją świadectwa dokumentujące, iż Ruszczyc często
czerpał z dorobku pedagogicznego tego francuskiego kapłana6.
Niejednokrotnie powoływał się w kwestii wychowania na argumenty pedagogiczne bpa Dupanloupa. Sądzić można, iż jego własne poglądy również kształtowały się pod wpływem pism o wychowaniu Biskupa Orleanu. Być może owo sympatyzowanie
z myślą pedagogiczną Dupanloupa wynikało także z faktu, iż literatura, której był autorem zalecana była wówczas w ramach formacji duchowej i kulturowej w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.

6

Do czasu poznania pedagogii J. Bosko (trudno ustalić czas szczególnej fascynacji Ruszczyca systemem prewencyjnym), opierał się głównie na pedagogice F. Dupanloupa.
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Czerpał jednakże i z innych źródeł. W jego poglądach na wychowanie odnaleźć można również odwołania do koncepcji wychowawczej Janusza Korczaka7.
Pedagogikę tę określa się różnymi mianami. Świadczą one o jej
bogactwie i uniwersalizmie. S. Wołoszyn (1979) umiejscowił pedagogikę Korczaka jako tkwiącą korzeniami głęboko w swojej
epoce: pedagogika ta wyrasta z sytuacji wychowawczej dzieci proletariatu, korzysta z idei ruchu reform edukacyjnych początków
20-lecia. Jednocześnie jednak wykroczył swoją nowoczesną koncepcją pedagogiki opiekuńczej poza granice swojej epoki. Rozwija się na bazie postpozytywistycznego ruchu oświatowego, naukowego i społecznego (zob. też. J. Pyrzyk, 2003b: 90).
7
Janusz Korczak (właśc. Henryk Goldszmit) (1878?–1942) – wybitny pedagog, lekarz, działacz społeczny; pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej; w 1898 roku studiował na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie; dyplom lekarza otrzymał w 1905 roku, w tym samym roku brał udział jako lekarz w wojnie rosyjsko-japońskiej; praktykę lekarską pełnił
ofiarnie, zwłaszcza wśród najbiedniejszych mieszkańców miasta; w latach 1914–
1918 był młodszym ordynatorem szpitala dywizyjnego na froncie ukraińskim;
następnie pracował w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem i w krótkim okresie czasu – dla domu wychowawczego dla chłopców polskich w Kijowie, prowadzonego przez Marynę Rogowską-Falską; po powrocie do Warszawy czasowo pełnił służbę lekarza w szpitalu epidemicznym w Łodzi i na Kamionku pod Warszawą; w okresie 1912–1942 wraz ze Stefanią Wilczyńską
założył i prowadził Dom Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, przy ul.
Krochmalnej, przeniesiony w 1940 roku do getta; w okresie przedwojennym
(1919–1936) współtworzył z Maryną Falską Nasz Dom na warszawskich Bielanach; ostatnie trzy miesiące życia spędził wraz z dziećmi w getcie warszawskim, z którego został wywieziony wraz z wychowankami na początku sierpnia 1942 roku do obozu w Treblince; współpracował z wieloma czasopismami, prowadził społeczną działalność popularyzatorską, m.in. w Polskim Radiu,
jako autor wielu felietonów; autor wielu powieści, publikacji o tematyce społecznej, obyczajowej i wychowawczej, do najbardziej znanych należą: Jak kochać dziecko (1919), Prawa dziecka do szacunku (1929), Król Maciuś I (1923),
Król Maciuś na wyspie bezludnej (1923), Kiedy znów będę mały (1925), Kajtuś
Czarodziej (1935); Pamiętnik (1939–1942).
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B. Smolińska-Theiss (2007: 7) napisała, że Korczak jest symbolem współczesnego świata, działającym na granicy pokolenia
dzieci i dorosłych, na granicy kultur i religii, na granicy walki o życie i zmagania się ze śmiercią. Ten Korczak przekracza standardy, łamie stereotypy, przekracza bariery akademicko-pedagogiczne, społeczno-polityczne i kulturowo-religijne, praktyki pedagogicznej i komunikacji dorosłego z dzieckiem. Krytykowany za
życia, podziwiany współcześnie8.
Z uwagi na radykalizm myślenia i wyobrażenia wzajemnych
relacji między dzieckiem a dorosłym zaliczany jest Korczak współcześnie przez wielu do pedagogów Nowego Wychowania (A. M.
de Tchorzewski, 2003: 35–36). Wiara w dobroć natury człowieka i jego zdolność do swobodnego kreowania świata wartości
(B. Śliwerski, 2004: 344) – te wartości znamionują podstawy idei
pedagogicznej w jego twórczości.
W publicystyce korczakowskiej wiele jest haseł współbrzmiących z poglądami E. Key, z pedagogiką reform (A. M. de Tchorzewski, 2003: 35–41). Wracał podobno Korczak także do szkoły L. Tołstoja, nakazującej „uczyć się od dzieci”, „dorastać do myśli, uczuć
i przeżyć dzieci”. A. M. de Tchorzewski twierdzi, że z uwagi na
życzliwość, walkę pozbawioną przemocy, cześć, szacunek dla godnego życia ludzkiego, służbę człowiekowi i ofiarę miłości stoi on
w jednym szeregu ze współczesnymi autorytetami walki o pokój
i życie ludzkie.
8

