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OD REDAKCJI
Józef Placha

Przemijanie szansą dopełnienia życia w Bogu
rzemijanie ma to do siebie, że z jednej strony rodzi smutek,
zwłaszcza gdy chodzi o umykanie prężnej kiedyś młodości i radosnych chwil życia albo czegoś, co chcielibyśmy zatrzymać przy sobie jak najdłużej.
Z kolei dobrą stroną przemijania jest uwolnienie od spraw trudnych w przeszłości, spuszczenie zasłony na to, co było przykre bądź
było związane z jakąś sytuacją wyniszczającego kryzysu, choroby,
czy innego nieszczęścia.
Listopad to miesiąc szczególnej refleksji nad problemem przemijania ludzkiego życia i dalszą perspektywą bytowania.
Dlatego jest to czas niezwykle ważny dla modlitewnej pamięci zarówno o bliskich zmarłych, którzy już od nas odeszli, jak i o perspektywie naszej śmierci, która prędzej czy później nadejdzie.
W związku z tym może pojawić się z jednej strony obawa, a nawet egzystencjalny lęk, a z drugiej – stopniowe oswajanie się z tą
nieodwracalną sytuacją i powolne przygotowywanie się, aby przyjąć ów moment losu z godnością, co nie oznacza, że bezboleśnie.
Wszak perspektywa rozstania na zawsze z najbliższymi nie jest łatwa do zaakceptowania.
Również i nasi bliscy z tą myślą muszą oswoić się, przygotowując się do pożegnania kochanych osób: żony, męża, matki, ojca, babci, dziadka lub innej osoby godnej serdecznej pamięci.
Gdyby nie chrześcijańska perspektywa dalszego losu osób zmarłych, byłoby to rozpaczliwie porażające doświadczenie pozbawione jakiegokolwiek sensu.

P
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Należałoby zatem całkowicie zaufać Bożej Obietnicy, że nawet
najbliższe sercu osoby odchodzące od nas do Pana, nie giną w nicości i nieokreślonej czeluści śmierci, ale odnajdują się w oczekiwanej przez całe życie przyjaźni z osobowym Bogiem i, być może bardziej niż przedtem, przez to samo pozostają wciąż bliscy i obecni.
Wszak obiecał nam Chrystus Zmartwychwstały, że wszystkich,
którzy w Niego uwierzą, obejmie swoją Miłością bez granic.
A zatem w kontekście bliskości z kochającym Ojcem w Niebie
nikt nie powinien poczuć się osieroconym.
Opatrzność Boża sprawia, że Miłości tej wystarczy dla wszystkich, chodzi tylko o to, aby powierzyć Jej całe swoje życie i najbliższe nam osoby.
Przejmująco opisuje to w swoich „Listach do dzieci” ojciec dwojga dzieci, przed laty laureat nagrody Nobla, Takashi Nagai, umierający na chorobę popromienną niedługo po wybuchu bomby atomowej w Nagasaki, w wyniku czego utracił również żonę i cały swój
dobytek. Uratowały się tylko ich dzieci, przebywające w tym czasie daleko od Nagasaki. „Miłość przepływająca z niebios na ziemię – pisze Takashi Nagai – jak i ta, która śle się z ziemi ku niebu, czyli miłość pomiędzy Bogiem a osieroconymi (…), to miłość
bezpośrednia, niepotrzebująca osób trzecich. Sieroty stają się
dziećmi posiadającymi rodziców wtedy i tylko wtedy, kiedy nawiążą bezpośrednią relację miłości z Bogiem, ponieważ Bóg jest
naszym Ojcem niebieskim. Przychodzi w tym miejscu na myśl
Chrystusowa obietnica: «Nie zostawię was sierotami»” (J 14, 18).
I dalej, nawiązując już wprost do Opatrzności Bożej pisze Takashi
Nagai: „Najlepsze co może zrobić Makoto (syn pisarza – przyp.
J.P.) po mojej śmierci, to zaakceptować samego siebie jako sierotę. Bóg dobrze o tym wie, ponieważ jest nieskończenie mądry. Tak
samo dla Kayano (córka pisarza – przyp. J.P.) będzie najlepiej, jeśli zaakceptuje siebie jako sierotę, która żyje bez rodziców. Pan Bóg
zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ nieskończenie kocha moją córeczkę. Mój drogi Makoto, gorzkie wino, jakie przyszło ci pić, to
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lek, który przepisał ci Pan Bóg, wystawiając dla ciebie receptę na
miłość. Kochana Kayano, dostaniesz gorzkie wino, ale to lekarstwo przepisane ci przez Boga. Pij je, a wtedy spotka cię szczęście
wieczne. Dziękujcie Bogu za gorzkie wino, które pijecie”.
W cytowanym fragmencie przewija się myśl, która również towarzyszyła Matce Czackiej: traktowanie swojej niepełnosprawności jako trudnego, ale jednak Bożego Daru, za który nieustannie Bogu dziękowała.
Od Takashi Nagai można się także nauczyć głębokiej wiary
w Bożą Opatrzność i świętego spokoju o losy swoich najbliższych
w perspektywie nieuchronnej śmierci, która nie musi być tylko smutkiem dramatycznego rozstania, ale może się stać pogłębioną świadomością nie tyle przemijania, co raczej jedyną w swoim rodzaju
szansą dopełnienia życia w Bogu.

LIST
Podsumowanie Roku Jubileuszowego
to lat temu powstało Dzieło Niewidomych. Jesienią 1910 r.
z inicjatywy Róży Czackiej odbyło się zebranie organizacyjne obejmujące przyjaciół rodziny, kilku specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, spraw społecznych i okulistyki. Warto w tym miejscu wymienić dwie osoby: dr. Bolesława Ryszarda Gepnera – okulistę i ociemniałego adw. Stanisława Bukowieckiego; pierwszy
natchnął Różę Czacką do zajęcia się w Polsce niewidomymi, drugi – przygotował statut przyszłego stowarzyszenia pod nazwą: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim. Towarzystwo zostało zarejestrowane 11 maja 1911 r. i dlatego uroczystości jubileuszu zamknęły się w datach: 22 października
2010 r. – 15 maja 2011 r. (dni urodzin i śmierci Matki Czackiej).
Późniejsze lata to powołanie przez Różę Czacką (Matkę Elżbietę) 1 grudnia 1918 r. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz włączenie w 1922 r. do rodzącego się Dzieła,
ks. Władysława Korniłowicza. W ten sposób powstało Triuno,
Dzieło na cześć Trójcy Przenajświętszej skupiające trzy fundamentalne człony: niewidomych, siostry zakonne i widzących pracowników świeckich. Dziś Dzieło Niewidomych, zwane także Dziełem Matki Elżbiety Róży Czackiej lub Dziełem Lasek, obejmuje
teren zakładu w Laskach o powierzchni przeszło 60 hektarów ziemi i blisko 70 budynków różnej wielkości, wszystkie służące bezpośrednio celom ideowym Dzieła. W skład Dzieła wchodzą ponadto: Ośrodek w Gdańsku-Sobieszewie, Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet w Żułowie na ziemi lubelskiej, filia
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rabce, Dom dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach i Dom Niewidomego Dziec-

S

Władysław Gołąb – Podsumowanie Roku Jubileuszowego

9

ka w Warszawie na Saskiej Kępie (nie wymieniam placówek prowadzonych wyłącznie przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża).
Bezpośrednią opieką otaczamy ponad 500 dzieci i młodzieży. Dorosłych niewidomych w ramach opieki całodobowej mamy blisko 90, natomiast wsparciem w ramach Działu Absolwentów obejmujemy około 1500 osób, nie licząc ujętych projektem
„Wsparcie na rynku pracy” finansowanych z funduszy europejskich.