I. Newerly powiedział o nim: „[…] obcy był wszystkim. Respektowany jako
porządny cudzoziemiec. Polacy z obozu narodowego i klerykalnego nie mogli mu darować żydowskiego pochodzenia. Żydzi nie zasymilowani widzieli
w nim polskiego pisarza, reprezentanta kultury polskiej. Lewicę społeczną odstręczał sceptycyzmem i tym, że sprawy dziecka nie kojarzył z walką o zmianę ustroju. Dla konserwy i sanacji był niemalże bolszewikiem. W środowisku
literackim stał na uboczu prądów. Udany talent, ale z nieprawego łoża – od tej
tam – pedagogiki! Pedagogów płoszył temperamentem demaskatora i trybuna. W czasach nienawiści, cynizmu i zdziczenia komuż był potrzebny humanista i myśliciel” (cyt za E. Dauzenroth, 2005: 51–52).
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Jego koncepcję pedagogiczną charakteryzuje rozległość społecznych i pedagogicznych zainteresowań. W swoich ideach wychowawczych kładł Korczak nacisk na szacunek dla ucznia, wzajemne zaufanie między nim a nauczycielem, miłość dziecka, a także na wzajemny dialog (por. Z. Jasiński, 1999: 103). Jednym
z nurtów w wychowaniu Korczaka jest wszak nurt indywidualizacji – wyraził się on w stwierdzeniu każde dziecko jest inne (cyt.
za H. Han-Ilgiewicz, 1979: 28), a także w prawach dziecka i instytucjach samorządności, które stworzył.
Zaskakuje korczakowska wielowarstwowość dorobku
(A. Kelm, 1979; 146).
Pedagogia ta ujawnia istniejące w świecie ówczesnym (ale i we
współczesnym także) zagrożenia i wypaczenia procesu wychowania szkoły, rodziny czy instytucji wychowawczych. Staje się stale
aktualną propozycją rozwiązania tych trudności. (B. Śliwerski,
2004: 338–339). We współczesnym świecie nie ma już tak wielkiego nacisku na dyrektywne wychowanie, wciąż jeszcze jednak zbyt
silne jest przyzwyczajenie do zastanych metod wychowania, a zbyt
mało korzysta się z nowych propozycji pedagogiki. A. Lewin (1979:
11–12) przytacza różne opinie na temat możliwości i celowości korzystania z dorobku pedagogicznego J. Korczaka. Wśród nich znajdują się i te mniej pochlebne… (por. J. Pyrzyk, 2003a: 57–61). Jeśli koncepcja ta dziś wzbudza zastrzeżenia, to ujęta jako całość
i analizowana w świetle ówczesnej wiedzy i praktyki wychowawczej stanowi jednak duże osiągnięcie. Współczesną kontynuację
pedagogii Korczaka stanowią dzieła takich pedagogów, jak choćby M. Łopatkowej, J. Bińczyckiej, J. Tarnowskiego, A. Lewina. Intensywny (jak na konserwatyzm w podejściu do wychowania
w Polsce) rozwój pedagogiki antyautorytarnej9 sprawia, że koncep9
(Por. B. Śliwerski, 2004: 345). Autor wskazuje, że w powojenną rzeczywistość
polską wpisały się dzieła wskazujące na recepcję pedagogiki korczakowskiej:
np. działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (propagująca dzieło Korczaka
na szeroką skalę także współcześnie). Idee Korczaka przeniknęły do polskiej
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cja ta jest stale obecna w codzienności wychowawczej. Paradoksalnie – trzeba przypomnieć niechęć Korczaka do tego, by go naśladować – przestrzegał przed zachwytem nad swoimi refleksjami czy dokonaniami10. B. Śliwerski podkreśla, że swym pisarskim
dorobkiem Korczak raczej zachęcał współczesne mu i przyszłe pokolenia do współprzeżywania dziecięcej rzeczywistości. Marzył
o stworzeniu wielkiej syntezy dziecka, będącej inspiracją i wyzwaniem dla wychowawcy w poszukiwaniu i budowaniu własnej drogi ku dziecku, a nie poradnikiem (J. Korczak, 1984: 92).
Styl pracy H. Ruszczyca najbardziej zbliżał go do koncepcji św.
Jana Bosko11. Pozostając pod silnym wrażeniem jego systemu preoświaty ponownie po zmianach ustrojowych 1989 roku, zaistniały np. jako modele kształcenia i wychowania antyautorytarnego szkolnictwa niepublicznego.
10
W Pamiętniku pisał: „Ciekawy świat nie był już poza mną. Teraz jest we mnie.
Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka” (zob. J. Korczak, 1958: 561).
11
Jan Bosko (właśc. Giovanni Melchiorre Bosco) (1815–1888) – duchowny,
włoski prezbiter; wielki wykładowca ubiegłego stulecia; założyciel rodziny salezjańskiej; tercjarz franciszkański; święty Kościoła katolickiego; swą posługę
kapłańską rozpoczął w 1841 roku wśród więźniów, chorych i młodzieży; znalazł nieomylną drogę do młodych serc, poprzez nieocenione wskazania i przykłady postępowania z młodzieżą; pokazał tym, którzy chcą wychowywać, którędy podążać; jego system zapewnia ziszczenie się pięknych ideałów wychowawczych (uformowanie pełnej osobowości ludzkiej); jest to droga wiary
i miłości, jest to system tradycyjnie chrześcijański, oparty na Ewangelii Jezusa Chrystusa; Bosko, zainspirowany humanizmem św. Franciszka Salezego,
swoją misją wychowawczą objął Oratoria (pierwsze powstało w 1844 roku na
przedmieściach Turynu; w swej funkcji odpowiadały one ośrodkom kładącym
nacisk na wypoczynek i naukę), szkoły wieczorowe i niedzielne (będące dopełnieniem Oratoriów), szkoły rzemieślnicze i warsztaty (akcent na przygotowanie zawodowe młodzieży), domy i internaty (dla młodych uczących się
w szkołach i warsztatach, żyjących biednie lub bezdomnych); w 1854 roku Bosko utworzył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, a w 1872 – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych; zgromadzenia założone przez
duchownego zaczęły wkrótce potem powstawać w wielu krajach całej Europy; pisma ks. J. Bosko stanowią utwory oryginalne, indywidualne i zbiorowe
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wencyjnego, polecał wychowawcom studiowanie literatury tego
autora.
Życiu ks. Bosko towarzyszył wzrost zainteresowania rozwojem szkolnictwa w różnych państwach. Jego działalność rozwijała się w dobie wieku pedagogii Herbarta, Pestalozziego, Fröebla,
Bella i Lancastera, Owena, Spencera i F. Dupanloupa, na przyjaznym podłożu zainteresowania szkołą, wychowaniem ludowym
Rousseau i oświeceniowych prądów. Święty żył w epoce, która charakteryzowała się wzmożonym rozwojem badań nad pedagogiką i dydaktyką (por. S. Buksa, 2009: 31–45; M. Szpringer, 2006:
17–25; M. Wirth, 2009: 41–42). Jego styl wychowawczy jest jakby reakcją, protestem wobec tradycyjnej, przestarzałej szkoły herbartowskiej, reakcją wobec dyscypliny, sankcji, kar i nakazów.
Historia pedagogiki odnotowała wielu myślicieli, którzy (podobnie jak Bosko) czerpali inspirację do pracy pedagogicznej z miłości ludzkiej, rozumianej jako miłość ojcowska czy macierzyńska (św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Locke, Rousseau, Pestalozzi). System zapobiegawczy J. Bosko zyskał podobny rozgłos,
jak inne uznane systemy pedagogiczne (Montessori, Decroly’ego,
plan daltoński H. Parkhurst). Nie można stawiać go oczywiście
na równi z takimi teoretykami pedagogiki, jak Komeński, Rousseau czy Pestalozzi i Fröebel, ale jego rozgłos i metody wykraczają daleko poza granice wyznania i państwa – spotykały się głównie z życzliwością i zrozumieniem. Być może działo się tak ze
względu na jego charakterystyczne cechy: głęboki humanizm,
otwarty i szczery optymizm i wreszcie jego chrześcijański charakter – szczerze i konsekwentnie podkreślany przez Bosko.
Wybitnych zwolenników i propagatorów prewencji na polu
wychowania należy szukać szczególnie we Włoszech i Francji12.
kompilacje, dzieła innych przez niego poprawione, przetłumaczone lub zredagowane. Ogół pism jego autorstwa ma charakter pedagogiczno-religijny.
12
Między innymi właśnie F. Dupanloup był zwolennikiem metody uprzedzania.
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Problem wychowania w tym ujęciu analizował św. Karol Boromeusz, św. Filip Nereusz czy św. Franciszek Salezy. Idea prewencyjna, obecna w mentalności i kulturze pierwszej połowy XIX wieku w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym, religijnym i pedagogicznym (zob. K. Misiaszek, 1987–1988: 37–40)
była przejawem lęku przed represją warstw rządzących, tajnymi
stowarzyszeniami, rewolucją i ruchami wolnościowymi. Problemy społeczne, pogłębiające się ubóstwo, rosnąca przestępczość rodziły potrzebę stworzenia nowego systemu wychowania.
Większość komentatorów dzieła Bosko jest zdania, że nie tyle jest on twórcą tego systemu w pedagogice, co wspaniale zaadaptował stare metody chrześcijańskie do współczesnych mu warunków. Bosko nie był klasykiem i teoretykiem pedagogiki – to człowiek czynu, praktyk szukający ujścia dla intuicji wychowawczej.
System prewencyjny – jako kierunek wychowania – nie pretenduje do roli teorii naukowej. Ma jednak charakter wybitnie praktyczny. Powinien się sprawdzić w pracy z młodzieżą ubogą, zagrożoną i trudną wychowawczo, z zaburzeniami zachowania i zakłóceniami rozwoju. Ksiądz Bosko uważał, że system ten można
stosować z powodzeniem w stosunku do osób z niepełnosprawnością, jej skuteczność jest najbardziej wyraźna w przypadku pracy i sukcesów wychowawczych z młodzieżą trudną – z taką odnosił niemałe rezultaty. Dla tych powodów był wychowawcą ubogiej i opuszczonej młodzieży, reprezentantem biednych warstw
społecznych. Zresztą, było to głównym celem Zgromadzenia Salezjańskiego (por. R. Weinschenk, 2000: 85).
Synteza pedagogii J. Bosko z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji wychowawczej i szkolnej w ujęciu L. Ciana (2001: 208–209)
sprowadza się w ostatecznym celu do zapewnienia pełnego rozwoju młodzieży (dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele);
w centrum uwagi jest cała i zjednoczona osobowość. Podstawowym kryterium staje się prewencyjność. Środowisko wychowawcze ma charakter rodzinny. Więzi międzyludzkie muszą się
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opierać na zażyłości, zaufaniu, sympatii i akceptacji; taki typ stosunków umożliwia rozwój zarówno wychowawców, jak i wychowanków. Rozum, religia, miłość: podstawowy trójmian, pobudzający dojrzałe osobowości do rozwijania zdolności podejmowania
decyzji, uczuć i stosunku do Boga. Istotna jest animacyjna obecność wychowawcy: styl, który skłania wychowawcę do uczestnictwa w życiu młodzieży i jej inicjatywach oraz otwiera na religijną wizję życia. Wspólnota wychowawcza: cel wieńczący drogę rozwoju współodpowiedzialności i uczestnictwa, wytyczonej przez
uznawane przez wszystkich wartości, które stanowią szkielet konstrukcyjny programu wychowania.
Co łączy wszystkie te koncepcje pedagogiczne z Dziełem Lasek? Patrząc na Zakład dla Niewidomych w ujęciu sytuacyjno-historycznym, Dzieło Lasek umiejscowione być powinno w czasie
i miejscu, jako wydarzenie niepowtarzalne przy wszelkich opisach
konkretnego doświadczenia wychowawczego (zob. M. Nowak,
2010: 168–182; 2011: 192–193). Takie podejście plasuje Dzieło
obok doświadczenia oratorium ks. J. Bosko, doświadczenia szkoły ks. Milani w Calenzano i Barbiana we Włoszech, doświadczenia J. H. Pestalozziego, L. Tołstoja, J. Korczaka. Dzieło Lasek, albo inaczej doświadczenie Lasek pozwala wskazać możliwości jego lektury, przestrzeń, w której to doświadczenie przebiega
i inspirującą rolę w działalności edukacyjnej. Może ono oznaczać
zarówno kategorię pewnego wymiernego efektu – sukcesu wychowawczego Lasek, jak i pewną nie do końca pojmowalną i określoną atmosferę wychowawczą Dzieła. „O wartości Dzieła świadczy ponad stuletni okres działania, ciągły rozwój i wysoki poziom
utworzonych instytucji” – podkreśla J. Kuczyńska-Kwapisz
(2011: 183). Miały one charakter pedagogiczny, rehabilitacyjny,
ale ponadto naukowy i badawczy. Matka w swej koncepcji udowodniła, że możliwe jest połączenie nauki tyflologicznej z wykładnią Kościoła katolickiego.
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Współcześnie mówi się o tym, iż w historii pedagogiki polskiej
R. Czacka nie znalazła dotąd miejsca odpowiedniego jej znaczeniu. Porównuje się wagę jej założeń wychowawczych i działalności z teorią i praktyką pedagogiczną M. Montessori (J. Tarnowski, 2011a: 182–183), twórczynią polskiej szkoły pedagogiki społecznej, H. Radlińskiej, jak twierdzi A. Stanowski (2000: 43) – choć
nie wiadomo, czy zetknęła się ona z tymi poglądami.
Systemy pokrótce tu przedstawione są w małym stopniu intelektualne i organizacyjne, a cechuje je egzystencjalność i sytuacyjność. Przesłania te mogą współcześnie stanowić źródło inspiracji, są alternatywą dla współczesnej edukacji – obroną jednostki przed uprzedmiotowieniem i zagubieniem w świecie kultury
masowej i ofert makroświata (A. Kelm, 2006: 63; J. Dąbrowska,
2006: 111), przed współczesnym indywidualizmem i egzystencjalnym materializmem (M. Chmielewski, 2000: 232–237). Sami kontynuatorzy tego typu poglądów i praktyki stanowią realizm, z którego mogą czerpać kolejni…
Omawiane powyżej koncepcje są dowodem na udaną próbę
nawiązania kontaktu z młodym pokoleniem. Niezaprzeczalnie
ideały te pozostają dzisiaj aktualne, jednakże ich rozwinięcie lub
wskazanie określonej formy ich realizacji jest kwestią złożoną. Rodzi się wątpliwość, jak realizować te ideały w świecie nacechowanym pluralizmem, wymieszaniem wartości i pojęć, nawet podstawowych (por. J. Majchrzyk-Mikuła, 2004: 31). Rozwiązaniem tego dylematu jest dialog między młodzieżą a dorosłymi:
zaproszenie do wzajemnego poznania, odkrycia uzupełniających
się, nierozdzielnych odpowiedzialności wobec przyszłości (por.
D. Grządziel, 2011: 224–225; E. Laurman-Jarząbek, 2007: 93–98).
Dezaprobata, nieświadomość lub ignorancja w dziedzinie zainteresowań młodzieży to strata okazji do nawiązania dialogu
i wpływu wychowawczego. I. Newerly, jakby w odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości napisał (2005: 11): „W zmęczonym, rozdartym i wszystkim rozczarowanym świecie rośnie tęsknota za tym,
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co prawdziwe i czyste. Znów poszukuje się dobroci, znowu dobroć jest w cenie. A także dobry, mądry człowiek, któremu można zaufać”.
Wydaje się, że dziś powstające możliwości spotkania z młodzieżą muszą mieć w sobie coś z postawy wychowawczej Bosko,
Korczaka i stylu wychowawczego Ruszczyca, Czackiej: postawy
zarówno kompetentnej, jak i pełnej spontaniczności, obdarzania
nadzieją, przywracania godności osobistej i praw.
Synteza
Ujmując podobieństwa w poglądach i doświadczeniu wybitnych wychowawców (A. Kelm, 2003: 86–87), mówi się zwykle
o tym, że swoją działalność opiekuńczą i wychowawczą osadzają w szerokim kontekście spraw społecznych. Posiadają wyróżniające ich poglądy i koncepcje rozwiązywania nurtujących ich problemów wychowawczych. Potrafią skupić wokół siebie grono oddanych sprawie potrzebującego człowieka. Umieją integrować
ludzi wokół podejmowanych zadań, tworząc w powierzonych sobie placówkach atmosferę współpracy i wzajemnych serdecznych
więzi. Praca ta traktuje o takich właśnie osobowościach – prekursorach ważnych idei – w korelacji z człowiekiem szczególnie bliskim światu polskiej tyflologii: Henrykiem Ruszczycem. Podejmując próbę przyjrzenia się powiązaniom lub sprzecznościom poglądów pedagogicznych Ruszczyca i bliskich mu ideowo teorii,
trzeba uznać przewagę punktów stycznych. Pojawią się jednakże i różnice w stylu pracy wyróżnionych tu pedagogów.
W odniesieniu do Matki E. R. Czackiej, chrześcijański personalizm pedagogiczny, który reprezentowała stanowił podstawę
formacyjną światopoglądu pedagogicznego H. Ruszczyca i nadawał pewne tło potrzebne dla powiązania jego osoby z wychowawczą rolą Lasek. W rozważaniach tu prezentowanych dzieło wychowawcze Henryka Ruszczyca jest więc pewnym odbiciem myśli pe-
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dagogicznej Matki Czackiej, a jego praca na rzecz niewidomych
musi się w całości ostatecznie rozstrzygać w orbicie Dzieła Lasek
i polskiej tyflologii.
W stylu pedagogicznym Ruszczyca, w skuteczności jego oddziaływania w Internacie Chłopców widoczne jest odniesienie do
nadprzyrodzonego aspektu wychowania. Tak Matka Czacka, jak
i Ruszczyc postrzegali utratę wzroku jako zamysł Boży, szczególną celowość braku widzenia upatrując w dziele świadczenia o Bogu poprzez własne cierpienie. U obojga widoczne jest powiązanie ze średniowiecznymi chrześcijańskimi poglądami na wychowanie niepełnosprawnego człowieka (w myśl których przyczynę
wad moralnych upatruje się w grzechu pierworodnym, które dopiero oświecenie – mocą wychowania w Bogu – może zniwelować), z odrzuceniem wszakże tezy, jakoby niewidomy miał być ciężarem dla społeczeństwa. Można także przyjąć, że H. Ruszczyc
aspekty kształcenia, wychowania i rewalidacji osób niewidomych
traktował (tak jak Matka) fundamentalnie, w oparciu o rozległą
wiedzę tyflologiczną, w ujęciu szeroko rozumianej polityki społecznej. Łączą ich poglądy na integrację osób niewidomych z widzącymi na poziomie edukacji w szkołach średnich i wyższych
(z jednoczesnym kształceniem zawodowym); stanowisko w sprawie równolegle prowadzonej nauki i pracy; opinie na temat rewalidacji dzieci i młodzieży niewidomej, a zwłaszcza kwestia akceptacji niepełnosprawności i psychicznego wsparcia dla niewidomego w tym względzie.
Bliski był również H. Ruszczyc w tych poglądach Matce Czackiej, w których nawiązywał do roli i zadań wychowawcy pracującego z niewidomymi, rozumianych jako formowanie osoby wychowanka w duchu wartości personalistycznych.
Ruszczyc znał stanowisko Matki dotyczące zawodowego
wspierania osób niewidomych i w dużej mierze przejął rdzeń jej
poglądów, by je jeszcze pełniej rozwinąć w koncepcji swojego au-
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torstwa. Przyjął tezę, że niewidomy powinien być ukształtowany
moralnie i mieć przydatną, zabezpieczającą socjalnie pracę.
Tym, co różnicuje stanowiska powyżej wymienionych pedagogów jest – oprócz odmiennej natury ich osobowości – stosunek do współpracowników. Matka preferowała demokratyczny
styl zarządzania ludźmi i rozmowy o problemowych sytuacjach.
Ruszczyc w relacjach z wychowawcami i podwładnymi w pracy
pozostawał jednak zwykle autorytarny (przeciwnie do kontaktów
z niewidomymi wychowankami w Internacie Chłopców). Matka
oczekiwała konstruktywnej krytyki, Ruszczyc nie był na nią zwykle przygotowany w kontaktach zawodowych (cenił jednakże
uwagi podopiecznych na temat swojej osoby).
W przyjętej w tej pracy koncepcji, rozważania nad myślą wychowawczą J. Korczaka, J. Bosko i F. Dupanloupa pełnią natomiast
rolę odwrotną niż w przypadku pedagogii Matki Czackiej – są one
odniesieniem dla poglądów Ruszczyca, ale nie ma tu owładnięcia całkowitą myślą, a jedynie splatanie się zbieżnych wątków
szczegółowych lub ukazanie różnic pomiędzy nimi.
W poglądach na dziecko jako nadzieję dorosłych, na wychowanie duszy dziecka dla społeczności, ale przede wszystkim dla
Boga dopatrywać się można związków i podobieństw pomiędzy
Ruszczycem a Dupanloupem. Istota wychowania (twórcze dzieło) postrzegana była przez H. Ruszczyca w kontekście religijnym,
a wypowiedź na temat przyczyny bytu wychowawczego, wyraźnie pod wpływem pism Biskupa Orleanu. Piśmiennictwo F. Dupanloupa o wychowaniu moralnym człowieka było wzorem intelektualnym dla poglądów H. Ruszczyca. Myśli pedagogiczne
o odpowiedzialnym rodzicielstwie w naturalny sposób inspirowały świadomość wychowawczą kierownika Domu Chłopców.
Łączą ich ponadto poglądy na prewencyjny charakter wychowania, pozbawioną przymusu ojcowską asystencję, w której autorytet osiąga się odwołaniem do woli Bożej. Zbieżne poglądy obejmują też zagadnienia wychowania kobiet.
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W pobudzaniu wychowanka do własnej autokreacji, w rozwijaniu inicjatywy u dziecka wyraźnie uwidacznia się nawiązanie do
pism F. A. Dupanloupa. Lektura jego prac, zdaniem Ruszczyca,
powinna być przestrogą dla młodych wychowawców nie potrafiących uchronić się przed porażką wychowawczą (niepowodzenie to wynikać miało z nieumiejętnego pobudzania wychowanka do podejmowania świadomych decyzji i zadań życiowych).
W poglądach pedagogicznych i działalności Henryka Ruszczyca istnieją liczne powiązania z koncepcją J. Korczaka. Niektórzy doszukują się nawet analogii uznając, że Ruszczyc był kimś
w rodzaju laskowskiego Starego Doktora.
Obie te pedagogie dojrzewały niejako w oparciu o wieloletnie
obserwacje nad dzieckiem i jego naturą (usytuowanym jednakże w odmiennych realiach życia zakładowego), dawały wiedzę o jego psychice i specyfice funkcjonowania. Ruszczyc nawiązywał do
Korczaka swoją osobistą postawą i przykładem oddania sprawie
dziecka. Koncentrował się jednak bardziej na pracy z młodymi
ludźmi. Korczak z kolei przestawał się interesować młodzieżą –
ciekawiły go głównie dzieci.
Dostrzegalna jest styczność tych stanowisk – głównie gdy mowa o koncepcji podmiotowości dziecka i jego prawa do dnia dzisiejszego. Zarówno u Ruszczyca, jak u Korczaka, jest odwołanie
do Boga jako Wychowawcy ludzkości (choć korczakowskie refleksje bez odniesienia do wielkości Boga). Ruszczyca cechowała troska o poszanowanie wolności wychowanka na drodze jego poszukiwań religijnych, myśl ta była bliska również Korczakowi. Punktem stycznym obu pedagogii jest ponadto idea prewencyjności
w wychowaniu, podobieństwo spojrzenia na osobę i powinności
twórczego i kreatywnego wychowawcy (ale z odrzuceniem przez
Ruszczyca podejścia biopsychicznego właściwego Korczakowi: postulat wyzwalania w wychowaniu wrodzonych skłonności dziecka współczesność zastępuje innym – wychowanie powinno raczej
kształtować osobowość dziecka; tej prawdzie bliski był Ruszczyc).
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Zbieżności obejmują też system organizacji pracy w podległych sobie instytucjach – samorządność z akcentem na odpowiedzialne wykonywanie czynności, pracę rozwijającą samodzielność
i zwiększającą poczucie własnej wartości. Odwołania do pedagogii Korczaka dostrzec można u Ruszczyca np. w utworzeniu Samorządu, wykorzystywaniu elementów metody Sądów Koleżeńskich do rozstrzygania konfliktów, w zasięganiu u wychowanków
opinii o wychowawcach. Pomysły te, jakkolwiek nie swojego autorstwa, realizował Ruszczyc zawsze na swój własny indywidualny sposób. Opierając się na dokonaniach wybitnych pedagogów,
konstruował przy tym własne, oryginalne metody wychowawcze.
W koncepcji rozwijania samorządności w obu tych odniesieniach widoczne są także i różnice: Korczak miał na myśli nie tyle formalne pouczanie i przyzwyczajanie dzieci (poprzez Samorząd) do udziału w społecznym życiu dorosłych (jak zakładał
Ruszczyc), ile wytworzenie im ich własnego życia w zamian za życie utracone na skutek rozpadu naturalnego środowiska rodziny
własnej.
Studiując spuściznę pedagogiczną H. Ruszczyca można dostrzec wreszcie w wielu momentach nawiązanie do stylu wychowawczego ks. Bosko. Próbując bliżej sprecyzować hasła H. Ruszczyca współbrzmiące z poglądami obu tych pedagogów, można
przyjąć, że najsilniej zaznaczają się one w następujących kwestiach:
1. Koncepcja wychowania jako wartości moralnej narodu
(świadczą o tym wskazania zawarte w regule domów salezjańskich
Bosko i wytycznych obowiązujących w Internacie Chłopców w Laskach).
2. Teoria systemu prewencyjnego – styl asystencji: oba wychowawcze podejścia cechuje z jednej strony zerwanie z surowością
przełożonego, dyscypliną, dystansem wobec młodzieży, zaś
z drugiej zdobywanie szacunku i zaufania u młodych; wychowawca nie miał być przełożonym, lecz bratnią lub ojcowską duszą opiekującą się powierzonymi chłopcami – swoista ojcowska postawa
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Ruszczyca wobec chłopców (oddalonych często znacznie od własnych środowisk rodzinnych) stanowi nawiązanie do metody prewencyjnej J. Bosko; postawa odpowiedzialnej asystencji; zapobieganie karaniu.
3. Poglądy na klimat placówki – zorientowany na tworzenie
wspólnoty i atmosfery rodzinnej – tu wyraźnie nawiązywał Ruszczyc do swego mistrza, ks. J. Bosko; Ruszczyc podkreślał rolę tradycji Domu, dbał o jedność Internatu i współodpowiedzialność
za jego funkcjonowanie, był jednak przeciwny tworzeniu grup różnowiekowych, na których Bosko budował system rodzinny w oratorium.
4. Podkreślanie roli regulaminu – obaj pedagodzy przejawiali jednak uznanie tylko dla tych regulaminów, które porządkują
pracę wychowawczą, a nie ją uprzedmiotawiają. Mimo naturalnej swej skłonności do ciągłych zmian i improwizacji, dostrzegał
Ruszczyc wielką wartość przepisów w życiu niewidomego – opracował dla tych powodów wiele instrukcji na temat zachowania się
niewidomych wychowanków w różnych sytuacjach, dbał o wypełnianie regulaminu i porządek w Internacie. Wymagał punktualności, zabiegał o estetykę pomieszczeń, ubioru i zachowania.
5. Koncepcja radości w wychowaniu i umiejętne wypełnienie
wolnego czasu w placówce opiekuńczej – obie te instytucje (oratorium i Internat Chłopców) łączy podobna żywotność i wesołość
jej mieszkańców oraz utrzymywanie zawsze pogodnej atmosfery. I choć każdy z pedagogów działał w innych realiach rzeczywistości, działania wychowawcze, jakie podejmowali, odczytując potrzebę czasu swej epoki cechowało wiele wspólnych idei.
6. Ruszczyca charakteryzowała również troska o niepozostawianie niewidomych dzieci bez towarzyszącej im osoby dorosłej
– dla tych powodów nakładał na wychowawców obowiązek dokładnego rozeznania, gdzie każdy z wychowanków się znajduje
i co robi. Tego samego wymagał od swych współpracowników salezjanów J. Bosko.
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7. Podobnie jak J. Bosko, miewał Ruszczyc kilkuminutowe wieczorne słówko z chłopcami (przypomnienie najważniejszych zdarzeń dnia na świecie, w kraju, w Laskach, wieczorny rachunek sumienia, pokrzepiające słowa na dobranoc).
8. H. Ruszczyc posiadał też wiele wspólnych cech z J. Bosko: zmysł
wodzostwa, ukochanie młodzieży i nieco większą gwałtowność
charakteru.
Wszyscy ci wielcy pedagodzy byli wymagający – zwłaszcza od
siebie – i bardzo pracowici. Przekonani o niepowtarzalności ludzkiej osobowości, sami też stanowili osobowości niepowtarzalne,
kierujące się w pierwszym rzędzie podszeptami serca, w drugim
wskazaniami rozumu. Cechowała ich wysoka wrażliwość emocjonalna, ale i racjonalne myślenie. Wiedzieli, jak kochać dziecko
i wymagać od niego, by rozwijało własne siły i uczyło się odpowiedzialności za swoje postępowanie. Byli bliscy tej relacji wychowawczej, jaka wyzwala w dziecku własną jego aktywność,
umożliwia kształtowanie własnej osobowości i osiąganie życiowej samodzielności. Rozumieli, że tego typu wsparcie moralne
i materialne jest potrzebne w pierwszym okresie samodzielnego
życia – aż do momentu osiągnięcia prawdziwej samodzielności.
Oryginalne podejście J. Bosko, H. Ruszczyca, E. R. Czackiej
i F. Dupanloupa wyróżniają przyjmowane przez nich wielorakie
cele wychowania – pragnęli wychować człowieka zdolnego z pełną odpowiedzialnością włączyć się w życie społeczne. Podobne
powiązania znamionują poglądy pedagogiczne Korczaka. Jednakże dla wyżej wymienionych pedagogów ważniejszym celem był
ten, by młody człowiek zrozumiał swe powołanie na ziemi
w płaszczyźnie eschatologicznej – proponując mu wykształcenie
i pracę, obdarowując miłością (nie zmuszając do praktyk religijnych, lecz zachęcając przykładem) prowadzili ku świętości życia.
Wszyscy traktowali działalność praktyczną za najbogatsze źródło wiedzy o dziecku. Doświadczenia zebrane w toku bezpośrednich różnorodnych kontaktów z wychowankiem przyjęli za głów-
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ny punkt wyjścia dla formułowanych spostrzeżeń, przemyśleń,
rozwiązań organizacyjnych w kierowanych przez siebie placówkach.
Pomiędzy Korczakiem, Czacką, Bosko, Dupanloupem a Ruszczycem istnieje wreszcie i taka zbieżność, która polega na świadomym wyborze samotnego trybu życia i rezygnacji z dążenia do
własnego szczęścia oraz na całkowitym poświeceniu sprawie: poprawie losu dziecka – usytuowanego jednakże w różnych realiach
życia.
Nawet to, że nie mieli prostego życia, że nie żyli łatwo i nie
w lekkich czasach, że odchodzili z tego świata z pewną goryczą
– Bosko wdział słabe włączanie się swoich wychowawców w asystencję (por. J. Bosko, 2001: 252–259), Korczak został zgładzony
w Treblince, Matka Czacka wiele razy podkreślała współpracownikom konieczność głębszego zaangażowania się wszystkich dla
wspólnego dobra Dzieła, Ruszczyc – mimo wspierającej obecności swoich wychowanków, osamotniony jednak w chorobie i pozbawiony kierownictwa Warsztatami, stosunkowo obcy nowo
przyjętym w Internacie – nie zmieniło ich przeświadczenia
o słuszności obranej drogi.
Ruszczyc wpisuje się w pełni w tę uogólnioną syntezę losu pedagoga. Przystępując do pracy z niewidomymi, prawdopodobnie
nie miał jasno sprecyzowanych poglądów na wychowywanie niewidomych. Zasadniczy konstrukt założeń wychowawczych powstawał w jego przypadku w toku pracy wychowawczej i późniejszego kierowania Internatem Chłopców. Niezawodna jednak intuicyjność, przy braku teoretycznych podstaw nabytych drogą
kształcenia w kierunku pedagogicznym skutkowała twórczymi
i efektywnymi praktykami pedagogicznymi.
Ruszczyc był znany jako człowiek czynu, z natury swego kresowego pochodzenia pragnący nieustannej zmienności, która
owocowała z jednej strony kreatywnością wychowawczych poczynań i różnorodnością wciąż nowych pomysłów i praktyk wycho-
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wawczych, z drugiej jednak strony zbyt szybko podejmowanymi
decyzjami. Ta nieumiejętność czekania i nieodparta potrzeba osiągnięcia celu przy nie zawsze dostatecznym przemyśleniu spraw
pozostały w nim do końca.
Jego twórcza inwencja pedagogiczna ożywiała Internat
Chłopców radosnym zgiełkiem i hałasem nowatorskich zabaw,
gier i zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Wyraźnie zauważalna uczuciowość w indywidualnych relacjach z wychowankami, tak widoczna choćby w pierwszym kontakcie z Ruszczycem,
sprzyjała tworzeniu rodzinnego klimatu i relacji ojcostwa już od
momentu przybycia niewidomego dziecka do Zakładu. Emocjonalny stosunek do osamotnionego w Internacie wychowanka
kształtował serdeczne więzi pomiędzy Ruszczycem a jego podopiecznymi i tworzył atmosferę wspierania rozwoju dziecka na
jego drodze edukacyjnej – czego dowodem są tak liczne świadectwa jego wychowanków. Prostota stylu bycia – tak czarująca, ale i impulsywna bezpośredniość, przy specyficznym poczuciu humoru, akcentowanie intuicji i emocji w pracy wychowawczej sprzyjało przy tym wypracowaniu przez te wszystkie lata
aktywności pedagogicznej niesłabnącego do końca życia autorytetu.
Powiadali o nim: zupełnie nie miał prywatnego życia. Dziwili się. Ruszczyca można postrzegać jako kogoś, kto potrafił dawać
– zapał, swój czas, swoje znajomości, przekonania i w sposób wysoce zawoalowany – swoje myśli i uczucia. Ruszczyc żył tak, jakby nieustannie był przejęty czyimś losem, nieustającą o innych pamięcią, w ciągłej ubogacającej wymianie z „drugim”. Miał zdolność koncentrowania się w swoich działaniach i integrowania
całkowitego wysiłku na wybranej pracy.
Dostrzegalne są charakterystyczne cechy jego stylu wychowawczego:
– wytrwałość w tworzeniu struktur wspomagających rewalidację, edukację niewidomych dzieci, młodzieży, dorosłych;
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– umiejętność wskazywania dróg życiowych właściwych zdolnościom i predyspozycjom wychowanka;
– bliskość kontaktu wychowawczego z dzieckiem13, kompetencja i dyskretne kierownictwo w dążeniu do osiągania przez nie
dojrzałości psychospołecznej, przy jednak nieco autokratycznym
stylu zarządzania Internatem Chłopców (trzeba przy tym zaznaczyć, że przy dyrektywnym narzucaniu współpracownikom planów, wytycznych do realizacji obopólne relacje pozostawały ostatecznie mimo wszystko przyjacielskie: podwładni rozumieli to
permanentne podporządkowanie wszystkich i wszystkiego dobru
niewidomego).
Nowatorstwo we włączaniu niewidomych w życie osób widzących (zgodne z dzisiaj lansowaną ideą włączania niepełnosprawnych), w połączeniu z wiarą w możliwości twórcze człowieka i jego zdolność do nieustannej pracy nad sobą, wywiedziona ze światopoglądu religijnego (przy głębokiej, emocjonalnej i mało
intelektualnej religijności, która była jednak przemyślana i przeżyta w doświadczeniach w ciągu całego życia) implikowały sukces w wychowaniu. Henryk Ruszczyc począwszy od lat 30. ubiegłego stulecia swoim światopoglądem pedagogicznym wyprzedzał
aktualnie uznawane w pedagogice specjalnej tezy (por. A. Górniewicz, A. Krause, 2003) i umiejętnie je przejawiał w działaniach
tyflologicznych. Pedagogika niewidomych i słabowidzących
wciąż taktuje je jako wiążące i wartościowe.
Tadeusz Mazowiecki we wstępie do Ludzi Lasek napisał (2000:
8): „Laski mówią – życiem ludzi. […]. Przyzwyczajeni do myśli,
że historia składa się z wielkich wydarzeń, nie dostrzegamy tego,
że ma ona swój nurt podskórny, niewidoczny, albo zgoła wyglądający na to, że toczy się poza życiem bieżącym”. Ludzie piszą wielkie wydarzenia siłą swojej wiary w idee, siłą swych dokonań. Waż13
Analiza Ruszczycowej relacji wychowawca-dziecko pozwala umiejscowić jego stanowisko w obszarze pedagogiki akcentującej demokratyczną przyjaźń
z dzieckiem, w orbicie pedagogiki personalistycznej.
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ne, by posiadać wiedzę o tamtych czasach, o szczególnej jednostkowej obecności w Laskach, o ludzkiej odwadze i poświęceniu,
rzutujących nie tyle na jednorazowy akt wielkiego czynu, ile na
przeobrażenia świadomości społecznej w obrębie jakości poziomu oferty pomocowej proponowanej osobom niepełnosprawnym
wzrokowo w Polsce okresu powojennego. Może ważna jest refleksja o życiu człowieka, który przez swoją potrzebność ludziom niewidomym zmienił kształt wsparcia społecznego i zawodowego dla
nich.
Czy głęboko zaangażowana (aż do granic poświęcenia) służba niewidomemu, a zarazem spuścizna Ruszczyca stanowi tylko
wartość czasu minionego? Czy jego wybory, decyzje, wierność
przekonaniom są niedzisiejsze, czy może jednak mają wartość dla
współczesnych? W stylu i przemyśleniach pedagogicznych Henryka Ruszczyca pobrzmiewa nuta, która odpowiadała potrzebie
poznawczej, działaniowej i emocjonalnej współczesnego mu pokolenia. Jego projekt, pozbawiony konotacji z uprzedmiotawiającą socjalistyczną ideologią urabiania człowieka, w której realiach
przyszło H. Ruszczycowi żyć i tworzyć, nie straci na swej aktualności, tak jak nie zniknie w młodych odwieczne dążenie do przekraczania granic poznania.
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Hanna Smoleń