Mimo że uroczyste otwarcie jubileuszu miało miejsce dopiero 22 października 2010 r., to już 30 sierpnia na sesji inaugurującej kolejny rok szkolny, tematyka jubileuszu została wyraźnie zaznaczona. Siostra Radosława wygłosiła prelekcję na temat: „Róża Czacka – droga przez stulecie”. Po prelekcji, żywo przyjętej przez
zebranych, odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Moje miejsce w Dziele Lasek”, w którym uczestniczyli: siostry Faustyna, Hieronima i Lidia, pani Barbara Leszczyńska oraz panowie: Jan Michalik i Marian Szulc. Głosy tego panelu zamieszczone zostały
w setnym numerze czasopisma Laski. Z kolei dnia 18 września
z okazji święta Domu Dziewcząt odbyło się spotkanie integracyjne poprzedzone występem zespołu „Gawęda”. Przy ognisku, wspomnieniach harcerskich ks. Janusza Strojnego i występach artystycznych naszych pracowników, staraliśmy się wzajemnie poznawać. Kolejnym wydarzeniem jubileuszowym było przyjęcie
w dniu 30 września do zakładu relikwii błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki. Czterodniowa modlitwa przy relikwiach trwała do 3 października. Wyraźne odniesienie do stulecia Towarzystwa miały także uroczystości związane ze świętem
Szkoły Muzycznej im. Edwina Kowalika (12 października)
i dniem Edukacji Narodowej.
Dzień 22 października miał szczególny charakter. Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana przez Jego Eminencję Ks.
Kardynała Nycza – Metropolitę Warszawskiego. W koncelebrze
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wystąpili ks. bp Bronisław Dembowski i miejscowi księża. Przypomnijmy, że honorowy patronat nad Jubileuszem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. W ramach inauguracji Jubileuszu odbyło się poświęcenie nowego archiwum, w którym znajdą miejsce
akta Dzieła, czyli Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz
Zgromadzenia Sióstr Franciszek Służebnic Krzyża. W czasie Mszy
św. Ks. Kardynał poświęcił nowe dziesięciogłosowe organy. Uroczystości w Kaplicy zakończył koncert organowy w wykonaniu
prof. Juliana Gembalskiego.
W dniu 23 grudnia odbyła się prezentacja poszczególnych placówek Dzieła: Sobieszewo, Żułów, Rabka, Niepołomice i domy misyjne Zgromadzenia. Swoistą klamrą zamykającą stulecie była
śmierć w dniu 15 października i pogrzeb w dniu 23 października śp. Pani Zofii Morawskiej, która urodziła się 13 listopada 1904 r.
i przez 80 lat służyła Dziełu.
Szczególny wymiar Jubileuszu stanowiła Msza św. odprawiona w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniu 16 stycznia
2011 r. Mszę św. celebrował ks. bp Bronisław Dembowski, jako jedyny kapłan w Polsce, który znał założycieli Dzieła – Matkę Elżbietę Czacką i ks. Władysława Korniłowicza (dziś Słudzy Boży).
W koncelebrze wziął udział ks. dr Grzegorz Ostrowski – rektor
kaplicy w Laskach. Ksiądz Biskup w kazaniu przedstawił krótką
historię Dzieła i jego głębokie wartości ideowe. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali pracownicy i dzieci Lasek.
Pięknym wydarzeniem wpisującym się w jubileusz stulecia było w dniu 30 stycznia 2011 r. poświęcenie i oddanie do użytku domu wczesnego wspomagania niewidomych dzieci im. Ojca Pio
w Sobieszewie. Mszę św. celebrował abp Sławoj Leszek Głódź –
Metropolita Gdański. Uroczystości ubogaciły występy naszych
dzieci niewidomych oraz chóru „Serduszka” ze Szczecina.
Z kolei 20 marca w Sali koncertowej Centrum Kultury w Izabelinie, ks. prof. Stanisław Olejnik, prezes Klubu Miłośników Iza-
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belina i Puszczy Kampinoskiej oraz prof. Piotr Perzyna, zorganizowali spotkanie poświęcone naszemu Jubileuszowi. Głównym
prelegentem był prof. Piotr Perzyna, który dokumentując swoje
wystąpienie przeźroczami, przedstawił głównych twórców Towarzystwa.