Terapia widzenia
w rewalidacji osoby słabowidzącej

tej części sesji zespół zajmujący się terapią widzenia,
w skład którego wchodzą: Joanna Celmer-Domańska, Anna Głuchowska, Monika Saczek, Hanna Smoleń i Władysław
Brzozowski, (zob. zdjęcie powyżej), omówią następujące zagadnienia:
1. Wybrane definicje związane ze słabowzrocznością;
2. Następstwa funkcjonalne widzenia przy różnych schorzeniach naszych wychowanków;
3. Zakres terapii widzenia;
4. Terapia widzenia u osób z obniżoną sprawnością umysłową.
W naszym Ośrodku obok wychowanków niewidomych uczą
się także słabowidzący. Nas interesuje ta druga grupa. Możemy
ją podzielić na dwie części – wychowankowie słabowidzący od
urodzenia i dzieci z nabytą słabowzrocznością. Ich terapia przebiega inaczej. Dzieci słabowidzące od urodzenia wymagają ćwiczeń stymulujących widzenie, nabywania podstawowych umie-
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jętności wzrokowych, nauki rozpoznawania tego, co widzą, rozumienia tego, co widzą, czyli bardziej zaawansowanych umiejętności wzrokowych, umiejętności manualnych, rysowania, pisania, posługiwania się pomocami optycznymi i nieoptycznymi.
Wychowankowie z nabytą słabowzrocznością, którzy mając
rozwinięte funkcje widzenia muszą nauczyć się, jak adaptować
otoczenie dla swoich potrzeb, posługiwać się pomocami, zmienić sposób pisania, o ile pogarszający się wzrok na to pozwoli, po
prostu nauczyć się korzystać z resztek widzenia przy współpracy z innymi zmysłami w większym stopni, niż to było w okresie
przed wystąpieniem choroby oczu.

Tablica
optometryczna
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* * *
Rehabilitacja wzroku, terapia widzenia, rewalidacja wzroku,
usprawnienie widzenia to różne nazwy tego samego procesu, odnoszące się do działań mających na celu poprawę w wykorzystywaniu resztek widzenia osoby słabowidzącej w życiu codziennym
w maksymalnym zakresie, zależnie od stanu wzroku. Nasze zajęcia można więc zamiennie nazywać rehabilitacją wzroku, widzenia, terapią widzenia, usprawnianiem widzenia, wzroku itp.
Zauważyłam, że dla wielu osób zakres czynności terapii widzenia jest trudny do określenia, często mylony z działaniami innego rodzaju, toteż przedstawiam poniżej to, czym nie zajmujemy się w naszych działaniach:
• zaburzeniami widzenia obuocznego,
• leczeniem niedowidzenia, zeza,
• doborem korekcji wad refrakcji,
• oceną stanu widzenia obuocznego pacjenta.
Tym zajmują się ortoptyści dysponujący specjalnym zestawem
przyrządów, stosujący odpowiednio opracowane ćwiczenia, które nie wchodzą w zakres naszych działań. Rozgraniczenie tego jest
bardzo ważne, gdyż na turnusach rehabilitacyjnych rodzice oczekują, że u ich słabowidzących dzieci wyćwiczymy słabsze oko, tak
by parametrami widzenia dorównało lepszemu. U osoby słabowidzącej jest to niemożliwe, u niedowidzącej – tak. I tu należy poruszyć kolejną sprawę: rozróżnienie słabowzroczności i niedowidzenia. Zauważyłam, że terminy te często są używane równoznacznie; o uczniu z zachowaną możliwością widzenia mówi się
słabowidzący, a najczęściej niedowidzący. To jest błąd.
Niedowidzenie (amblyopia, leniwe oko) – polega na obniżeniu ostrości widzenia, mimo optymalnej korekcji optycznej i braku zmian organicznych w oku. Jego przyczyną jest „niewłączenie
oka” w proces widzenia. Przyczyną niedowidzenia jest zwykle zez
lub wrodzona wada refrakcji.

Hanna Smoleń – Terapia widzenia w rewalidacji osoby słabowidzącej

85

Słabowidzenie natomiast – to poważne pogorszenie wzroku,
które nie może być skorygowane w drodze działań medycznych,
interwencji chirurgicznych lub przy pomocy konwencjonalnych
okularów. Funkcjonalnym następstwem tego pogorszenia jest
upośledzenie zdolności do wykonywania podstawowych, codziennych czynności, czy to w domu, czy też w pracy. Osoba słabowidząca może ustalić, gdzie obiekty się znajdują, ale nie może określić, czym one są; może widzieć dostatecznie, by czytać, a jednak
mieć kłopoty z poruszaniem się w domu czy w jego okolicy.
Podsumowując, słabowidzący są to ludzie, którzy nie są ani
całkowicie niewidomi, ani prawidłowo widzący, którzy pomimo
okularów korekcyjnych mają trudności z wykonywaniem czynności wzrokowych, ale poprzez wykorzystanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomocy ułatwiających widzenie, osoby te
mogą poprawić swoją zdolność wykonywania tych czynności,
o czym będzie mowa w dalszej części naszego wystąpienia. Nawiasem mówiąc, jeszcze kilkanaście lat temu słabowidzący byli postrzegani jako osoby niewidome. Sami też tak siebie traktowali.
Parametry ostrości oka słabowidzącego: od 0.05 do 0.3, a pole widzenia nie może być większe niż 30°. Ostrość widzenia większości naszych uczniów mieści się w granicach 0.05 do 0.1, przy
polu nie większym niż 20°. Ponadto nasi uczniowie są przeważnie jednooczni.
Ostrość widzenia normalnie widzącego człowieka to 6/6 (anglosaska klasyfikacja), 5/5 (najczęściej używana w Polsce), czyli
1.0, a pole widzenia w poziomie ok. 180°, w pionie 40° od brwi,
a od kości policzkowych 60°.
Pragnę też poruszyć problem osób z poczuciem światła. Czy
w ich przypadku terapia widzenia może pomóc? Jestem przekonana, że nie. W swojej pracy nie spotkałam się z przypadkiem poprawy widzenia u osób widzących tak słabo. Przekonajmy się, czy
jest to możliwe. Trzeba zamknąć oczy, włączoną latarkę skierować na zamknięte oczy. Pomimo że przez powieki dochodzi świa-
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tło, a po zbliżeniu latarki z kolorowymi filtrami można rozróżnić kolory, zauważyć skąd pada światło, czy to wystarczy, by dostrzec umeblowanie w pomieszczeniach, budynek, jego elementy, drogę, pasy na ulicy?
Wielu rodziców wierzy, że ich maluch z poczuciem światła po
latach ćwiczeń będzie mógł funkcjonować wzrokowo na poziomie
zadawalającym. Tracą niepotrzebnie wiele czasu i stresują swoje
dziecko, które zniechęca się do ćwiczeń, które nic nie wnoszą do
jego funkcjonowania. W populacji niewidomych tylko niewielki
procent jest całkowicie niewidomych, bez percepcji światła.
1. Pracownie rehabilitacji wzroku w naszym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Laski:
• Biblioteka – zajęcia prowadzone są z uczniami wszystkich szkół
Ośrodka w Laskach;
• Dział Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka Niewidomego – terapię prowadzi się z przedszkolakami, a przede wszystkim
z dziećmi spoza Ośrodka;

Laski, budynek Biblioteki
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Rabka: zajęcia prowadzone są z uczniami na terenie tej placówki;
Sobieszewo: zajęcia odbywają się z dziećmi z Ośrodka Wczesnego Wspomagania dla Dzieci Słabowidzących w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkolnych uczących się w szkołach masowych.
2. Dane dotyczące naszych zajęć:
• Zajęciami objęte są dzieci od niemowlęcia do ukończenia edukacji w naszym Ośrodku. Długość terapii zależy od stanu wzroku i możliwości wzrokowych, zaangażowania oraz potrzeb ucznia.
• Liczba nauczycieli rehabilitacji wzroku w placówkach naszego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: w Laskach – 6, w Rabce – 1,
w Sobieszewie – 1.
3. Statystyka schorzeń uczniów objętych naszymi zajęciami:
uwzględnieni zostali uczniowie Działu Głuchoniewidomych,
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkół Ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się wychowankowie, u których występuje kilka schorzeń, np. retinopatia wcześniacza i zaćma wtórna bądź jaskra wrodzona ze zwyrodnieniem rogówek. W naszej
statystyce uczniowie ci będą liczeni kilka razy. Statystyka poniższa dotyczy w sumie ok. 40 uczniów:
• Retinopatia wcześniacza – 18
• Zanik, niedorozwój nerwów wzrokowych, (w tym powypadkowy zanik nerwu wzrokowego) – 12
• Wysoka krótkowzroczność – 8
• Zespoły genetyczne: choroba Recklinghausena, Bardet-Biedla,
Lebera, Stargardta – 7
• Jaskra (wrodzona, wtórna) – 6
• Oczopląs często towarzyszący schorzeniom oczu – 6
• Nowotwory (przeważnie mózgu, w okolicach nerwów wzrokowych) – 4
• Zwyrodnienia siatkówek – 3
• Achromatopsja – 2
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• Rozczepienie (coloboma) struktur oka – 2
• Zaćma – 2
• Zez – 2
• Zwyrodnienia, uszkodzenia rogówek – 2
• Astygmatyzm – 1
• Bezsoczewkowość pooperacyjna – 1
Chciałabym omówić specjalnie spreparowane zdjęcie. Patrząc,
nie od razu rozpozna się na nim obiekt, ponieważ te pozornie niewyraźne plamy wymagają interpretacji wzrokowej. Kiedy rozpozna się obiekt na zdjęciu – to jest widzenie; przedtem był to tylko odbiór zmysłu wzroku. W tym przypadku dobra ostrość wzroku nie wystarczy, bo po rozpoznaniu obiektu, nasza ostrość
widzenia nie ulega poprawie.

Interpretacja wzrokowa obrazka – po ostatnim referacie dotyczącym
terapii widzenia
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Widzenie to zdolność rozumienia znaczenia oglądanych obrazów, dzięki zmysłowi wzroku. Zdjęcie to posłuży do wytłumaczenia procesu nadawania sensu temu, co osłabiony wzrok odbiera. Staramy się, by nasze słabowidzące dzieci rozpoznawały treści z wielu niewyraźnych jasnych, ciemnych, czasami kolorowych
plam.
Widzenie to nie tylko aparat wzrokowy, to również mózg, dzięki któremu rozpoznajemy, zauważamy, interpretujemy. Widzenie
to także wiedza, np. zdjęcia radiologiczne nie wszyscy potrafią zinterpretować, pomimo dobrego widzenia, a radiolodzy nie mają
z tym problemów. Celem terapii widzenia jest więc nauczenie wyławiania z chaosu figury, tła, nauczenie właściwej interpretacji otoczenia, pomimo zaburzonej ostrości widzenia, zaburzenia widzenia barw i ograniczonego pola widzenia, różnego widzenia jednym okiem, od tego, co dostrzega drugie oko.
Staramy się ćwiczyć oboje oczu, w większym stopniu ćwiczymy jednak lepsze oko. Zresztą u słabowidzących nie można doprowadzić do wyrównania widzenia w obu oczach, ponieważ różnice między nimi są zbyt duże, by mózg sobie z tym poradzić.
Mam wrażenie, że okuliści rzadko biorą pod uwagę specyfikę mózgu, jego możliwości percepcyjne. Problem ten słabowidzący rozwiązują często poprzez swoistą „specjalizację oczu”, tj. jedno oko
przeznaczają do dali, a drugie do czytania, pisania, czyli do bliży. W naszej pracy przede wszystkim chodzi o wyćwiczenie u słabowidzącego rozumienia tego, co widzi. Nasze ćwiczenia nie poprawiają ani ostrości wzroku, ani pola widzenia, ani motoryki.
W celu poprawy funkcjonowania w oparciu o wzrok, staramy się
także wypracować u słabowidzącego różne techniki patrzenia oraz
stosować pomoce optyczne i nieoptyczne.
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Anna Głuchowska

Ocena funkcjonalna widzenia ucznia
cena funkcjonalna (diagnoza funkcjonalna) ucznia polega
na poszukiwaniu informacji na temat możliwości wzrokowych i sposobie funkcjonowania dziecka w jego naturalnym otoczeniu i sytuacjach życia codziennego. Głównym celem takiej oceny jest przede wszystkim ustalenie, w jakim stopniu dziecko wykorzystuje posiadane możliwości wzrokowe i na ile jest
samodzielne w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Poza
tym terapeuci starają się odpowiedzieć na pytanie, w jakiej dziedzinie dziecko napotyka największe trudności, a jakie są jego mocne strony. Po uzyskaniu takich informacji możliwe jest utworzenie indywidualnego programu rehabilitacji wzrokowej dla konkretnego ucznia, okresowo zaś przeprowadza się ewaluację
(ocenę) efektów takiej terapii widzenia.
W zakres oceny funkcjonalnej wchodzą przede wszystkim
czynności, które dziecko wykonuje naturalnie, podczas codziennej egzystencji, takie jak: porozumiewanie się, poruszanie się
(orientacja w przestrzeni), czynności związane z pracą (nauką)
i zabawą, samoobsługa. Jest to podstawowa różnica między oceną funkcjonalną a oceną okulistyczną – oceniane są czynności życia codziennego, a nie ściśle określone, medyczne parametry. Poza tym oceny funkcjonalnej dokonują rehabilitanci, terapeuci czyli kadra niemedyczna (w odróżnieniu od okulistów dokonujących
oceny medycznej). Ocena funkcjonalna odbywa się w warunkach
naturalnych, które nie są ściśle kontrolowane, dokonywana zaś jest
za pomocą narzędzi nieprofesjonalnych, funkcjonalnych, używanych w codziennym życiu. Do oceny medycznej zaś konieczne są
profesjonalne narzędzia, bez których niemożliwa jest dokładna
analiza układu wzrokowego dziecka. Ostatnią różnicą między oce-
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ną medyczną a funkcjonalną jest fakt, iż ocena medyczna skupia
się przede wszystkim na ilości możliwości wzrokowych posiadanych przez pacjenta, zaś ocena funkcjonalna – na ich jakości i sposobie – wykorzystywania.
Przy ocenie funkcjonalnej należy pamiętać, iż istnieje wiele
czynników, które mają wpływ na wzrokowe funkcjonowanie
dziecka. Nie są to tylko, jak często się uważa, ostrość wzroku i pole widzenia, a cała pula równie ważnych wyznaczników. Amerykańska tyflopedagog – Ann Corn, zaproponowała model funkcjonowania wzrokowego, w którym czynniki wpływające na funkcjonowanie osoby słabowidzącej podzieliła na trzy grupy.
Wszystkie wymienione czynniki wpływają na sprawność wzrokową dziecka w równym stopniu i są od siebie zależne.
Pierwszy wymiar modelu został nazwany „Możliwości wzrokowe”. Do tej grupy zaliczone są takie czynniki wpływające na
WYPOSAŻENIE I DYSPOZYCJE
INDYWIDUALNE

MOŻLIWOŚCI
WZOROKOWE

CZYNNIKI
ZEWNĘTRZNE

Model funkcjonowania wzrokowego Ann Corn
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funkcjonowanie wzrokowe, jak: ostrość wzroku, pole widzenia,
motoryka gałek ocznych, funkcje mózgowe (np. świadomość
i umiejętność interpretacji bodźców wzrokowych) i recepcja światła i barwy (możliwość dostosowania się wzroku do światła i ciemności, światłowstręt). Tym wymiarem zajmuje się wyłącznie diagnoza okulistyczna.
Drugi wymiar modelu funkcjonowania wzrokowego autorka
nazywa „Wyposażenie i dyspozycje indywidualne”. Do tej grupy
zaliczone są zdolności poznawcze dziecka (np. inteligencja, pamięć, doświadczenie czy umiejętność rozwiązywania problemów),
umiejętność wykorzystywania pozostałych, nieuszkodzonych
zmysłów (integracja sensoryczna), percepcja (rozpoznawanie i interpretowanie bodźców wzrokowych), cechy psychiczne (np. motywacja, stabilność emocjonalna, uwaga) i cechy fizyczne (ogólny fizyczny rozwój organizmu). Tym wymiarem modelu zajmuje się wyłącznie diagnoza funkcjonalna.
Ostatnim wymiarem modelu są czynniki zewnętrzne, czyli cechy otoczenia osoby słabowidzącej. Do tej grupy czynników należą: barwa otaczających przedmiotów (jej odcień, nasycenie),
kontrast między dwoma powierzchniami, czas (jak długo jest eksponowany dany bodziec, jak długo trwa), oświetlenie (ilość światła, możliwość odbijania się światła od powierzchni) oraz przestrzeń (jaki jest układ przedmiotów w danej przestrzeni, ich odległości między sobą, wielkość, ilość). Wszystkie wyżej wymienione
czynniki zewnętrzne są bardzo łatwe do manipulowania i kontrolowania przez terapeutę. Podczas diagnozy funkcjonalnej może
on sprawdzić, jakie czynniki zewnętrzne wpływają najbardziej
efektywnie na pracę dziecka (jakie preferuje oświetlenie, kontrast,
barwę przedmiotu etc.) i modyfikować otoczenie w taki sposób,
by warunki pracy wzrokowej były dla dziecka jak najbardziej optymalne i przynosiły korzystne rezultaty.
Najważniejszymi metodami stosowanymi w diagnozie funkcjonalnej są:
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• obserwacja – terapeuta obserwuje dziecko podczas naturalnych sytuacji życia codziennego lub podczas wykonywania zadania przez niego zleconego (np. dobór klocków według konkretnych kryteriów, np. kolor, kształt),
• wywiad z osobami z otoczenia dziecka,
• bezpośrednia rozmowa z dzieckiem,
• przeprowadzenie specjalistycznych testów i ćwiczeń diagnostycznych.
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Joanna Celmer-Domańska

Funkcjonalne następstwa
uszkodzenia wzroku
unkcjonalnymi następstwami uszkodzenia wzroku u osób słabowidzących nazywamy skutki schorzeń wzrokowych powodujące, że osoby te widzą obraz w nieprawidłowy sposób. Uszkodzenia wzroku mogą dotyczyć budowy lub funkcji jakiejś części
układu wzrokowego, w tym samego oka (m.in. rogówki, soczewki, siatkówki, naczyniówki), nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych i mózgu. Przyczyny uszkodzeń są zróżnicowane np. schorzenia uwarunkowane genetycznie lub nabyte, jak urazy, nowotwory.

F

Najczęściej pojawiające się funkcjonalne następstwa uszkodzenia wzroku:
• obniżona ostrość widzenia,
• zaburzenia w polu widzenia centralnym i obwodowym,
• ślepota zmierzchowa,
• problemy z adaptacją do zmian oświetlenia,
• zaburzenia widzenia barw,
• nadmierna wrażliwość na światło – światłowstręt, olśnienia,
• błyski, tęczowe koła na obwodzie postaci i przedmiotów
(w przypadku jaskry),
• osłabione poczucie głębi,
• zniekształcenia, dwojenie obrazu,
• bóle oczu, głowy.
Obniżona ostrość widzenia jest następstwem większości
schorzeń wzrokowych. Występuje m.in. w przebiegu jaskry, za-
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ćmy, zaniku nerwu wzrokowego, wysokiej krótkowzroczności,
różnego rodzaju dysplazjach siatkówki oraz zwyrodnieniach plamki żółtej. Może być zaburzona w różnym natężeniu, nieznacznie
(umożliwiając czytanie powiększonego druku oraz rozpoznawanie drobnych przedmiotów i twarzy) lub znacznie (pozwalając tylko na rozpoznanie ilości palców tuż przed twarzą lub rozpoznawanie bardzo dużych obiektów).
Zaburzenia w polu widzenia to mroczki, pola niewidzenia
lub ograniczenia, które powodują, że można zobaczyć tylko fragmenty obrazu. Powoduje to problemy z rozpoznawaniem obiektów, interpretacją otoczenia, orientacją w przestrzeni i samodzielnym poruszaniem się. Rodzaj i natężenie problemów zależy od
stopnia i miejsca uszkodzenia pola widzenia. Kiedy występuje
mroczek centralny (np. przy zwyrodnieniach plamki żółtej, zaniku nerwu wzrokowego, różnych zespołach genetycznych) zostaje
silnie obniżona ostrość oraz ograniczone pole widzenia. Osoby
z takim problemem mają postępujące kłopoty z rozpoznawaniem
twarzy, rysunków, pisaniem, lokalizowaniem i rozpoznawaniem
drobnych przedmiotów oraz kolorów.
Następstwem funkcjonalnym różnych schorzeń np. barwnikowego zwyrodnienia siatkówki, retinopatii wcześniaczej, jaskry
jest również zawężenie pola widzenia obwodowego, nazywanego też widzeniem lunetowym. Osoby z tym problemem widzą tylko fragment obrazu, jak przez lunetę, w związku z czym mają ślepotę zmierzchową, duże kłopoty z poruszaniem się, lokalizowaniem obiektów. Zaburzenia w polu widzenia mogą również
przybrać charakter mroczków rozsianych, czy pól niewidzenia,
m.in. w przebiegu zwyrodnień siatkówki i retinopatii cukrzycowej.
W większości schorzeń wzrokowych występują problemy
z adaptacją do zmian oświetlenia, sprawiające, że wydłuża się czas
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adaptacji do nowych warunków, trudne staje się widzenie po
przejściu z ciemnego pomieszczenia do jasnego lub odwrotnie.
Przy części schorzeń mogą występować również „czasowe
oślepienia”, spowodowane pojawiającym się światłem np. reflektorów samochodowych, uniemożliwiające często nawet lokalizację bodźca i powodujące dezorientację. Są też osoby mające światłowstręt tak silny, że nie pozwala im funkcjonować bez filtrów
medycznych lub ciemniejszych okularów nawet w pomieszczeniach.
Osoby słabowidzące zmagają się także z osłabionym widzeniem głębi. Wtedy np. zamiast szarych schodów widzą szarą płaską powierzchnię prowadzącą w dół lub w górę, mogą nie rozpoznać dziury w chodniku, trudno im prawidłowo ocenić odległości. Bardzo powszechnym zjawiskiem wśród następstw
funkcjonalnych jest zaburzone lub zniesione (np. w achromatopsji) rozpoznawanie barw, szczególnie nierozróżnianie barw pochodnych np. w wyniku zwyrodnienia plamki żółtej, ślepoty Lebera, zespołu Stargardta. Przy schorzeniach siatkówki lub problemach funkcjonowania mózgu mogą następować zniekształcenia
lub dwojenie obrazu. Bardzo powszechne u osób słabowidzących
są też bóle oczu i głowy, występujące przy długiej pracy wzrokowej lub też niezależne od niej, a związane ze specyfiką choroby.
Uszkodzenia dróg wzrokowych lub kory wzrokowej w mózgu
powodują problemy z widzeniem i rozpoznawaniem:
• twarzy i mimiki,
• liter i wyrazów,
• kolorów i kształtów,
• postaci i przedmiotów,
• punktów orientacyjnych.
Utrudniają też percepcję ruchu, poruszanie się w przestrzeni, orientację w terenie.
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Symulacja zaburzonej ostrości widzenia

Symulacja mroczka centralnego

97

98

SESJA SIERPNIOWA

Symulacja mroczków rozsianych

Symulacja widzenia lunetowego

Joanna Celmer-Domańska – Funkcjonalne następstwa uszkodzenia wzroku

Symulacja widzenia lunetowego podczas poruszania się

(Autor zdjęć: Małgorzata Benisz-Stępień)
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Monika Saczek

Dobór pomocy optycznych
la każdego ucznia indywidualnie proponujemy właściwe dla
niego pomoce optyczne:
– do bliży: lupy, okulary lupowe, lupy elektroniczne, powiększalnik telewizyjny;
– do dali: monookulary.
W zakresie terapii jest również nauka ich używania najpierw
w pracowni, potem z w sytuacjach życia codziennego.
Uczniowie chętnie wybierają lupy elektroniczne, nazywane
również przenośnymi kieszonkowymi powiększalnikami, ponieważ dają największe powiększenie z lup przenośnych i możliwość
ustawienia kontrastu (czarne tło – białe litery).

D

Pomoce optyczne
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Uczniowie słabowidzący korzystają z podświetlanej lupy
z podstawką, którą ustawia się na tekście.
Czynnikami wpływającymi na rezultaty terapii widzenia są:
– możliwości wzrokowe: jaki jest ubytek widzenia ucznia, jaką ma ostrość widzenia, pole widzenia, czyli jakie ma parametry
widzenia;
– motywacja do pracy wzrokowej; nie każdy słabowidzący ma
potrzebę podjęcia wysiłku, rozwijania umiejętności patrzenia. Dla
niektórych technika pozawzrokowa jest szybsza, łatwiejsza, lepiej
się w niej czują. Są uczniowie, którzy mają możliwości wzrokowe, ale nie chcą z nich korzystać i rozwijać. Zdarza się, że dziecko dochodzi do pewnego poziomu używania wzroku i więcej nie
chce, bo dalsza praca jest zbyt trudna lub efekty pracy nie dają
dziecku satysfakcji;
– aktywność własna; oznacza bierność lub aktywność w postawie ucznia, gotowość do podejmowania wyzwań, wysiłku, poznawania czegoś nowego, jego zaangażowanie w rehabilitację;
– poziom sprawności umysłowej ma wpływ na rozumienie pojęć, zdobywanie wyższych funkcji wzrokowych (spostrzeganie różnic, dopełnianie wzrokowe, rozróżnianie, identyfikowanie związków w obiektach na obrazkach), pamięć zdobytych umiejętności;
– korzystanie z pomocy optycznych, sprzętu (komputer, powiększalnik); umiejętność ich ustawienia, decyzja, kiedy używać
itp.
Istnieje korelacja pomiędzy osiągnięciami terapii a poziomem
intelektualnym dziecka. Uczeń ze słabszymi parametrami widzenia, ale sprawny intelektualnie, może osiągać więcej niż jego kolega z lepszymi możliwościami wzrokowymi, ale obniżoną sprawnością umysłową. Ważna jest:
– częstotliwość zajęć, systematyczność pracy;
– używanie nabytych umiejętności; dla postępów w rewalidacji istotne jest, czy słabowidzący korzysta ze wzroku poza zajęcia-
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mi, czy dla niego praca wzrokowa kończy się w momencie wyjścia z pracowni.
Nie zawsze zależy to tylko od dziecka, ale również od jego rodziców czy osób, które go otaczają, jak jest ono postrzegane: czy
jako osoba niewidoma, czy słabowidząca. Ważne jest, by środowisko, w którym dziecko jest, dawało mu możliwość używania
wzroku.
Aby stworzyć taką możliwość konieczna jest:
– Adaptacja otoczenia i stanowiska pracy/zabawy. Tu ważne
jest dobranie elementów zgodnych z preferencjiami dziecka.
– Odpowiednie oświetlenie: lampka stolikowa, światło górne,
stanowisko słoneczne lub zacienione, filtry, rolety , zasłony regulujące dopływ światła.
– Kontrasty; oznaczenia innym kolorem niż ściana drzwi, linie na podłodze, dla lokalizowania przedmiotów w otoczeniu, np.
narzuta na łóżko, podkładka na stół, kontrastująca ze stojącymi
na niej naczyniami itp.
– Pomoce optyczne, optoelektroniczne ułatwiające widzenie:
powiększalnik telewizyjny, sprzęt komputerowy i odpowiednie
oprogramowanie aparat fotograficzny.
– Pomoce nieoptyczne: pulpity do książek, odpowiednie długopisy, cienkopisy, markery, zeszyty z pogrubioną liniaturą, książki z powiększonym drukiem, uproszczone pismo odręczne.
– Porządek przestrzenny: łatwiej zobaczyć pojedyncze przedmioty bez zbędnych szczegółów na jednobarwnym tle;
– Czas i odległość: zapewnienie potrzebnego czasu do obserwacji obiektu i możliwości zmiany odległości obserwacji, swobodne przybliżanie się lub oddalanie od obiektu.
– Akceptacja tempa pracy i męczliwości dziecka w pracy wzrokowej.
Takie adaptacje są konieczne w procesie rewalidacji ucznia słabowidzącego, ponieważ często dają mu możliwość korzystania ze
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wzroku w różnych sytuacjach życia codziennego. Pozwalają na
opanowanie techniki czarnodrukowej, nawet jeśli tempo pracy jest
zbyt małe, by była to technika podstawowa. Jednak umiejętność
ta wpisuje się w proces rewalidacji osoby słabowidzącej.

Interpretacja wzrokowa obrazka ze strony 88

Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Małgorzata Pyrka

Jeszcze raz o komunikacji
w terapii pedagogicznej
(cz. III)
oprzednim razem mówiliśmy o tym, w jaki sposób kreujemy
nasz wewnętrzny świat. Jak tworzymy w naszym umyśle obrazy, uczucia, słowa, które słyszymy w myślach, sposób, w jaki mówimy do samych siebie, smaki i zapachy, które czujemy i zapamiętujemy.
Dziś słów kilka na temat METAPROGRAMÓW, które tworzą nasz własny świat. Po co nam one? Wiemy już, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich informacji napływających do nas
z otoczenia. W związku z tym stosujemy swego rodzaju wzorce
czy opuszczenia, które pomagają nam porządkować jakoś naszą
wiedzę, a także ukierunkowują nasze działania i potrzeby. Znajomość metaprogramów pozwala m.in. na: rozwój osobisty
i zwiększenie swojej elastyczności, określenie indywidualnego profilu stosowanego języka i podejmowanych zachowań napotykanych przez nas osób, poprawę komunikacji z ludźmi, zwłaszcza
funkcjonującymi z odmiennymi metaprogramami od naszych,
rozszerzenie poznania w zakresie różnych sposobów działania ludzi, a więc rozumienia ich motywacji i sposobów podejmowania
decyzji czy, pożądanego w naszym zawodzie, zwiększenia łatwości uczenia się.
Jak możemy to wykorzystać w terapii czy naszej codziennej
pracy? Filtry w postaci metaprogramów powodują, że każdy z nas
interpretuje napływające do nas informacje w sposób specyficz-
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ny dla siebie. Nie istnieje jeden „poprawny” sposób przetwarzania danego doświadczenia (np. głaskania konia, wykonywania
określonego ruchu podczas ćwiczenia), nie ma też czegoś takiego jak „poprawny” metaprogram. Każdy wariant w określonych
okolicznościach ma swoje mocne i słabe strony.
Każdy z nas posługuje się własną, unikalną kompozycją metaprogramów. Co za tym idzie, sztuka odpowiedniego postępowania w kontekście metaprogramów polega na tym, aby uświadomić sobie swoje funkcjonowanie i kształtować je odpowiednio
do zamierzonych celów. Zaś wywieranie wpływu na pacjentów,
podopiecznych, rodziców, członków zespołu oraz postępowanie
z tymi osobami w kontekście metaprogramów polega na tym, by
wiedzieć, jak reagują na konkretne metaprogramy oraz odpowiednio posługiwać się nimi w procesie komunikacji.
Metaprogramy są użyteczne do zrozumienia wzorców zachowania osoby, z którą rozmawiamy czy pracujemy. Jednym ze
sposobów określenia tych wzorców jest analiza słów, jakich ta osoba używa. Metaprogramów jest kilkadziesiąt, 5–6 z nich jest najbardziej użyteczne w codziennej komunikacji, 10–12 przydaje się,
kiedy uczymy innych. Najczęściej spotykane metaprogramy:
1. Kierunek motywacji: od problemu – do celu. Nasze działania mogą być spowodowane potrzebą unikania nieprzyjemnych
bodźców czy konsekwencji, wówczas polegają na oddalaniu się
od nich. Możemy też zwracać uwagę na atrakcyjność pewnych
rzeczy, wtedy dążymy w ich kierunku. Znajomość metaprogramu własnego czy podopiecznego w określonym kontekście pozwoli nam skutecznie motywować siebie lub jego do działania. Nie
ma sensu oferowanie zachęt „do” w postaci nagrody za określone działanie (np. „Jeśli będziesz wykonywał te ćwiczenia regularnie, odczujesz duży komfort i ulgę dla stawów”.), jeśli podopieczny, którego staramy się zmotywować, ma silny metaprogram „od”.
W tym przypadku pobudzeniem do działania będzie raczej pokazanie, jakich negatywnych konsekwencji można uniknąć
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w wyniku podjęcia działania (np. „Jeśli będziesz wykonywał te
ćwiczenia regularnie unikniesz zapalenia stawów”.)
2. Nawyk reakcji: zgoda – sprzeciw. O meta-zgodzie mówimy
wówczas, kiedy pacjent zgadza się z tym, co powiedział terapeuta. Jeśli terapeuta coś mówi, to musi być prawda, to tak należy wykonać dane ćwiczenie. Meta-niezgoda oznacza nie tylko to, że nie
zgadza się z tym, co właśnie powiedzieliśmy, ale także często nie
zgadza się z nami samymi. Wówczas możemy rozpocząć naszą wypowiedź od słów: „Pewnie się z tym nie zgodzisz…” .
3. Wzorzec pracy: opcje – procedury. Jeśli do działania zachęca nas świadomość, że coś trzeba zrobić, wówczas najważniejsze
są dla nas procedury, konieczność. Jeśli motywuje nas prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś nowego, nieznanego, wówczas
istotne są opcje. Poczucie konieczności często idzie w parze z dość
silnym upodobaniem do określonych procedur „To należy zrobić
w ten sposób”, takiemu pacjentowi możemy zaproponować wykonanie konkretnego ćwiczenia w określony sposób lub sekwencji ćwiczeń, ustawionych według określonej procedury. „Metaprogram opcje” przejawia się w formie upodobania do wielu opinii
i alternatywnych rozwiązań. Dokonywanie wyboru stanowi wówczas sprawę nadrzędną, a język charakteryzuje się wyrażaniem życzeń, nadziei i opisywaniem tego, co być może się wydarzy. W tym
przypadku dobrze jest dawać alternatywę (np. dwa ćwiczenia –
do wyboru).
4. Wielkość zakresu: ogół – szczegół. Każdy z nas zetknął się
chyba z pacjentem, który fantastycznie dostrzega różne szczegóły danego ćwiczenia (piłka, gumowa, duża, z wzorkiem, kosz, na
drzewie, wysoko), ale nie dostrzega samego ćwiczenia (wrzucić
piłkę do kosza). Są też osoby, którzy są tak skupione na tworzeniu „ogólnego obrazu” (wrzucam piłkę, w biegu), że kompletnie
gubią szczegóły sytuacji (prawą/lewą ręką, oburącz, wcześniej zatrzymać konia, przed koszem). Jeśli dobrze wychodzi nam zapamiętywanie i radzenie sobie ze szczegółami, prawdopodobnie sto-

Małgorzata Pyrka – Jeszcze raz o komunikacji w terapii pedagogicznej

107

sujemy w działaniach precyzyjne, małe kroki, ale brakuje nam
szerszego kontekstu tych działań. Jeśli natomiast planujemy i wyobrażamy sobie jakąś całość, ale zaczynamy niecierpliwić się przy
szczegółach, czy nawet je usuwać, prawdopodobnie wolimy większe kroki. Możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy spotykają się dwie osoby o takich odmiennych stylach przetwarzania informacji? Liczba szczegółów, które podaje terapeuta robiący „małe kroki”, przytłacza osobę posługującą się „dużymi krokami”.
Ogólnikowość terapeuty pracującego z osobami nastawionymi na
szczegół może sprawić, że w ich odczuciu polecenie będzie niejednoznaczne. Podobnie rzecz się ma w kontekście zespołu terapeutycznego. Dobrze jest, aby w danym zespole znajdowały się
osoby reprezentujące oba style. To niezmiernie ważne dla
uwzględnienia wszystkich punktów widzenia i uzyskania jakiejś
wywarzonej perspektywy spojrzenia na sytuację.
5. Rodzaj odniesienia: wewnętrzny – zewnętrzny. Jeśli sami
wiemy, co jest dla nas dobre i nie lubimy, kiedy ktoś decyduje za
nas, kierujemy się odniesieniem wewnętrznym. Takie osoby łatwiej jest zmotywować/nawiązać z nimi kontakt, jeżeli pozwolimy im samodzielnie kreować sposób wykonywania danego zadania. Opinie innych, w tym nasza, mogą działać na nich jak płachta na byka, albowiem ludzie nastawieni na autorytet wewnętrzny
„muszą sami zadecydować”. Jeśli osoba lubi wiedzieć, co mówią/myślą inni, wówczas są do pewnego stopnia skierowani na zewnątrz i na ogół, podejmując decyzje, bardzo się liczą z cudzym
zdaniem. W tym przypadku być może łatwiej będzie odnieść polecenia do jakiegoś autorytetu zewnętrznego (terapeuta, kolega
wykonujący właśnie podobne ćwiczenie itp.).
6. Filtr związku: podobieństwo – różnica. Jeden z moich pacjentów powtarza często: „wiesz, to tak, jakby…”. Jego sposób porządkowania wszystkiego wg podobieństw jest tak wyraźny, że stał
się już przysłowiowy. Osoby, które myślą w ten sposób, dokonują połączeń wspólnych cech osób, rzeczy, wydarzeń, ćwiczeń, po-
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równują przeszłość i teraźniejszość. Podobieństwa te są dla nich
zarówno ważne, jak i przyjemne. Nie zmobilizuję go do działania,
mówiąc, że będzie ono interesujące, bo całkowicie nowe i odmienne od poprzedniego. Taki sposób motywacji będzie natomiast ciekawy dla osób skupiających się na różnicach, zauważających brakujące elementy bądź jakieś wyjątki.
A zatem – jeśli chcemy w sposób świadomy podążać za naszym pacjentem, podopiecznym, modelować jego rozwój, skutecznie realizować założony przez nas program terapeutyczny – umiejętność dopasowania swojego przekazu do odbioru rzeczywistości drugiej osoby wydaje się wręcz niezbędna.