Jednak niewątpliwie centralnym punktem obchodów Jubileuszu Stulecia Dzieła Niewidomych była konferencja naukowa na
temat „Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia
2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencję poprzedziła Msza święta koncelebrowana pod kierownictwem ks. kardynała Kazimierza Nycza – Wielkiego Kanclerza
UKSW.
Konferencja odbyła się w auli Jana Pawła II i stanowiła kapitalny rzut oka na minione stulecie Dzieła Lasek, jego wpływu na
sprawę niewidomych, myśl filozoficzno-chrześcijańską i pedagogiczną w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni naukowcy i działacze społeczni ze środowiska Lasek i wyższych uczelni
w Polsce.
Szczegółowe relacje z konferencji znajdą Czytelnicy w setnym
numerze „Lasek”, a treść prelekcji w publikacji książkowej „ŚRODOWISKO LASEK W PERSPEKTYWIE HISTORII I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ” wydanej przez
UKSW.
Dla przybliżenia początków Towarzystwa przypomnę skład
pierwszego Zarządu z listopada 1911 roku: prezes – Bolesław Ryszard Gepner (okulista), zastępca prezesa – Róża Czacka, sekretarz – Aleksander Jackowski (adwokat), zastępca sekretarza –
Oskar Scheller (adwokat), skarbnik – Ludwika Bentkowska (sekretarka Róży Czackiej), zastępca skarbnika – Antoni Wieniawski (ekonomista), członkowie: Stanisław Bukowiecki (ociemniały adwokat), ks. Karol Bliziński (zasłużony działacz społeczny)
i Antoni Górski (ziemianin).
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Zdecydowanie chrześcijański charakter przyjęło Towarzystwo
dopiero na początku lat dwudziestych. Wtedy kierownictwo bezpośrednie przejęła Matka Elżbieta Czacka, a w skład Zarządu
wszedł ks. Władysław Korniłowicz i Antoni Marylski. Wtedy też
Dzieło Lasek stało się kuźnią nowoczesnej myśli chrześcijańskiej.
Ostatnim wydarzeniem zamykającym formalnie Rok Jubileuszowy było wystawione w dniu 14 maja 2011 roku przygotowane przez s. Albertę widowisko „Portret w siedmiu odsłonach”, ukazujące Matkę Elżbietę w drodze do pełni życia i świętości.
W przedstawieniu wzięli udział pracownicy Lasek, siostry zakonne, dzieci i znakomici artyści: Maja Komorowska, Halina Winiarska i Tadeusz Chudecki. Gra wszystkich uczestników przedstawienia była głęboko poruszająca. Halina Winiarska nawet swój głos,
jego brzmienie, dostosowała do głosu Matki, jaki znamy z nagrania magnetofonowego.
W dniu 15 maja byli wychowankowie odwiedzili cmentarz,
aby przy grobie Założycieli oddać hołd tym, którzy swoje życie oddali w służbie niewidomym. Było to zarówno zakończenie Jubileuszu, jak i uczczenie pięćdziesiątej rocznicy śmierci Matki Elżbiety.
Mimo oficjalnego zakończenia Jubileuszu, rok 2011 nadal
chcemy traktować jako rok stulecia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Wszystkie wydarzenia w tym roku wpisujemy w tę
rocznicę. Ja z tego miejsca pragnę gorąco podziękować najpierw
tym, którzy tworzyli historię stulecia: Matce Elżbiecie Róży Czackiej, księdzu Władysławowi Korniłowiczowi, księdzu Antoniemu
Marylskiemu, Zygmuntowi Serafinowiczowi, Henrykowi Ruszczycowi, Zofii Morawskiej oraz wielu siostrom i pracownikom
świeckim – twórcom tego pięknego Dzieła, dającego radość i satysfakcję spełnienia. Dziękuję także tym, którzy wnieśli swój wkład
w ten Jubileusz. Dziękuję serdecznie patronom: panu Bronisławowi Komorowskiemu – Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Jego Eminencji księdzu Kazimierzowi Nyczowi – Metropolicie
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Warszawskiemu, członkom Komitetu Honorowego Jubileuszu
oraz tym, którzy mrówczą pracą przyczynili się do wielu sukcesów.