BEZ AUREOLI
ks. Zygmunt Podlejski

Louis Braille
1809–1852
rodził się 4 stycznia 1809 roku we Francji, w regionie Île-de-France, w małej miejscowości Coupvray. Jego ojcem był Simon-René, który zawodowo trudnił się rymarstwem. Siodła
i uprzęże były jego specjalnością. Matką jego była Monika z domu Baron, córka winiarza, niewiasta dzielna, pracowita i pobożna. Jego rodzice mieli czworo dzieci: Monikę, Katarzynę, Marię
Celinę i Louisa. Mieszkali w starym domu, otoczonym winnicą,
wybudowanym przez dziadka Szymona.
Louis był najmłodszym dzieckiem, tak zwanym beniaminkiem. Został ochrzczony w miejscowym kościele cztery dni po narodzeniu. Louis miał szczęśliwe wczesne dzieciństwo. Lubił zwierzęta, pomagał siostrom w kurniku i opiekował się psem, który
wabił się Mendor. Mały Louis kochał ojca i to, co robił on w warsztacie. Pilnie obserwował jego pracę i jej fantastyczne owoce. Mając niecałe cztery latka, bawił się jak zwykle w warsztacie. Ojciec
nie dopilnował synka, kiedy manipulował on ostrym szydłem. Zabawa zakończyła się tragicznie. Louis skaleczył szydłem oko. Ojciec zabrał go do lekarza, który nie potrafił zatamować krwawie-
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nia. Nastąpiła silna infekcja zranionego oka, a potem zakażenie
objęło także to zdrowe. Chłopiec stracił wzrok. Wypadek
w warsztacie zmienił radykalnie jego życie i dojrzewanie.
Życie Louisa zawisło na włosku. Rodzice i lekarze długo o nie
walczyli. Gdy wreszcie wrócił do zdrowia, wiedział, że już nigdy
nie zobaczy twarzy ojca, mamy, nie będzie mógł obserwować lotu gołębi i promieni słonecznych przebijających się przez wędrujące po niebie chmury.
Był chłopcem pojętnym. Cierpienie przyspiesza bowiem dojrzewanie, zmusza do refleksji, które na ogół są obce zdrowym rówieśnikom. Rodzina otoczyła chłopca czułą opieką. Pomagała mu
pogodzić się z utratą wzroku i stopniowo zdobywać orientację
w domu i najbliższym otoczeniu za pomocą innych zmysłów. Louis skazany był na swój słuch, dotyk, węch i smak. Rodzinie pomagał miejscowy opat Palluy, który bardzo cenił Braille’ów i lubił małego Louisa, nad wyraz dzielnie znoszącego swoją niepełnosprawność.
Dzięki interwencji proboszcza chłopak mógł uczęszczać do
szkoły gminnej, gdzie wnet zabłysnął nadzwyczajną pamięcią.
Z łatwością przerabiał cały szkolny program, budząc wśród kolegów podziw i szacunek. Po krótkim czasie opanował także pamięciowo wszystkie odległości, zakręty i schody. Kolegów rozróżniał bezbłędnie po głosie. Początkowo rówieśnicy nie bardzo wiedzieli, jak się zachować wobec niewidomego kolegi, po krótkim
czasie jednak zapominali o jego kalectwie i traktowali go normalnie, po koleżeńsku. Był miłym, pobożnym chłopcem, czasem zamyślonym, niekiedy roześmianym.
W szkole mówi się dzieciom, że w zdrowym ciele zdrowy
duch. Jest to w najlepszym wypadku półprawda. Immanuel Kant
był garbaty, Franklin Delano Roosevelt rządził supermocarstwem
z wózka inwalidzkiego, a Jasiek Mela zdobył biegun północny, nie
mając ręki ani nogi. I odwrotnie: wielu durniów, nieudaczników
i darmozjadów dysponuje zdrowym ciałem.
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Ksiądz Palluy zabierał Luisa na dalekie spacery po okolicznych
polach i winnicach. Rozmawiał z chłopcem o wielu poważnych
sprawach. – życiu, miłości, przemijaniu i Panu Bogu. Kiedyś powiedział mu kilka zdań, które Louis zapamiętał do końca życia:
„Droga życia nierzadko jest kamienna. Każdy z nas ma na tym
świecie swoją ścieżkę. Często jest ona trudna. Jeżeli nie przestajemy iść dalej, jeżeli mamy w sercu odwagę i wierzymy, że Bóg jest
źródłem pomocy, jeżeli wyciągamy rękę do innych, którzy jak my,
potykają się, wówczas na pewno znajdziemy szczęście na najtrudniejszej nawet ścieżce. Pamiętaj o tym!”.
Louis dojrzewał nadspodziewanie szybko, przewyższając rówieśników inteligencją i wiedzą. Proboszcz myślał o dalszej edukacji chłopca, która jednak utknęła w martwym punkcie z powodu prozaicznego braku środków finansowych. Rodziny nie było
stać na opłacenie internatu. Zaskoczył po raz wtóry zacny ksiądz
Palluy, kierownik szkoły Antoni Béchert i nauczyciele, którzy podziwiali wyjątkową inteligencję chłopca. Wspólnie zabiegali o uzyskanie stypendium, które umożliwiłoby dalszą naukę Louisa w Paryżu, gdzie znajdował się Królewski Instytut dla Młodych Niewidomych.
Instytut był z nazwy królewski, ale warunki w nim były spartańskie. Budynek wzniesiono w XII wieku. Ściany były wilgotne,
pomieszczenia zimą nieogrzewane. Wychowawcy bili za wykroczenie lub karali głodówką. Louis musiał przyzwyczaić się do surowej dyscypliny, popracować nad orientacją w nowych pomieszczeniach, zapamiętać szmery, odgłosy, skrzypnięcia i trzaski, nauczyć się głosów nowych nauczycieli i kolegów. Nauka polegała
głównie na słuchaniu i zapamiętywaniu. Uczył się matematyki,
geografii, historii oraz gry na pianinie, wiolonczeli i organach. Poza tym robił na drutach, kręcił powrozy, tkał i naprawiał buty.
Uczniowie wyplatali też siedziska do foteli i krzeseł, a także produkowali pantofle. Koledzy byli różni. Jedni bardzo otwarci i mili, inni zamknięci w sobie lub opryskliwi. Louis znalazł kilku przy-

112

BEZ AUREOLI

jaciół, z którymi rozmawiał na najrozmaitsze tematy. Jeden z nich
stracił wzrok, gdy miał dziesięć lat. Pamiętał, jak wyglądają drzewa, kwiaty, domy, konie i dym z kominów. Wieczorami chłopcy
opowiadali o swoich rodzicach, braciach i siostrach. Kolega zapytany, jak wyglądają dziewczynki, powiedział, że właściwie tak
samo jak chłopcy, ale inaczej. Po chwili dodał, że są ładniejsze
i kiedy dojrzewają, rośnie im biust, ale jak wyglądają, nie może
powiedzieć, bo nigdy obnażonej dorosłej dziewczyny nie widział.
Inny kolega dodał, że dziewczyny mówią piskliwie i szybko.
Człowiekiem o wielkim sercu był dyrektor instytutu dr Pignier.
Polubił zdolnego ucznia i pomagał mu rozwijać talenty w wielu
dziedzinach. Louis tryskał optymizmem i radością życia. Zbierał
liczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie plastyki i muzyki. Grę
na organach doprowadził do takiej perfekcji, że został później organistą w kościele Saint-Nicholas-des-Champs. Mawiał, że gra na
organach w kościele jest najpiękniejszą modlitwą.
Louis po raz pierwszy z alfabetem dla niewidomych zetknął
się w instytucie. Alfabet znał od dawna na pamięć, ale nie znał liter pisanych. W nowej szkole znajdowały się ogromne księgi,
w których treść znaczona była dużymi, wypukłymi czcionkami.
Czytano za pomocą delikatnego dotyku. Rozmiary ksiąg były niepraktyczne. Strony wytłaczano w specjalnej prasie. Wprawdzie
można było powoli czytać, ale nie można było nauczyć się pisać.
W drugim roku nauki Louisa emerytowany kapitan Charles
Barbier zaprezentował uczniom alfabet, którego używała armia
francuska do przekazywania wiadomości i rozkazów w ciemności. Chodziło o porozumiewanie się w okopach bez słów, żeby nie
prowokować wroga. System oparty był na dwunastu kropkach
i kreskach. Żołnierze mogli je odczytywać za pomocą dotyku. System nazywano pismem nocnym, później sonografią. Nie był łatwy do opanowania. Pomijał całkowicie ortografię, co pozwalało przekazywać jedynie proste, nieskomplikowane zdania. Łatwo
było się pomylić, a skutki pomyłki mogły być tragiczne.
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Młody Braille uważnie słuchał wywodów kapitana. Słowa starego oficera rozpaliły jego wyobraźnię. Zaczął pilnie studiować
system sonograficzny, ale nie był zadowolony. W jego głowie rodziły się z czasem oryginalne rozwiązania, które miały w przyszłości radykalnie zmienić sposób komunikowania się niewidomych
z resztą świata. Nad swoim pomysłem pracował kilka lat. W szesnastym roku życia ukończył nowy, własny system pisma dla niewidomych. Był prosty i w swej prostocie genialny. Podstawą jego pisma było sześć wypukłych punktów ułożonych w dwie kolumny, po trzy punkty w każdej. Wytłumaczył swój system
nauczycielom, którzy po pewnym wahaniu wyrazili zgodę na eksperyment w szkole. Zakończył się on pełnym sukcesem. Koledzy
byli zachwyceni, bo nowy sposób czytania był prosty, przejrzysty
i można się go było w krótkim czasie nauczyć.
Louis nie spoczął na laurach. Pracował dalej nad swoim projektem i uzupełnił go możliwością zapisywania liczb i nut. W ten
sposób stworzył warunki do rozwiązywania problemów matematycznych i nauki gry na różnych instrumentach. Przed niewidomymi otwarła się niesamowita szansa zdobywania wiedzy, komunikacji z otoczeniem i aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
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Po ukończeniu nauki Louis Braille został w instytucie najmłodszym nauczycielem. Był profesorem bardzo lubianym, bo doskonale rozumiał swoich uczniów. Wiedział, jak trudno żyć
w świecie, w którym za byle przewinienie dostaje się od zdrowych
i dorosłych „pedagogów” baty. Jego koncepcja alfabetu przyjęła
się w instytucie i stała się z biegiem czasu obowiązująca. Potem
wprowadziły ją inne szkoły dla niewidomych. Stała się najbardziej
popularną metodą czytania we Francji i za granicą. Dzisiaj korzysta z niej cały świat.
Alfabet Braille’a dokonał prawdziwej rewolucji w świecie ludzi niewidomych. Helen Keller, głuchoniewidoma pisarka z Alabamy, zyskała rozgłos dzięki wynalazkowi Braille’a i walczyła przez
całe życie o prawa i godność ludzi upośledzonych. Napisała
wstrząsającą Historię mojego życia, w której między innymi wypunktowała znaczenie doskonałej metody Braille’a. Napisała: „My,
niewidomi, tyleż zawdzięczamy Louisowi Braille’owi, co cała ludzkość Gutenbergowi”. Osobom o zdrowych oczach trudno sobie
wyobrazić świat, w którym istnieje tylko dźwięk i zapach, a nie
ma obrazu. Braille doświadczył życia w ciemności i zastanawiał
się tak długo, aż znalazł metodę, dzięki której pomógł sobie i innym znaleźć drogę do wiedzy i możność kontaktowania się z innymi. Dzisiaj młody niewidomy człowiek może studiować na uniwersytecie lub wziąć udział w Konkursie Chopinowskim.
Louis Braille miał dwadzieścia sześć lat, gdy lekarz stwierdził
u niego gruźlicę. Przełożeni pozwalali mu częściej odpoczywać,
ale młody nauczyciel miał wiele pomysłów i kochał swoich
uczniów. Wakacje spędzał w domu rodzinnym, gdzie pracował
nad swoim alfabetem. Ludzie mówili, że Louis przez cały czas
dziobie papier. On zaś często myślał o śmierci.
Gruźlica była wówczas praktycznie nieuleczalna. Zmarł, mając zaledwie czterdzieści trzy lata. Wszystko, co pozostawił, przekazał matce, którą kochał najbardziej. Pogrzeb odbył się na malutkim cmentarzu w Couprvay, skąd przed trzydziestu laty wy-
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ruszył do Paryża. W setną rocznicę jego śmierci, czyli w 1952 roku, przeniesiono jego doczesne szczątki do francuskiego Panteonu w Paryżu. Spoczął więc ostatecznie wśród największych i najważniejszych rodaków. Mieszkańcy Couprvay zachowali jednak
jego ręce, które zrobiły tyle dobrego dla ludzi niewidomych. Louis Braille nie miał łatwego życia, ale swoją szansę wykorzystał
w pełni. Powiedział niegdyś: „Kamień wrzucony do centryfugi wychodzi z niej albo starty na proch, albo wypolerowany”.

W ZACISZU IZDEBKI
s. Bożena Anna Flak*

Modlitwa mojego adwentu
nakarm mnie głodem
Chlebie
aż wszelkiej strawy smaku
odstąpię
napój mnie Źródło
pragnieniem
któremu wody wielkie
za skąpe
wypełnij serce tęsknotą
by już w nim
kąta nie znaleźć
dla spełnień rychłych
i Obecnością opróżnij
stągwie
modlitwy

s. Bożena Anna Flak – W oknie

Modlitwa do Ducha Świętego
ucisz Wietrze
huraganem
rozszemrane pustki duszy
ugrzej Ogniu
żarem żarów
ziąb co łaskę z serca
płoszy
umyj Roso
Duchu Młody
starość pychy
z twarzy naszych

W oknie
jesteśmy malarzami
zaledwie farby rozłożyć
nam dane
jesteśmy muzykami
symfonie nasze
wciąż niedokończone
poeci w nas płaczą
wieczni poprawiacze
samych siebie
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dzikiego wina liść
upadł na parapet
zżółkły
zanim się był
rozwinął
gdzie się tak śpieszysz
dzikie wino?

Modlitwa na wszystkie dni
okryj mnie
ciszą
gdy zorze wschodzą
ciszą mnie otul
gdy zachodzi
zorza
i bądź w tej ciszy
wołaniem głośnym
z głębi
do głębi
Przymierza

s. Bożena Anna Flak – Chodźmy do Betlejem
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Chodźmy do Betlejem
zapomnij
lata
drogi
zegary
to co być mogło
co było
co będzie
nic piękniejszego
już się nie stanie
nad gwiazdę zatrzymaną w pędzie
nad Dziecko na sianie
daj rękę
chodźmy do Betlejem
ścieżką znaną
mędrców i pasterzy
chodźmy raz jeszcze uwierzyć
w róże na śniegu
w to
że On potrafi
wrócić nam uśmiech
z pierwszych fotografii

Londyn, 24 XII 1988
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Jest taka ziemia
Jest taka sfera duszy
jest taka sfera ciszy
taka ziemia
graniczna
w głębi najgłębszej
jestestwa
Bóg tam mieszka
do tej ziemi
stopie innej
stop
choćby
w imię szła drogie
gdy ziemia ta wolna
wolny
cały człowiek

* Wiersze s. Bożeny Anny Flak – nazaretanki, pochodzą z tomików
„Owoc Granatu” (Veritas, Londyn 1989) i „Kto zieleń powróci”
(Bernardinum, Pelplin 2005)

Helena Dobaczewska-Skonieczka – Adwentowa droga

Helena Dobaczewska-Skonieczka*

Adwentowa droga
Zgubiłam Twój ślad
w mokrych płatkach śniegu
mój krzyk tonie
w miękkiej bieli srebrnej ciszy
i odnaleźć nie mogę
Adwentową drogą zorzą
prowadziłeś mnie do siebie
do stajenki narodzenia
uciszyłeś krzyk otarłeś łzy
ukazałeś Miłość
Taki mały i nagi Panie nasz
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Światło
Smuga światła
wciśnięta
między okiennice
rozdziera
ciemność
w ramionach zmęczenia
Światło
prosto z nieba
maluje nuty
życia i miłości
uboga rzeczywistość
rozjaśnia świat
* Helena Skonieczka (Dobaczewska) – urodziła się w Gorzowie Wlkp.
20 lat mieszkała w Żninie, później związała się z Bydgoszczą.
Ukończyła pedagogikę kulturalno-wychowawczą i pracowała
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. W 2007 r. wydała debiutancki
tomik Czułe spojrzenia. W 2008 r. wydała wspomnienia z działalności
kulturalnej Od konkursu do wystawy. Jako członek Universala
Esperanta Asocio (w Rotterdamie) publikowała swój debiutancki tomik
w międzynarodowym języku esperanto Teneraj rigardoj (2009).
Kolejny tomik poezji to Odcienie świata (2010). W roku 2011 została
stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje
stypendium artystyczne przeznaczyła na wydanie kolejnej publikacji
Ślad niewidomego przyjaciela. Publikacja ta została przygotowana
w nietypowej formie: wydrukowana została również częściowo pismem
punktowym w systemie Braille’a – pismem czytelnym dla osób
niewidomych. Część publikacji Polskie Radio Pomorza i Kujaw
opracowało w wersji dźwiękowej w formie słuchowiska Nie widzisz,
że nie widzę.

ZE WSPOMNIEŃ
Władysław Gołąb

W trzydziestą rocznicę śmierci Jerzego Szczygła

ył postacią, dla której język angielski ma określenie «Larger
„ than life», co znaczy «Większy niż życie». Samo życie
w swych najbardziej autentycznych przejawach było jego żywiołem. Zmaganie się z przeciwnościami losu dodawało mu sił, rozmachu, fantazji. Wobec przeszkód miał postawę walczącą. Walczył cały czas; nie zawsze dobrze rozumiany przez innych, ale ci,
którzy go rozumieli, stali przy nim wiernie, darząc go przyjaźnią
i podziwem. Miał niezwykle wyczulony słuch na ludzkie cierpienie, a pracując wśród niewidomych, był ciągłym świadkiem cierpień ludzi spychanych na margines życia ze względu na swe inwalidztwo”, pisała – Anna Frajlich.