Wszystkim składam gorące: Bóg zapłać!
Władysław Gołąb
– prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Laski, dnia 22 października 2011r.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
30.08. W roku Jubileuszu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi odbyła się doroczna sesja sierpniowa przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego. Po Mszy św. z homilią ks. Grzegorza
Ostrowskiego wykład na temat zaburzeń w zachowaniu dzieci
i młodzieży wygłosił dr Robert Naumiuk. Prezes W. Gołąb podsumował kończący się rok jubileuszu, p. Krystyna Konieczna i p.
Jan Gawlik (dawny wychowanek) przedstawili wyniki projektu,
którego celem jest pozyskiwanie miejsc na rynku pracy dla niewidomych absolwentów. Dzięki projektowi uzyskało pracę ok. 50
osób. Doradca Zarządu do spraw wizerunku, p. Szymon Sławiński, wraz z p. Andrzejem Cuberem zaprezentowali nową stronę
internetową Towarzystwa: www.TOnO@laski.edu.pl. Na zakończenie dyr. Adam Kubicki przedstawił stan i prognozy dotyczące budowy dróg na terenie Zakładu. Poniżej publikujemy tekst
homilii ks. G. Ostrowskiego.
(Redakcja)
Ks. Grzegorz Ostrowski

Być w Dziele Lasek
(Homilia)
łowo Boże jest wejściem, drzwiami czy bramą. Otrzymujemy
dzisiaj nieprzypadkowo takie właśnie Słowo i chcemy je przyjąć, jako Słowo dla nas, jako Słowo na ten nowy rok, który rozpoczynamy. To Słowo ma być dla nas jak światło. My chyba tu
w Laskach wiemy doskonale, czym jest światło w ciemności, czym
jest przewodnik dla człowieka, który nie widzi, który jest niewidomy, który jest ociemniały.

S
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Abyśmy nie byli ślepymi przewodnikami dla tych, których mamy prowadzić, sami potrzebujemy przewodnika, sami potrzebujemy światła i najpierw sami będziemy się uczyli chodzić na tych
nowych laskowskich ścieżkach. I ciągle musimy się uczyć chodzić
nowymi ścieżkami, bo nowa rzeczywistość, nowe wyzwanie, nowy świat, często trudny świat i często my sami jesteśmy zagubieni, a mamy być przewodnikami dla innych. To dzisiejsze Słowo
przyjmujemy, aby ono nam pomagało ten nowy rok podjąć i przeżyć, i by nas wprowadziło w cały nowy rok, który podejmujemy.
Z tego bogactwa dzisiejszego Słowa chcę wam zostawić trzy
myśli.
Pierwsza myśl – zdumienie. Chyba wszyscy jesteśmy zdumieni, że tak szybko te wakacje się skończyły, przecież niedawno się
rozpoczęły, a tak szybko się skończyły.
Może takie zdumienie człowieka ogarnąć u końca życia: dopiero rozpocząłem życie, już muszę życie kończyć. Zdumiewali się
Jego nauką – mówi ewangelista – i zdumiewali się tym, że Jego Słowo było pełne mocy, zdumienie ogarnęło tych, którzy słuchali Jezusa i którzy patrzyli na Jezusa i w zdumnienie wprowadziło ich
to, co Jezus uczynił ze złym duchem, jakim owładnięty był człowiek. Wiele razy przewrotnie mówili i przewrotnie czynili i jeszcze raz w sposób przewrotny postąpią wobec Jezusa na Kalwarii,
ale teraz pozwolili, aby ich serce reagowało inaczej, normalnie,
spontanicznie, reagowało na Słowo Boga i reagowało na Boże
działanie, na to, co Jezus mówi i na to, co Jezus czyni. Może właśnie teraz, w takim może krótkim tylko momencie, ale w tym momencie oni są naprawdę ludźmi najbardziej prawdziwymi, najbardziej autentycznymi, bo wychodzi z nich to, co w nich jest, czego nie potrafią zatrzymać swoimi mechanizmami, swoją kulturą,
układnością. Wychodzi z nich to, co noszą w sercu – zdumienie
Bogiem, zdumienie mocą Boga, zdumienie działaniem Boga. Może właśnie w tym momencie są ludźmi najbardziej Bożymi, na
pewno teraz są ludźmi najbardziej szczerymi. Przeżywają zdumie-
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nie Jezusem w tym właśnie momencie i przyjdzie taki czas, że będą przeżywać zniechęcenie Jezusem, ale właśnie teraz, w tym momencie, przeżywają zdumienie.