B
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W Polskim Słowniku Biograficznym pod nazwiskiem naszego bohatera czytamy:
„Szczygieł Jerzy, pseudonim Kserkses (1932–1983), prozaik,
dziennikarz, działacz społeczny. Urodzony 14 marca w Puławach,
był synem Michała zmarłego w 1941 r., zecera, i Marii z Kowalczyków zmarłej w 1944 r. Miał sześcioro rodzeństwa, między innymi starszego brata Edwarda (zmarł w 1946 r.), żołnierza AK,
i młodszego Jędrka; czworo zmarło w dzieciństwie. W dzieciństwie przypadającym na czas okupacji niemieckiej Szczygieł
uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako łącznik między oddziałami AK na Lubelszczyźnie. (…)
Dnia 2 listopada 1945 r., na skutek eksplozji niewybuchu, stracił wzrok i lewą nogę. Po zakończeniu rekonwalescencji w szpitalu w Puławach został w 1946 r. umieszczony w Zakładzie dla
Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Tam ukończył szkołę
podstawową i wyuczył się szczotkarstwa. W 1950 r. kształcił się
w liceum ogólnokształcącym w Boernerowie (obecnie dzielnica
Warszawy – Bemowo), a naukę kontynuował w szkole przy sanatorium przeciwgruźliczym w Otwocku, gdzie w 1953 r. zdał maturę.”
Życie Jerzego Szczygła było niezwykle ciężkie. Gdy miał 9 lat
utracił ojca i już musiał wspomagać swoją chorą matkę, która
w trzy lata później umarła. Starszy brat mało przebywał w domu
zaangażowany w walkę z okupantem, a następnie został aresztowany przez Niemców. Cały ciężar obowiązków domowych spoczywał na jedenastoletnim Jerzym. Historię tę opisał później
w swojej pierwszej książce „Tarnina”.
Tytułowa „tarnina” to nazwa szałasu zbudowanego w lesie
przez chłopców pozostawionych samym sobie przez tragiczne wydarzenia wojenne. Aby przetrwać w tych trudnych realiach, muszą zorganizować sobie życie, co rodzi między nimi głębokie więzy przyjaźni.
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Akcja „Tarniny” dzieje się w Puławach. Do tego rodzinnego
miasta autor nawiązuje w kilku swoich książkach. O pobycie w Laskach mało pisze, chociaż w tym okresie nawiązał liczne przyjaźnie z niewidomymi rówieśnikami. Trudne warunki życia w czasie okupacji i w pierwszych latach po wojnie przyczyniły się do
tego, że w 1952 r. zachorował na gruźlicę. W sanatorium poznał
pielęgniarkę, Lucynę Marię Kowalewską, którą całym swym młodzieńczym sercem pokochał. 23 sierpnia 1953 roku, w Gdańsku,
młodzi zawarli związek małżeński. Lucynę i Jerzego łączyły wspólne zainteresowania literackie. Lucyna wkrótce jednak stwierdziła, że jej mąż ma znacznie większy od niej talent pisarski i złożyła Bogu przyrzeczenie, że cały swój czas poświęci twórczości męża. Była przekonana, że jego twórczość jest tak bardzo ważna, że
żadne wyrzeczenie z jej strony nie będzie dla niej ciężkie.
Pani Lucyna była wierna temu postanowieniu. Do końca życia męża całymi godzinami pisała to, co on jej dyktował.
W 1953 r. Jerzy Szczygieł wstąpił do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku zadebiutował w dodatku do „Sztandaru Młodych” dwoma opowiadaniami o tematyce
wojennej: „Karta z dziennika” i „Wspomnienie burzliwej nocy”.
W 1957 r. uzyskał tytuł magistra i podjął pracę na stanowisku redaktora naczelnego brajlowskiego czasopisma „Nasz Świat” wydawanego przez Polski Związek Niewidomych. W czasopiśmie
tym od roku 1969 do 1975 zamieszczał cykl felietonów „Od kuchni”, w którym podejmował krytykę władz PZN. W roku 1958 wstąpił do PZPR, a w 1960 wydał pierwszą swą książkę „Tarnina”, która doczekała się siedmiu wydań i przekładów na obce języki.
W konsekwencji, w 1961 r. został przyjęty na członka zwyczajnego Związku Literatów Polskich.
W 1962 r. Jerzy Szczygieł objął stanowisko redaktora dodatku do „Pochodni” – „Niewidomy Spółdzielca”, w którym poru-
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szał tematykę społeczno-gospodarczą. W 1964 r. dodatek wyodrębnił się w oddzielne czasopismo, a Szczygieł objął stanowisko
redaktora naczelnego tego periodyku. Na łamach „Niewidomego Spółdzielcy” apelował o poprawę egzystencji niewidomych
w Polsce, krytykował biurokrację oraz Zarząd Główny Polskiego
Związku Niewidomych. Należy pamiętać, że już od kwietnia
1957 r. istniała odrębna organizacja pod nazwą „Związek Spółdzielni Niewidomych”, który finansował swoje czasopismo. Jerzy
Szczygieł był wybitnym działaczem spółdzielczym i w znacznym
stopniu przyczynił się do uniezależnienia „Związku Spółdzielni
Niewidomych” w odrębną centralę pod nazwą „Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych”.
Kapitalny skrót twórczości literackiej Jerzego Szczygła zamieściła w „Polskim Słowniku Biograficznym” Wioletta Bojda. Między innymi czytamy tam: „Po „Tarninie” do przeżyć wojennych
wrócił Jerzy Szczygieł w powieści „Milczenie” (Warszawa 1962),
ukazując historię tracącego wzrok po wybuchu niewypału
chłopca, który został niesłusznie oskarżony o zamach na proboszcza. Dwie perspektywy tego samego zdarzenia (narracja proboszcza i chłopca) ujawniły daleko idące konsekwencje przemilczenia. Utwór wzbudził zainteresowanie; Szczygieł wraz z Kazimierzem Kutzem napisał na jego podstawie scenariusz („Ekran” 1963
r.), po czym Kutz nakręci tego samego roku film z Elżbietą Czyżewską i Zbigniewem Cybulskim w rolach głównych. W roku 1962
Szczygieł opublikował również powieść „Drogi rezygnacji”, osadzoną w realiach PRL. Jest to splot narracji prowadzonej z perspektywy grupy studentów (potomka artystycznej rodziny zmuszonego do przyjęcia marksizmu, polskiego Żyda, niemogącego
znieść okupacyjnej traumy, literata przyjmującego kompromis jako sposób na życie), opowiadała o dylematach egzystencjalnych
pokolenia powojennego. (...)
W powieści „Dopalające się drzewa” (Warszawa 1965)
Szczygieł przedstawił biografię samotnego, tragicznie doświad-
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czonego bohatera, który wprawdzie pokonuje przeciwności, ale
ceną okazuje się utrata wrażliwości i problemy emocjonalne: niemożność nawiązania bliskiej relacji z kimkolwiek. Rok później
opublikował powieść „Sen o brzozowych bucikach” (...) będącą
stylizowaną na przypowieść historią zakochanej pary szukającej
schronienia przed grozą wojny w idyllicznej przestrzeni lasu.
W roku 1968 ogłosił „Opowieść gwiazdkową” (...). W roku
1969 wydał powieść współczesną „Szare rękawiczki” stanowiącą
studium depresji, której doświadcza kobieta niespełniona w małżeństwie i pracy, ponury koloryt ówczesnej Polski uwzględniał
brak perspektywy i konieczność porzucenia marzeń.”
Jerzy Szczygieł łącznie opublikował 13 powieści. Kolejne to:
„Ziemia bez słońca”, „Powódź”, „Nigdy cię nie opuszczę”, „Jak trudno kochać”, „Po kocich łbach”, „Nie jesteś inny”, „Zejść z traktu”,
i wreszcie ostatnia powieść opublikowana w 1983 r. „Poczekaj, błyśnie! Poczekaj, otworzy się!”.
Poza powieściami Jerzy Szczygieł pisał opowiadania publikowane na łamach czasopism dla młodzieży. Za powieść „Nigdy cię
nie opuszczę” otrzymał w 1983 r. Harcerską Nagrodę Literacką,
a Międzynarodowe Kuratorium Książki Dziecięcej wpisało ją na
Listę Honorową im. H. Ch. Andersena. Przez redakcję „Płomyka” został dwukrotnie wyróżniony nagrodą „Orle Pióro”.
Oddzielne miejsce w życiu Jerzego Szczygła zajmuje działalność społeczno-polityczna. Już w latach siedemdziesiątych na łamach „Niewidomego Spółdzielcy” krytykował biurokrację i bezduszność władz państwowych. Równocześnie krytykował władze
centralne Polskiego Związku Niewidomych. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrudniał lub udzielał miejsca na łamach „Niewidomego Spółdzielcy” dziennikarzom zwolnionym z pracy z przyczyn politycznych. Warto w tym miejscu wymienić: Stefana Bratkowskiego, Jacka Maziarskiego, Michała Radgowskiego, Jacka
Kalabińskiego, Dariusza Fikusa i innych. Dla tej grupy dziennikarzy „Niewidomy Spółdzielca” stał się prawdziwą oazą. W cza-
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sopiśmie zaczęły pojawiać się prawdziwe „dziennikarskie perełki”. Mimo nacisku władz, Jerzy Szczygieł publikował artykuły ludzi z opozycji. Wywalczył też prawo zaznaczania ingerencji cenzury, a kiedy cenzura zabroniła zamieszczania nazwisk Bratkowskiego i Kalabińskiego, jako autorów, Szczygieł w porozumieniu
z prawnikami wystosował do sądu administracyjnego pozew przeciwko cenzurze. Wtedy postanowiono Jerzego Szczygła złamać.
Komitet Centralny PZPR postawił warunek, że albo pozew zostanie wycofany, albo „Niewidomy Spółdzielca” przestanie wychodzić.
Okres stanu wojennego był dla Szczygła czasem przełomowym. Nie licząc się z konsekwencjami, oddał legitymację partyjną i bez reszty zaangażował się w ruch solidarnościowy. Chciał
uczestniczyć w każdym wydarzeniu, które miało miejsce na terenie Warszawy. Czuł głęboką więź z tymi, którzy narażali swe życie dla wolności, w najważniejszych momentach chciał być wśród
nich.
Głęboko przeżył wizytę ojca świętego Jana Pawła II w 1983 roku i Mszę św. na ówczesnym stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Dramatyczna sytuacja kraju, ciągłe sensacje w redakcji, troska o synów, których stan wojenny zastał za granicą, sprawiły, że
ten człowiek ze spiżu nie wytrzymał straszliwego napięcia.
22 czerwca 1983 roku nastąpił wylew, a wraz z nim paraliż i utrata mowy. Zmarł 21 sierpnia 1983 r. Pochowany został na Cmentarzu Północnym. Na jego grobie na granitowej płycie wznosi się
bryła z brązowego kamienia z napisem: „Jerzy Szczygieł 1932–
1983 / Literat”.
Małżeństwo Lucyny i Jerzego miało troje dzieci: Marię, dziś
zamężną mieszkającą w Grodzisku Mazowieckim, Wacława na
stałe zamieszkałego w Paryżu i nieżyjącego już Stefana, który był
artystą fotografikiem i mieszkał w Warszawie. Małżonków łączyła głęboka miłość i wzajemne oddanie, jak mówiła pani Lucyna
„łączyły nas dwie miłości: do trójki dzieci i do twórczości literac-
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kiej Jerzego. Jerzy był ojcem czułym i troskliwym. Gdy dzieci były małe, opowiadał im długie niekończące się bajki. Lubił przynosić prezenty, załatwiał wyjazdy na wakacje. Wszelkie ich niepowodzenia bardzo mocno przeżywał”.
Jerzy Szczygieł był człowiekiem o mocnym charakterze; autorytarny, wymagający wobec siebie i innych, a ponadto wrażliwy na każdą krzywdę. Po odejściu z Lasek religijnie raczej obojętny. Bardzo cenił Henryka Ruszczyca, który w trudnych chwilach okazał mu dużo serca. W ostatnich latach swego życia stał się
zgoła obrońcą Kościoła. Duży wpływ na tę zmianę miał wybór Karola Wojtyły na papieża. Uczestniczył w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas dwóch pierwszych pielgrzymek do Polski.
Kiedyś zapytałem ks. Tadeusza Fedorowicza, co myśli o wątpliwościach z zakresu wiary, jakie ma Jerzy Szczygieł. Odpowiedział: „Daj Boże, żeby wszyscy praktykujący katolicy mieli tylko
takie wątpliwości”.
Po śmierci Jerzego Szczygła ukazało się wiele wspomnień
świadczących o wielkiej przyjaźni, jaka łączyła go z ludźmi na terenie całej Polski.
Jerzy Szczygieł był doceniany nie tylko przez bliskich, ale
i przez władze. W 1970 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a następnie odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Złotą Odznaką Janka Krasickiego. W 1976 r.
otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Ukoronowaniem jego działalności opozycyjnej było odznaczenie go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 13 grudnia 2012 r. order ten w imieniu zmarłego męża
odebrała żona, pani Lucyna Szczygieł. Odznaczenie wręczał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Dziś Laski dumne są z tego, że wśród tysięcy wychowanków
jest również Jerzy Szczygieł, wybitny pisarz, redaktor i działacz polityczno-społeczny.
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s. Rut Wosiek FSK

śp. Władysław Rodowicz

rzeciego października 2013 roku w wieku 97 lat zmarł wieloletni Przyjaciel Lasek Władysław Rodowicz.
Urodził się 27 marca 1916 roku w Kijowie. Mały Władysław
był bardzo słabym niemowlęciem i jego mama, Maria, powierzyła go opiece Matki Boskiej. W 1920 r., w czasie wojny polsko-bolszewickiej Maria umarła. Po jej śmierci ojciec Stanisław, z zawodu inżynier, wyjechał wraz z synami do Warszawy, gdzie wybudował dom przy ul. Fortecznej na Żoliborzu, ten sam, w którym
po zniszczeniach wojennych i odbudowie pan Władysław Rodowicz spędził prawie całe życie i w którym zmarł.
Władysław uczęszczał do liceum im. Batorego, był członkiem
korporacji Sparta, a później jej prezesem. Organizacja ta, zrzeszająca uczniów i studentów, kształtowała charaktery młodych ludzi.
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Mieli być przyszłymi żołnierzami i budowniczymi Rzeczpospolitej. Władysław ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej
Handlowej. Wojna zastała go w podchorążówce wojsk łączności.
W czasie wojny, w roku 1939 walczył m.in. w bitwie o Twierdzę Modlin. W latach okupacji podjął działalność konspiracyjną,
w tym jako dowódca obsługi tajnej radiostacji utrzymującej łączność z dowództwem w Londynie. Został aresztowany i z fałszywymi dokumentami uwięziony na Pawiaku. Przez całą noc przed
przesłuchaniem modlił się do Matki Boskiej i gdy stanął przed gestapowcami, przyznał się do prawdziwego nazwiska. To uratowało mu życie. Został zesłany do obozu na Majdanku, potem do Auschwitz. Gdy był chory na tyfus i bliski śmierci, po raz kolejny modlitwa do Matki Boskiej pozwoliła mu znaleźć siłę i przetrwać.
Z obozu udało mu się uciec tuż przed ewakuacją.
Po powrocie do zburzonej Warszawy w poszukiwaniu braci
wyjechał do Krakowa, gdzie w 1945 r. poślubił studentkę medycyny, byłą sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego – Annę Dembowską. W ten sposób od pierwszych lat powojennych znalazł się
w bliskim kontakcie z Laskami, zwłaszcza ze Zgromadzeniem
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Od 1951 r. członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Matka jego żony, Janina, była rodzoną siostrą s. Teresy Landy, a ojciec – stryjem późniejszego ks. bpa Bronisława Dembowskiego, który w ich domu znalazł
oparcie po śmierci własnej matki, zamordowanej w obozie w Ravensbrück. Bronek wychowywał się z ich sześciorgiem dziećmi,
uważając ich za najbliższą rodzinę. Jako specjalista od spraw zarządzania i organizacji pracy w latach PRL Władysław pełnił kilkakrotnie różne funkcje kierownicze i społeczne, równolegle był
też inwigilowany i szykanowany przez służby bezpieczeństwa.
W 1952 r. był wzywany do UB na Koszykowej i szantażowany, że jeśli nie zgodzi się na współpracę, zostanie wykonany wyrok śmierci na bracie Stanisławie, który od sześciu lat siedział
w więzieniu za rzekomą współpracę z Niemcami. Władysław znów
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zawierzył swoje życie Matce Boskiej i podczas kolejnego przesłuchania kategorycznie odmówił jakiejkolwiek współpracy. Na
szczęście wyroku na bracie nie wykonano.
Przez kilka lat pełnił funkcję kierownika administracyjnego
Zakładu w Laskach, był członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, a także Warszawskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej. W latach 80. organizował szkolenia dla działaczy „Solidarności”, a w stanie wojennym objął kierownictwo powstałego w klasztorze na Piwnej Prymasowskiego Komitetu Pomocy
Osobom Pozbawionym Wolności, którego losy opisał w książce
Komitet na Piwnej (1994). Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i kościelnymi, m.in.: Medalem za
udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Walecznych, Krzyżem
Oświęcimskim, Złotym Medalem Prymasowskim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł, doczekawszy się 13 wnuków i 13 prawnuków. Jego
dzieci powiedziały o nim: Służba Polsce, ludziom i rodzinie była całym jego życiem. Skromny, pełen humoru i optymizmu, kierujący się własnym sumieniem, przez całe życie był nieugięty
w swojej prawości, odpowiedzialności i wierze.
Mszę św. pogrzebową w kościele św. Marcina dnia 11 października koncelebrowali: ks. bp Bronisław Dembowski i ks. rektor Andrzej Gałka. Na zakończenie Zmarłego pożegnali przedstawiciele środowisk, w których działał Władysław Rodowicz: Komitetu,
Klubu Inteligencji i Lasek. Z ramienia Lasek zabrał głos prezes
Władysław Gołąb, który między innymi powiedział: „Władysław
Rodowicz był członkiem Towarzystwa od 1951 r. Kochał Laski
i wspierał w miarę swych możliwości. Na wniosek rodziny w nekrologu proszono, aby zamiast kwiatów podczas pogrzebu składano ofiarę pieniężną na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi”. Modlitwie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
przewodniczył ks. bp Dembowski w asyście ks. Piotra Markiewicza.
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Marian Hołubiec

Wspomnienie o śp. Halinie Marii
Gotartowskiej-Hołubiec

alina Maria Gotartowska-Hołubiec urodziła się 31 marca
1937 r. w Szopienicach. Druga Wojna Światowa rozdzieliła
rodzinę. Ojciec został zmobilizowany do służby wojskowej. W roku 1940 lub 1941 Halina wraz z mamą musiały się wyprowadzić
ze Śląska, ponieważ Niemcy wyrzucali wszystkich Polaków tam
mieszkających, jeśli nie chcieli podpisać Volkslisty. Mama Halusi znalazła lokum u gospodarzy w okolicach Sosnowca w osadzie
Rabka. Pracowała w kopalni przy sortowaniu węgla od godziny
6.00 do 18.00. Podczas nieobecności mamy Halina już jako
3–4-letnie dziecko pozostawała sama w mieszkaniu. Tak było aż
do momentu przyjazdu babci Eli. Tak minęła wojna.
Halina do szkoły poszła w wieku 9 lat, od razu do 3. klasy. Czytania, pisania oraz innych przedmiotów uczyła ją mama w domu.
Tak więc, gdy miała 9 lat, zdawała swój pierwszy w życiu egzamin
w szkole w Klimontowie. Po roku rodzina przeprowadziła się do
Niwki, gdzie Halina uczyła się przez kolejne 3 lata. Do Pierwszej
Komunii św. przystąpiła w Klimontowie. W tamtych ciężkich czasach, gdy nikt nawet nie myślał o prezentach komunijnych, Halinka cieszyła się bardzo, że udało się zdobyć biały materiał na su-
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kienkę. Co prawda starczyło go na krótką sukienkę przed kolana, ale nie musiała zakładać różowej sukienki. Za to na uroczystość Pierwszej Komunii jechała z Niwki do Klimontowa prawdziwą karetą zaprzężoną w dwa konie.
W 1950 roku rodzina przeprowadziła się do Warszawy, gdzie
brat mamy, Stanisław, jako inż. górnictwa dostał mieszkanie.
W stolicy Halusia skończyła szkołę podstawową i średnią.
W 1955 roku zdała maturę i po egzaminach wstępnych rozpoczęła studia na Wydziale Ogólnolekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Na AM zaliczyła cztery semestry, po czym rozpoczęła pracę w Laboratorium Surowic i Szczepionek.
W latach 1962–1964 pobierała naukę w Państwowej Szkole
Technicznej nr 9 na Wydziale Meteorologicznym. Pracowała
w Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako synoptyk do
2002 roku. Po przejściu na emeryturę w miarę wolnego czasu pracowała w Laskach jako wolontariusz.
Halina Maria Gotartowska-Hołubiec zmarła 14 kwietnia 2013
roku.
* * *
Panią Halinę poznałam, gdy przyszła do nas z zamiarem pomagania nam jako lektorka przy transkrypcji książek dla niewidomych. Przyprowadziła ją pani Ewa Machowska, koleżanka
z IMiGW; wszyscy współpracownicy od razu bardzo ją polubili.
Mnie osobiście cieszyły różne części garderoby pani Haliny, które
były najczęściej ręcznie przez nią wykonane ciekawym i oryginalnym ściegiem, zarówno na drutach, jak i szydełkiem. Cieszyło ją
to, że faktura i jakość wykonanych przez nią ubiorów sprawiała mi,
jako osobie niewidomej, dużą radość. Na moje pytania, co do sposobu wykonania, chętnie dzieliła się swą wiedzą i doświadczeniem.
Miłośniczka przyrody. Pozostanie w mej pamięci jako osoba ogromnie życzliwa, otwarta, łagodna i pełna pokoju.
s. Hieronima Broniec
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s. Ludwika Krupa FSK

W pierwszą rocznicę śmierci
Krystyny Hryszkiewicz
statnie dwa miesiące życia Krystyny Hryszkiewicz były dla
Niej, jak również dla całej wspólnoty żułowskiej, nadzieją na
zdrowie. Nadzieją i troską, czy Krystyna będzie potrafiła dostosować się do wymagań po operacji biodra. Bo operacja, jak się
okazało, była konieczna i bardzo poważna.
Przez ostatnie kilka lat życia cierpiała; jak mówiła: „boli pachwina”. Nie wiedziałyśmy, jaka jest tego przyczyna. Trzy lata temu została postawiona diagnoza: zniszczone biodro. Wtedy uświadomiłam sobie, co mogło być tego przyczyną pierwotną: nieprawidłowe chodzenie od dzieciństwa. Po przebytej chorobie
zapalenia opon mózgowych, Krystyna zaczęła ponownie chodzić
dopiero gdy miała sześć lat. Prawdopodobnie wtedy nie skorygowano nieprawidłowego stawiania nóg. Chodziła, dostawiając lewą nogę do prawej. Takie poruszanie się sprawiało trudność przewodnikowi. Na rehabilitację było za późno, bo do Zakładu w Laskach została przyjęta, gdy miała czternaście lat. Ponadto gdy
Krystyna wykonywała ręcznie dzianiny, chodząc z przerobionym
oczkiem, za każdym razem prawym biodrem przytrzymywała
drut. Nie pomagały upomnienia, że to niezdrowo. Dużo chodziła na spacery z ojcem, potem z nami. Gdy było ciepło lubiła chodzić przy domku i robić na drutach. W ostatnim roku mało chodziła; ból biodra był bardzo dotkliwy, czasami ograniczając swobodne ruchy całego ciała, utrudniając chodzenie.
W styczniu 2012 roku zdecydowano się na operację w chełmskim szpitalu, wyznaczono termin na czwartego grudnia.
Jak relacjonują panie opiekunki, które były z Nią na zmianę
w szpitalu, przebieg operacji i dziesięciodniowy pobyt przebiegł
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bardzo pomyślnie. Uważam, że było tak dzięki tym opiekunkom,
tj. pani Annie Raczkowskiej, pani Paulinie Stafijowskiej i pani
Magdzie Kacperskiej. Panie te znały alfabet do ręki, dzięki temu
umożliwiały Krystynie kontakt z lekarzami i pielęgniarkami. (Bardzo chciałam wtedy być przy Krystynie, lecz los sprawił, że zachorowałam na parę dni przed Jej wyjazdem do szpitala). Wszystko
szło ku lepszemu; Krystyna obdarowała lekarzy i pielęgniarki swoimi robótkami, które zabrała ze sobą. Pani Ania powiedziała, że
przy pożegnaniu po wypisie ze szpitala zadowoleni lekarze i reszta
obsługi szpitalnej powiedzieli „Takich pacjentów sobie życzymy”.
Do Żułowa Krystyna wróciła karetką. Była spokojna i pogodna. Święta Bożego Narodzenia spędziłyśmy we wspólnocie zakładowej. Zamieszkała na tzw. skrzydle chorych pań w Domu Nadziei, stale jednak marzyła o powrocie do swojego domku Miłosierdzia Bożego, gdzie przez ostatnie 20 lat mieszkałyśmy razem,
przeżywając złe i dobre, a najczęściej bardzo dobre chwile. (Dlatego przywykłyśmy do siebie jak Dziad i Baba z bajki). Krystyna
tak bardzo chciała wrócić do domku. Miałyśmy nadzieję, że uda
się to latem. Krystyna odliczała miesiące – a 1. maja miało być lato. Kiedy muskały ją promienie słońca wpadające przez okno, wychylała twarz i ręce, z radością przypominając powrót do domku i pocieszała się, mówiąc: „21 marca to już wiosna”. Czyż może serce nie płakać, gdy tak nagle zgasło tyle nadziei?
Ostatnie dwa miesiące po wyjściu ze szpitala Krystyna wydawała mi się dojrzalsza i spokojniejsza.
W niedzielę 27 stycznia była na wózku w kaplicy podczas Mszy
św. Modliła się na swoich różańcach, bo miała ich kilka, przyjęła Komunię św. Po Mszy św. przywieziona do pokoju zjadła śniadanie i jak zwykle chciała umyć zęby po posiłku. Miała już pozwolenie na chodzenie przy chodziku, więc poprosiła panią Paulinkę o pomoc w przejściu do łazienki, mówiąc: „Pierwsze:
łazienka, a drugie: będę pisać”. Poszły razem, Krystyna przy pomocy chodzika. Gdy weszły do łazienki Krystyna osunęła się na
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ręce opiekunki. Straciła przytomność. Pomoc była natychmiastowa. Pani pielęgniarka wraz z siostrą Barbarą podjęły reanimację,
wezwano pogotowie. Przyjechały dwie karetki, lecz pomimo próby ponownej reanimacji nie udało się uratować Krystyny.
Stwierdzono zgon na wskutek zatoru żylnego. Odeszła do Boga…
Jaka była Krystyna? Jak zwykle zawsze zajęta pisaniem na maszynie brajlowskiej, przeglądaniem swoich notatek. Pracę tę dzisiaj nazwałabym samodokształcaniem. Spisywała różne wiadomości, przepisywała, porządkowała według swoich myśli, a kiedy je
przyswoiła i zapamiętała, to wcześniej zrobione notatki likwidowała. Często zwracała uwagę na słówka, które były rzadko używane; te lubiła najbardziej. To była Jej praca umysłowa, która była Jej pasją.
Równie ważnym zajęciem dla Krystyny była praca na drutach,
czyli ręczne dziewiarstwo. W tych zajęciach byłam dla Niej szczególną pomocą i oparciem. Potrafiła wykonać każdą dzianinę, którą zaplanowałam, a czasem i Ona projektowała. Potrafiła zrobić
na drutach wiele: swetry, czapki, szaliki, kamizelki, skarpety, kapcie. W ostatnim czasie zrobiła niezliczone ilości kapci i wszystko
rozdawała „od ręki”. Przystępując do pracy, na początek trzeba było ustalić, dla kogo robimy dany upominek. Zdarzało się, że Krystyna, robiąc już wcześniej przeznaczone dla kogoś skarpety, kapcie czy szalik dawała je innej osobie; każdego chciała obdarować.
Zawsze oddając prezent mówiła: „przymierzymy”, wtedy osoba
obdarowana przymierzała, a Krystyna swoimi delikatnymi rękoma sprawdzała czy dobre. Potem chwytała swoją krtań i mówiła
na głos: „daka”, tzn. dziękuję.
Dawniej Krystyna czytała książki wypożyczone z biblioteki.
Ostatnią pozycją jaką czytała było czasopismo „Światełko”, jednak i z tego zrezygnowała, mówiąc: „Trudne dla mnie”.
Krystyna bardzo lubiła chodzić do Warsztatu Terapii Zajęciowej, chciała być w kontakcie z ludźmi. Tam przypadła Jej do gu-
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stu pani Paulina, która doskonale rozumiała Krystynę. Po czasie
stały się sobie bardzo bliskie. Bardzo dawno temu Krystyna otrzymała różaniec nakładany na palec. Jednak nigdy go nie włożyła,
przechowywała go w pudełeczku. Dopiero jak pani Paulina wyszła za mąż, Krystyna wyjęła różaniec, założyła na palec mówiąc:
„Tak samo jak Paulinka, mężatka”. Nigdy go już nie ściągnęła.
W Warsztatach rozmawiały z Krystyną również pani Magda Kacperska oraz Agnieszka Winiarczyk. Ponadto miała kontakt z paniami niewidomymi. Zawsze podchodziła do danej pani, patrzyła co robi i pytała: „Nazywa się?”. Znała każdą panią z imienia i nazwiska. Lubiła chodzić po dużej sali gdzie pracują i częstować je
słodkościami. Frajdę przynosiło Jej to, iż nieraz wyniosła
z Warsztatu różne maskotki, aby mieć do rozdawania np. gościom
nas odwiedzającym. Gdy miałyśmy wyjechać do mojej rodziny,
sanatorium czy na wizytę lekarską, zawsze chciała mieć coś do oddania. W sobotę 26 stycznia koniecznie chciała zakończyć beret,
który robiła z dwóch kolorów, aby móc go podarować. W niedzielę, na drugi dzień, jeszcze przed śniadaniem obdarowała naszą pielęgniarkę Anetę Kwiatoń. Do końca życia pracowała dla innych.
Te ostatnie tygodnie i dni, w których Jej posługiwałam, były
dla mnie szczególnym czasem. Zobaczyłam Krystynę bardziej dojrzałą, wyrozumialszą. Pamiętam jak prosiła mnie abym zamieszkała razem z Nią w domu przeznaczonym dla chorych. Niestety
nie mogłam się na to zgodzić, wytłumaczyłam dlaczego pielęgniarki są nocą. Krystyna na moje słowa posmutniała, lecz przyjęła taką decyzję; ujęła mnie za rękę, gładząc, zapewniała, że kocha. Już
więcej nie nalegała.
Powtarzała często: „Ale w domku razem, razem”. Tęskniła za
domkiem, odliczała miesiące, kiedy będzie lato, wiosna..., 21 marca jeszcze bliżej… Mówiła: „Do domku, do domku, tam zrobić remont, podłogi stare, dziurawe progi…, kiedy, kiedy remont?” –
pisała z pytaniami listy do siostry Przełożonej i siostry Pii.

s. Ludwika Krupa FSK – W rocznicę śmierci Krystyny Hryszkiewicz

139

Do domku Miłosierdzia Bożego, bo tak go nazwano, przyjechałyśmy z Lasek w 1992 roku. A więc przeżyłyśmy w nim razem
dwadzieścia lat. To był czas, który wymagał wiele trudu, ale również dawał wiele radości. Krystyna cieszyła się nowym mieszkankiem, urządzałyśmy go bardziej funkcjonalnie. Największy
wkład pracy w tymże urządzaniu miał mój brat Ryszard, angażując do pomocy członków rodziny. Służył nam zawsze pomocą,
również jako kierowca, kiedy wiózł nas do lekarza, na zakupy itp.
Wiele można by wymienić dobra, którym zostałyśmy obdarowane z rąk mojego brata. Krystyna bardzo doceniała pomoc ze strony mojej rodziny, zawsze okazywała wdzięczność. Do mego brata miała szczególne przywiązanie. Zawsze gdy pisała list do jego
rodziny zaczynała od słów: „Kochany mój panie bracie Ryszardzie i Janino…” Nie należy tutaj pominąć naszego Zakładu, który także był dla nas zawsze podporą. Niech Pan Bóg wynagrodzi
wszystkim wszelkie dobro.
Krystyna poznała całą moją liczną rodzinę i przyjęła ją jak
swoją. Jej usposobienie było zawsze życzliwe do każdego człowieka. Nikt nie był Jej obojętny, w naszej rodzinie śledziła wzrost
i wiek dzieci, a potem gdy oni dorastali i zakładali rodziny nie mogło Jej to ominąć. Wyczekiwała z zainteresowaniem nowego pokolenia, a gdy już się dowiedziała, że niebawem powiększy się rodzina, wciąż pytała o datę urodzin, płeć i imię nowego członka.
Wtedy wszystko solidnie zapisywała i zapamiętywała. Pamiętam
taki obraz z naszych wspólnych chwil: zdarzyło mi się zapomnieć
imię najmłodszej wnuczki mojej siostry Krystyny, wtedy zapytałam: „Jak się nazywa? Przypomnij mi”. Krystyna zastanowiła się,
uśmiechnęła pod nosem i napisała mi do ręki: „Klaudia”, a potem
szybko dodała: „A trzecie dziecko kiedy?”. Uważam, że pamięć
miała fenomenalną. Krystyna stała się członkiem naszej rodziny,
w której otwierał się świat. Nieraz miała możliwość odwiedzenia,
czasem spędzenia dłuższego czasu z naszą rodziną. Pisała listy, zawsze szykowała niespodzianki w postaci swoich ręcznych wyro-
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bów. W niedzielę Świętej Rodziny, na trzy tygodnie przed odejściem Krystyny, odwiedzili nas w Żułowie mój brat Józef z żoną
Władzią. Z wielką serdecznością przywitali się, przekazując kwiaty i prezenty. Bardzo Krystynie współczuli w Jej cierpieniu. Zawsze mogłyśmy na nich liczyć. Byli do końca wiernymi przyjaciółmi Krystyny; ostatnią posługę oddali Jej w dniu pogrzebu.
Zawsze w domku odmawiałyśmy razem koronkę do Bożego
Miłosierdzia. W ostatnich tygodniach, mieszkając na skrzydle św.
Barbary, Krystyna brała mi różaniec z ręki i odmawiałyśmy tę modlitwę wspólnie. Przesuwała paciorki z powagą i skupieniem. Patrząc na Nią miałam wrażenie, że przez tę modlitwę jest zjednoczona z Bogiem. W niedzielę, tydzień przed śmiercią, modląc się
razem, wpatrywałam się w Jej twarz i wydawała mi się taka piękna… Po chwili moją zadumę przerwała wizyta naszej podopiecznej Krystyny Surmy, która weszła do pokoju, mówiąc: „Przyszłam
do Krysi, aby odmówić pacierz, bo od rana się nie modliłam,
w moim pokoju nie mogłam, jakby mi coś przeszkadzało”. Byłam
zbudowana tą modlitwą, która trwała dłuższy czas; także i ja dodatkowo odmówiłam dwie koronki. Od tego czasu ta niewidoma
pani przychodzi do tego pokoju gdzie mieszkała Krystyna i powiada: „Wydaje mi się, że Ona tu jest i pomaga mi się modlić”.
Na koniec jeszcze dodam, że dla Krystyny miesiąc luty miał
dwie zbieżne daty. Jak wiemy, Krystyna urodziła się 25 lutego 1939
roku. W 53. rocznicę Jej urodzin umiera mama Krystyny.
W tym roku dużo wcześniej zamówiłam intencje Mszy świętej na urodziny Krystyny i za śp. mamę Janinę. Krystyna odeszła
do Boga na miesiąc przed tymi rocznicami, a więc 25 lutego, wypada 30. dzień po Jej śmierci.
Dziękuję Bogu za łaskę posługiwania Krystynie. Żal, że już Jej
nie ma wśród nas. Ale mam nadzieję, że już jest szczęśliwa z mamą i tatą w Raju.
Niech Bóg obdarzy Ją wieczną radością… Amen.
Żułów 2013

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Józef Placha

Szli święci przez Kraków1
raków jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. Także
w historii Kościoła odznacza się
swoistego rodzaju „geniusz loci”, nie
tylko dlatego, że jest związany z papieżem Janem Pawłem II – już beatyfikowanym a niebawem także kanonizowanym – ale również dlatego, że
przewinęło się tutaj w ciągu historii
wielu świętych, cieszących się należną im czcią nie tylko w Polsce, ale
także na całym świecie.
Dobrze się więc stało, że Wydawnictwo Księży Sercanów z Krakowa
oddało do rąk Czytelników kolejną książkę księdza Zygmunta
Podlejskiego – również naszego współpracownika. Na przykładzie
blisko pięćdziesięciorga sylwetek świętych – zarówno beatyfikowanych jak i kanonizowanych – związanych w taki czy inny sposób z Krakowem, przedstawiony jest indywidualny rys ich świętości, z jednoczesnym podkreśleniem tego, co wspólne dla wybranych przez Autora sylwetek. A mianowicie: realizacja ich
powołania życiowego na podobieństwo do Jezusa Chrystusa.

K

1

Ks. Zygmunt Podlejski, Szli święci przez Kraków, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2013.
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Warto podkreślić przy tym słowo: podobieństwo, które nie jest
identyfikacją, czy też dosłownym naśladownictwem. Wszak zarówno jedno jak i drugie przekracza możliwości człowieka. A ponad to oryginalna i niepowtarzalna ludzka istota domaga się tego, aby wszystkie wzorce osobowe i wartości, którymi kieruje się
człowiek, mimo ich uwewnętrznienia, traktować jedynie jako inspirację do własnego rozwoju.
Pięknie mówi o tym Wincenty Granat, pisząc, że wzorzec osobowy „jaki nam okazuje Chrystus, jest tak bogaty, tak niewyczerpany, tak dostosowany do różnych wariantów życia ludzkiego, że
stał się źródłem wielu typów ascezy i mistyki (…). Chrystus nie
ujednolica, nie wciska ludzi w sztywne formy, lecz pozwala w ramach ogólnych być sobą”2.
I dalej, mając na uwadze wykorzystanie przykładu świętych,
W. Granat stwierdza, że „Naśladowanie świętych idących za wzorem Chrystusa wcale nie nakazuje odtwarzać we wszystkich szczegółach ich postępowania, byłoby to sprzeczne z wielkością i godnością chrześcijanina i z jego indywidualnym przeznaczeniem do
życia wiecznego. Święci tylko wskazują, jak iść po swojemu do
Chrystusa, a przez niego do Boga. Równolegle do drogi Chrystusowej każdy Jego wyznawca i uczeń ma swoją własną indywidualną ścieżkę, którą idąc, realizuje swe osobiste zbawienie”3.
Idąc śladem tej myśli, należałoby podkreślić, że przybliżone
nam przez księdza Z. Podlejskiego sylwetki świętych, to nie tylko próba uświadomienia nam lokalnego kapitału duchowego
zgromadzonego w dawnej stolicy Polski, ale przede wszystkim
okazja do refleksji nad realizacją powołania do własnej świętości,
zainspirowanej postawą świętych związanych z Krakowem.

2

Wincenty Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1985, 499.
3
Tamże.
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5.09 W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się konferencja w rocznicę podpisania przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Tematyka
konferencji: Prawa i bariery: edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych. Dzieło Lasek na konferencji reprezentowali: prezes Zarządu TOnO Władysław Gołąb i wiceprezes dyr. Piotr Grocholski. Konferencję rozpoczęło
przemówienie prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Praktyczny wpływ konwencji na życie poszczególnych
grup osób niepełnosprawnych zaprezentowało sześć
osób; sprawę niewidomych prezentowała Paweł Wdówik – kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie odbył się panel
dyskusyjny prowadzony przez Irenę Wóycicką – Podsekretarza stanu do spraw społecznych w Kancelarii Prezydenta RP. W ramach panelu głos zabrał również prezes TOnO Władysław Gołąb. W swojej wypowiedzi
skrytykował stosowane metody wprowadzania integracji
w nauczaniu niewidomych dzieci. Między innymi powiedział „ W myśl art. 7 ust. 2 Konwencji: We wszelkich
podejmowanych działaniach mających związek z dziećmi niepełnosprawnymi priorytetem będzie dobro dzieci”.
Zatem nie można wprowadzać żadnych działań, które
mogłyby zaszkodzić harmonijnemu rozwojowi dziecka.
Dziś często szkoły masowe nie są przygotowane do pełnej integracji dziecka niewidomego. Do szkoły masowej
może być kierowane dziecko, które wyposażone jest
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w umiejętność korzystania z urządzeń do pracy bezwzrokowej (…)”. Następnie a przykładach prelegent
przedstawił omawiane zagadnienie. Podkreślił duże znaczenie art. 24 Konwencji, który gwarantuje równe traktowanie niewidomych w procesie edukacyjnym, z wyszczególnieniem pkt. 3a, który mówi: „Państwa-Strony
umożliwią osobom niepełnosprawnym naukę życiowych
i społecznych umiejętności, które ułatwią ich pełne i równoprawne uczestnictwo w edukacji i życiu społecznym.
(…)”. W realizacji tego celu ważne jest umożliwienie nauki pisma Braille’a. Tekst Konwencji uchwalony został
w dniu 13 grudnia 2006 r.; składa się z 50 artykułów,
z czego 30 zawiera rozstrzygnięcia merytoryczne, a pozostałe 20 – organizacyjne. konwencja została ratyfikowana przez Prezydenta RP 6 września 2012, o czym pisaliśmy w „Laskach” 2012 nr 5.
1.10 Po ciężkiej chorobie w wieku 79 lat zmarł Ojciec s. Idy
ŚP HUBERT BURZYK. Pogrzeb odbył się 4 października w rodzinnej parafii s. Idy – Czerwionka-Leszczyny. Tata s. Idy znany był wielu siostrom z fachowej pracy i pomocy świadczonej z własnej inicjatywy w prawie wszystkich domach zakonnych, co znalazło też
odbicie we wdzięcznej pamięci wspominających Go
sióstr. Na uroczystości pogrzebowe dojechały delegacje ze wszystkich naszych domów z terenu Polski.
4.10 Uroczystość św. Franciszka – święto patronalne Domu
św. Franciszka w Laskach. Szczególnym „franciszkowym” akcentem był tradycyjny już obrzęd błogosławienia naszych „braci mniejszych”, reprezentowanych
przez kilka psów i kotów oraz kucyka. Tym razem obrzędu pokropienia święconą wodą zwierzaków i ich
opiekunów dokonał osobiście ks. rektor Sławomir
Szczepaniak.
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5.10 Mieszkańcy Domu św. Teresy w Rabce uroczyście obchodzili Święto Patronalne, które rozpoczęło się
o godz. 11.30 Mszą świętą odprawioną, w intencji dzieci, pracowników, sióstr, wszystkich gości i naszych ofiarodawców – przyjaciół domu, przez ks. kapelana Józefa Kapcię. Po Mszy świętej s. Irmina przywitała gości
z Rabki, Lasek i Niepołomic. Następnie wszyscy domownicy i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie
pt. „O stokrotce, która chciała być bliżej Boga” w wykonaniu dzieci z gr I i II. Powstało ono przy współpracy wychowawców z różnych grup. Tak jak słońce oświeca i cedry, i mały kwiat, jakby ten żył na ziemi sam jeden, tak i nasz Pan zajmuje się każdą duszą, jakby ta nie
miała sobie podobnych. I jak w przyrodzie wszystko przyczynia się do tego, by stokrotka mogła kiedyś zakwitnąć,
tak i wszystko przyczynia się do dobra każdego to słowa św. Tereski od Dzieciątka Jezus, główna myśl inscenizacji.
12.10 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach obchodziliśmy DZIEŃ NAUCZYCIELA (Dzień Edukacji Narodowej). Po Mszy św. koncelebrowanej o godz.
9.00 – w poszczególnych placówkach odbyły się spotkania nauczycieli i wychowawców z dziećmi i młodzieżą, a o godz. 12.00 w sali Domu Dziewcząt było spotkanie wszystkich pracowników pedagogicznych.
Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej, która w tym samym dniu obchodziła święto
Patrona – Edwina Kowalika.
12.10 Na Zamku Królewskim w Warszawie Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi zostało wyróżnione nagrodą TOTUS 2013 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda została przyznana „za ponad stuletnie, czynne pro-
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mowanie godności człowieka, współbrzmiące z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II”. Dokument
podpisali: kard. Kazimierz Nycz i abp Józef Kowalczyk.
Na sali zgromadziło się kilkunastu biskupów, w tym
nuncjusz apostolski Celestino Migliore. Nagrodę odebrał prezes Zarządu TOnO Władysław Gołąb i s. Anita – wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Przypomnijmy, że TOTUS
prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia w ramach Dnia Papieskiego, jest powszechnie zwane „Kościelnym Noblem”.
12.10 i 19.10 W Rabce z okazji obchodów Dnia Papieskiego
(13.10) i wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II
(22.10) grupy internatowe wraz z wychowawcami, rodzicami i siostrami wyjechały do Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. Celem pielgrzymki było zwiedzenie Sanktuarium i modlitwa w Kościele przy relikwiach Jana Pawła II. Dzień pielgrzymowania był
wspólnym dziękczynieniem za dar dla Polski i świata
za błogosławionego Jana Pawła II, z prośbą o potrzebne łaski dla szkoły i naszych rodzin. Uczestnicy pielgrzymki odwiedzili również Łagiewniki, gdzie modlili się koronką do Miłosierdzia Bożego.
13.10 W Laskach obchodzono doroczny Dzień Absolwenta.
Po wspólnej Mszy św. o godz. 11.00, zebrani nasi Absolwenci udali się na cmentarz, a po obiedzie spotkali się w sali Domu św. Stanisława na przedstawieniu
„Bajka o szczęściu”, powtórzonym dla nich specjalnie
przez młodzież Internatu Chłopców, którzy tym zabawnym i wzruszającym przedstawieniem uświetnili
wcześniej święto patronalne swego Domu.
13.10 W sali konferencyjnej hotelu Mazurkas w Ożarowie
Mazowieckim odbyła się uroczystość 15-lecia Powia-

148

INNE WYDARZENIA

tu Warszawskiego Zachodniego. Podczas uroczystości
wręczono wyróżnienia: dyplomy i statuetkę „Nagroda
Smoka” osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym
dla samorządu powiatowego. Wśród wyróżnionych
znalazło się Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach. W uchwale Rady Powiatu napisano między
innymi: „Nadając Państwu wyróżnienie, pragniemy
wyrazić nasze uznanie i podziękować za niezłomną
pracę od ponad stu lat na rzecz ludzi niewidomych”.
Statuetkę oraz dyplom wręczył prezesowi Towarzystwa
Władysławowi Gołąbowi starosta Jan Żychliński. Prezes Władysław Gołąb podziękował za wyróżnienie oraz
za życzliwość ze strony władz powiatu. Równocześnie
życzył samorządowi powiatowemu wielu sukcesów
w rozwiązywaniu spraw, jedności i dobrego współdziałania ze wspólnotami gminnymi.
22.10 W dniu 137 rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Elżbiety – podczas Mszy świętych i wspólnego nawiedzenia grobu Matki modliliśmy się o Jej beatyfikację. Procesję spod Kaplicy poprowadził ks. Sebastian Wyrzykowski.
Tego dnia przypadało również liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. W nawiązaniu do
tego wspomnienia przy grobie Matki s. Alberta przeczytała list z 1976 roku, jaki nadesłał ówczesny Kardynał Karol Wojtyła z okazji obchodu stulecia urodzin
Matki. Wyraził w nim swoje przekonanie o świętości
Matki.
Także tego dnia obchodził swoje Święto Patronalne
Dom św. Maksymiliana. Rocznica kanonizacji Patrona wypada zawsze podczas wakacji, dlatego święto Domu przeniesione zostało na ten dzień. Z tej okazji odprawiona była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Aniel-

INNE WYDARZENIA

149

skiej o godz. 16.00, a o godz. 17.00 mieszkańcy Domu
przedstawili inscenizację pt.: „Przypowiastka o rzeźbiarzu” z występem muzycznym Dominika Strzelca
p.t. „Życia mała garść”.
24.10 W siedzibie KIK przy ul. Freta odbyła się doroczna uroczystość przyznania Nagrody PONTIFICI – Budowniczemu Mostów – dr Helenie Pyz, lekarce posługującej
trędowatym w Ośrodku Jeevodaya, zasłużonej szczególnie w przełamywaniu tam bariery strachu i pogardy wobec chorych na trąd, od wielu lat zaprzyjaźnionej z naszymi domami w Indiach. W zastępstwie
i w imieniu Matki Radosławy w uroczystości uczestniczyła s. Anita.
25.10 W świetlicy Internatu Dziewcząt odbyło się drugie spotkanie osób zainteresowanych wspólną refleksją oraz
pracą nad pogłębianiem tożsamości i duchowości środowiska Lasek. Podczas wstępnego spotkania przy kawie i herbacie, Matka Radosława, która tego dnia wróciła po trzytygodniowym pobycie w placówkach
w Afryce i Indiach, podzieliła się z obecnymi swoimi
wrażeniami. Następnie s. Alberta przeczytała kilka wybranych tekstów z pism Ojca Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety na temat WIARY, zwłaszcza wiary Maryi. Tę część spotkania zakończyła konferencja ks.
Sławomira Szczepaniaka, po której uczestnicy mogli
przejść do dużej kaplicy na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i na Różaniec.
16-17.11 Święto Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Jubileusz 50-lecia Profesji obchodziły: s. Eugenia od Dzieciątka Jezus i Matki Bożej, s. Zygmunta od
Znieważonego Oblicza Pana Jezusa, s. Łucja od Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej, s. Blanka od Dobre-
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go Pasterza, s. Władysława od Najświętszej Ofiary,
s. Eliza od Matki Bożej Królowej Polski.
16.11 O godz.14.00 – w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach Mszę św. w intencji Sióstr Jubilatek, pod przewodnictwem ks. Rektora Andrzeja Gałki, koncelebrowało ośmiu księży: ks. Sebastian Wyrzykowski,
ks.Edward Engelbrecht, ks. Stanisław Hoinka, ks. Kazimierz Olszewski, ks. Józef Piech – proboszcz parafii
s. Łucji, ks. Juliusz Iracki – proboszcz parafii w Kraśniczynie i ks. Tomasz Łukasiuk kościoła św. Marcina
w Warszawie. Po Mszy św. z odnowieniem ślubów
przez Siostry Jubilatki w ręce Matki Generalnej, wszyscy przeszli do sali domu św. Stanisława, gdzie Siostry
Jubilatki przyjmowały życzenia od sióstr, swoich rodzin
i innych gości, a następnie odbyła się wspólna agapa
w jadalni Internatu Dziewcząt. 17.11 – w niedzielę –
o godz.14.30 – siostry wyszły wspólnie na Cmentarz zakładowy, gdzie po zapaleniu zniczy na grobach, Matka odczytała imiona naszych Zmarłych Sióstr. Po powrocie do Kaplicy odbyły się Nieszpory, a po nich
wspólne Spotkanie Sióstr w sali Domu św. Franciszka
– ze wspomnieniami Sióstr Jubilatek. W programie artystycznym Spotkania s. Alberta zaprezentowała szkic
do przygotowywanego przez nią filmu dokumentalnego pt. „Matka”, z poruszającymi fragmentami Notatek
osobistych Matki Elżbiety, czytanych przez Halinę Winiarską, z muzyką Szopena w tle. Nasze Siostry z Indii
swoją Modlitwą – wyrażoną czytelnym językiem religijnego tańca, zakończyły tę część pięknego spotkania.

ZAŁĄCZNIK
Myśl tyflologiczna i pedagogiczna Lasek (1)
Biorąc pod uwagę realizację postulatów sformułowanych
przez przedstawicieli ośmiu zespołów problemowych pracujących
na rzecz procesu optymalizacji funkcjonowania Dzieła Lasek, chcemy na wstępie podziękować wszystkim uczestnikom tych prac za
pełne i osobiste zaangażowanie. Wśród różnych postulatów znalazła się również sugestia, aby dążyć do tego, by Laski były nowoczesnym centrum Tyflologii i wciąż rozwijały się w tym kierunku poprzez tworzenie wewnętrznego forum wymiany myśli tyflologicznej i pedagogicznej. W odpowiedzi na ten postulat, zamieszczonej
na stronach naszego intranetu, znalazło się tam następujące zapewnienie:
Wewnętrznym forum myśli tyflologicznej i pedagogicznej jest
już częściowo czasopismo LASKI, gdzie również zamieszczane są
artykuły o historii naszego środowiska. Ponadto od 6 numeru br.
naszego periodyku będziemy regularnie publikować listę dokonań naukowych naszych pracowników, która będzie udokumentowaniem realnego wkładu naszego środowiska w myśl tyflologiczną i pedagogiczną.
Aby powyższej obietnicy stało się zadość, zaczynamy od zaprezentowania dokonań naukowych i publicystycznych obecnego kierownika Działu Tyflologii – s. Elżbiety Więckowskiej, uwzględniając również opracowania przygotowane razem z autorami z naszego środowiska. Są to: Anna Chojecka, ks. Tadeusz Fedorowicz,
Małgorzata Galster, s. Benita Hadamik, Marian Magner, Elżbieta Szwedowska, a z innych ośrodków: Stanisław Kotowski, Aleksandra Niemczykowa, Alina Talukder.
Redakcja
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Więckowska Zofia – s. Elżbieta FSK (franciszkanka służebnica Krzyża), mgr fizyki UW (1959), absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (1966), pracownik pedagogiczny w Laskach od 1963 roku (nauczycielka, dyrektor szkoły, kierownik internatu). Od 1983 kierownik Działu Tyflologicznego w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Laskach.
Jest autorką szeregu publikacji z zakresu tyflodydaktyki,
zwłaszcza tyflografiki i tyflokartografii, zarówno metodycznych,
jak i określających zasady redagowania grafiki dla niewidomych.
Oto lista Jej niektórych publikacji:
T. Figielski and Z. Więckowska, Variation of the Inieced Carrier Mobility with
Pressure in Near-Intrinasic Germanium, Short Note in „Phys. Status Solicidi” t. 25, 1962.
Zofia Więckowska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1962,
s. 52. Następnie włączone do podręcznika Dryńskiego Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie fizyki w szkole podstawowej dla niewidomych, „Przegląd Tyflologiczny”, 1980 nr 2, s. 29–45.
s. Elżbieta Więckowska, Rysunek wypukły jako źródło informacji dla niewidomego, „Szkoła Specjalna”, 1985 nr 3, s. 165–178.
s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie fizyki w szkole podstawowej dla niewidomych, „Fizyka w Szkole”, 1988 nr 6 (167), s. 350–357.
Małgorzata Galster i s. Elżbieta Więckowska, Nauka pisania metodą Stefanii
Skibówny na maszynie brajlowskiej, „Szkoła Specjalna”, 1989 nr 2, s. 115–
121.
s. Elżbieta Więckowska, Ewangeliczne dzieła niewidomych – cz. I, „Niewidomy Spółdzielca” 1989 nr 6, s. 16–18.
s. Elżbieta Więckowska, Ewangeliczne dzieła niewidomych – cz. II, „Niewidomy Spółdzielca” 1989 nr 7, s. 16–17.
Małgorzata Galster, s. Elżbieta Więckowska, A metod of writing by One Hand
Using Braillesetter as Introduced by Stefania Skiba, „Journal of Visual Impairment and Blindness” 1990 nr 3, s. 134–135.
Aleksandra Niemczykowa, s. Elżbieta Więckowska, Świadectwo dokumentów
życia społecznego o działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i „Lasek”, wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1993.
s. Elżbieta Więckowska, L’aveugle et sa vocatien a’ l’apostolat chretien dans ecrits
de Mere Elisabeth Czacka, „Fidaca Informations” 1988, nr 7, s. 8–14.
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s. Elżbieta Więckowska, Siostra Michaela Galicka (1899–1990), „Szkoła Specjalna” 1991, nr 1, s. 32–39.
s. Elżbieta Więckowska, Konferencja FIDACA w Pradze Czeskiej, „Credo” 1992,
nr 12.
Marian Magner, s. Elżbieta Więckowska FSK, Integracja absolwentów szkoły
podstawowej dla niewidomych w powszechnych liceach ogólnokształcących,
„Szkoła Specjalna” 1993, nr 3.
Zofia Joanna Więckowska, Co można nazwać integracją?, w: Integracyjne kształcenie niewidomych i słabowidzących dzieci. Materiały z konferencji 19–30
listopada r. 1993, Warszawa 1994, Wyd. WSPS, s. 84–86.
s. Elżbieta Więckowska, Polscy niewidomi w FIDACA, „Credo” 1994, nr 4,
s. 41–42.
s. Elżbieta Więckowska, ks. Tadeusz Fedorowicz, Dwugłos o śp. Władysławie
Rosińskiej, „Laski” 1997, nr 3, s. 27–28.
s. Elżbieta Więckowska, Dojrzałość do integracji, „Laski” 1998, nr 1–2,
s. 44–45.
s. Elżbieta Więckowska, Cel Dzieła Lasek w pismach Założycielki, „Laski” 1998,
nr 4–5, s. 14–22.
s. Elżbieta Więckowska, Rysunek niewidomego, „Laski” 1999, nr 3, s. 35–40.
s. Elżbieta Więckowska, Pisma formacyjne m. Elżbiety Czackiej, w: Michał Żółtowski, Blask prawdziwego światła, wyd. ER-ART, Lublin 1999, s. 158–159.
s. Elżbieta Więckowska, Jak dziecko niewidome rozumie przestrzeń?, „Laski”
2000, nr 1–2, s. 24–29. Przedruk, „Nasze Dzieci” 2000, nr 9–10, s. 40–48.
s. Elżbieta Więckowska, O integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, „Laski”
2000, nr 3–4, s. 41–57.
s. Elżbieta Więckowska, Elżbieta Szwedowska, Rysunek jako metoda kształcenia wyobraźni i orientacji przestrzennej dziecka niewidomego, w: Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, wyd. APS, Warszawa 2001.
s. Elżbieta Więckowska, O wspólnocie, „Laski” 2001, nr 2–3, s. 43–54.
s. Elżbieta Więckowska, Cele i metoda nauczania dzieci niewidomych rysowania i czytania rysunku, w: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum
z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, red. Stanisław Jakubowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 58–71.
s. Elżbieta Więckowska, Mówiliśmy Tatek [inc], „Poznaj Świat” 2001, nr 10(537),
s. 81.
s. Elżbieta Więckowska, śp. Elżbieta Iwańska, „ Laski” 2002, nr 1–2, s. 82–85.
s. Elżbieta Więckowska, Przez Krzyż do Nieba, „Poznaj Świat” 2002, nr 4(543),
s. 16, 17.
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s. Elżbieta Więckowska FSK, List do pana Walentego Perka, „Laski” 2002, nr 4–
5, s. 174.
s. Elżbieta Więckowska, Rysunek w nauczaniu początkowym dzieci niewidomych, w: Nowoczesne Techniki Kształcenia Niewidomych i Słabowidzących.
Europejska Konferencja w Owińskach 25.04.2003, Wyd. Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa EMPI, Poznań 2003.
s. Elżbieta Więckowska, Roma. Ingresso Libero, „Laski” 2002, nr 6, s. 40–41.
s. Elżbieta Więckowska, O zasady redagowania ilustracji i rysunków dydaktycznych dla niewidomego, „Szkoła Specjalna” 2003, nr 4.
s. Elżbieta Więckowska, Projekt zasad redagowania ilustracji i rysunków dydaktycznych dla niewidomego, Laski” 2003, nr 4–5, s. 47–60. Także w: Europejska Konferencja w Owińskach 25-04-2003, Wyd. Oficyna Edukacyjna
Wydawnictwa EMPI, Poznań 2003, s. 80–88.
s. Elżbieta Więckowska, Zmartwychwstanie, „Laski” 2003, nr 4–5, s. 47–60.
s. Elżbieta Więckowska, Czytając TRIUNO, „Laski” 2003, nr 6, s. 127–131.
Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska FSK, Nauczanie konwencji PLAN
w klasie dzieci niewidomych, „Laski” 2004, nr 1–2, s. 70–80.
s. Elżbieta Więckowska, Benedyktyńska cierpliwość Elżbiety Iwańskiej, „Laski”
2004, s. 98–101.
s. Elżbieta Więckowska FSK, O pełnowartościową metodykę nauczania rysunku w szkole dla niewidomych, „Laski” 2004, nr 3–4, s. 40–50.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Jak uczyć niewidome dziecko pisma płaskiego widzących, „Laski” 2004, nr 5, s. 32–34.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Wskazówki metodyczne dla nauczycieli i rodziców, w: Atlas Geograficzny Polski, mapy barwno-wypukłe na papierze kapsułkowym, objaśnienia drukiem czarnym i w osobnym tomie na papierze brajlem, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2004.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Integracja a rewalidacja – współczesne formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Referat wygłoszony na V Dniach Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie 22–23 października 2004, w: Wielowymiarowość Edukacji Osób
Niepełnosprawnych, red. Cz. Kosakowski i ks. Cyprian Rogowski, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Orientacja przestrzenna na stoliku ucznia, „Laski” 2005, nr 3–4, s. 76–86.
Alina Talukder, s. Elżbieta Więckowska, Plany do nauki orientacji przestrzennej. I Nakrycie stołu dla jednej osoby, Wyd. Tyflograf, Owińska 2005. (Druk
na papierze kapsułkowym)
Alina Talukder, s. Elżbieta Więckowska, Plany do nauki orientacji przestrzennej. II Nakrycie Stołu, Wyd. Tyflograf Owińska 2005. (Druk na papierze
kapsułkowym)
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Alina Talukder, s. Elżbieta Więckowska, Plany do nauki orientacji przestrzennej, III Ustawiamy krzesła, Wyd. Tyflograf Owińska.
s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie rysunku a rozwój wyobrażeń i pojęć przestrzennych dziecka niewidomego, referat wygłoszony 2006.10.27 na uroczystości 60-lecia OSW w Owińskach..
s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie rysunku a rozwój wyobrażeń i pojęć przestrzennych dziecka niewidomego, „Laski” 2007, nr 1–2, s. 54–66.
s. Elżbieta Więckowska, Stanisław Kotowski, Wprowadzenie do Atlasu, w: Atlas
Geograficzny Europy, Mapy w formacie A2 i A3 wykonano w transparentnym druku dotykowym na poddruku barwnym. Opracowanie tyflokartograficzne – Mariusz Olczyk, Magdalena Polak, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006.
s. Elżbieta Więckowska, Tyflografika, w: Niewidomi w świecie książek i bibliotek, wybrane zagadnienia, red. Małgorzata Czerwińska i Teresa Dederko,
Kielce 2008, s. 84–91.
Anna Chojecka, Marian Magner, Elżbieta Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, przewodnik dla nauczyciela,
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski 2008.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Tyflografika, „ Szkoła Specjalna” 2009, nr 1,
s. 53–65.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Z historii „polskiego brajla”, „Laski” 2009,
nr 3–4, s. 31–38.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Skróty laskowskie – brajlem szybciej i krócej, „Pochodnia” 2009, nr 6, s. 39–41.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Pierwszy polski system skrótów ortograficznych pisma punktowego, „Szkoła Specjalna” 2009, nr 5, s. 370–376.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Nauczanie rysunku a świadomość przestrzenna
dziecka niewidomego, referat w Owińskach 2009.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Zasady redagowania tyflografiki, „Tyfloświat” 2009,
3(5).
s. Elżbieta Więckowska FSK, Redakcja tyflograficzna, „Przegląd Tyflologiczny” 2010, nr 1–2, (Tyflokartografia), Polski Związek Niewidomych, Warszawa, s. 52–81.
Anna Chojecka, s. Elżbieta Więckowska FSK, Uczenie czytania map, „Przegląd
Tyflologiczny” 2010, nr 1–2, (Tyflokartografia), Polski Związek Niewidomych, Warszawa, s. 140–186.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Wprowadzenie, w: Polskie Skróty Ortograficzne,
transkrypcja czarnodrukowa druku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Laski 1934, Płyta CD, wyd. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 2010.
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Maria Wilczyńska-Wołoszyn, Anna Chojecka, s. Elżbieta Więckowska, teksty
dydaktyczne w: Atlas do Przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących,
sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 32 mapy w formacie A2 i A3 wykonano w transparentnym druku dotykowym na poddruku barwnym. Opracowanie tyflokartograficzne – Mariusz Olczyk (s. Elżbieta – udział w Zespole), wyd.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 2010.
s. Elżbieta Więckowska FSK, Informacja o dotykowej mapie Wisły, w: Laski 6,
2010, s. 74–75.
Więckowska s. Elżbieta, Edukacja nie wystarczy – potrzeby rewalidacyjne dziecka niewidomego w wieku szkolnym, w: Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. Beata Antoszewska, Czesław Kosakowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 123–130.
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UWAGA
Zmiana warunków prenumeraty.
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 40 zł (czterdziestu 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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