Po czym się poznaje, czy człowiek umarł, czy żyje? Poznaje się
po tym, czy oddycha. Człowieka wiary, chrześcijanina żyjącego
Bogiem sprawdza się po tym, że potrafi się zdumieć w swoim życiu, że ma w swoim doświadczeniu coś, co nazywa się zdumieniem. Często znudzeni, osłuchani, nie potrafimy się zdumiewać
w naszym życiu, zdumiewać sobą, zdumiewać życiem, zdumiewać wiarą, zdumiewać drugim człowiekiem. Nie potrafimy zdumiewać się nawróceniem, Bogiem. Dlatego nie potrafimy zachwycić się w naszym życiu Jezusem. Rodzi się więc pytanie, a co w nas
znajduje się takiego ciekawego, że nami się zachwyca Bóg? Że nami interesuje się Bóg, że życiem moim nie tylko Bóg się zdumiewa, ale życiem moim Bóg zachwyca się.
To pierwsza myśl, którą przynosi nam dzisiejsze Słowo, nie tylko na dzisiaj, ale na cały rok naszej posługi. Zdumienie Bogiem
i tym wszystkim, co od Boga otrzymujemy.
I druga bardzo ważna myśl, którą odkrywa przed nami dzisiejsza Ewangelia, na co zwraca uwagę Chrystus: w każdym człowieku jest taki wymiar, taka przestrzeń, czego nie widać okiem,
czego nie można dotknąć, a co trzeba zagospodarować. Jest to
przestrzeń, świat ducha, przestrzeń ludzkiego wnętrza. Jeśli tej
przestrzeni nie zagospodaruje Bóg swoją łaską, swoim słowem,
swoją miłością, to tę przestrzeń we mnie czy w drugim, w tym,
którym ja mam się opiekować i któremu na różny sposób mam
towarzyszyć, tę przestrzeń zagospodaruje zły duch. Czym? Grzechem, zniewoleniem, nałogiem, jakąś namiętnością. To dzisiaj
nam mówi Jezus Chrystus.
W trosce o człowieka trzeba widzieć całego człowieka, a chcąc
pomóc człowiekowi, trzeba zacząć od jego wnętrza, przynajmniej
od świadomości tej przestrzeni, której nie widać, którą często i my,
a zwłaszcza świat, lekceważy. Tą przestrzenią, od której jak z cen-
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Ks. rektor dr Grzegorz Ostrowski podczas Mszy św. w Laskach
inaugurującej nowy rok szkolny w ośrodku

trum zaczyna promieniować to, co jest dobre: miłość i świętość
lub to, co jest grzechem, jakimś zniewoleniem.
Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jak Chrystus uwalnia człowieka z mocy złego ducha, zagospodarowuje tę przestrzeń ludzkiego wnętrza, przestrzeń tego świata, którego nie widać, a który jest w człowieku i który potem konstytuuje życie człowieka.
Również to życie człowieka na zewnątrz. Tak czyni Chrystus,
a przecież nikt z nas nie zna lepiej człowieka niż Chrystus i nikt
z nas nie potrafi zaopiekować się i zatroszczyć człowiekiem lepiej
niż Jezus Chrystus. Jemu my jesteśmy potrzebni: jako kapłani, wychowawcy, nauczyciele.
A może trzeba zapytać: kim my jesteśmy? Jako kapłan, jako
siostra zakonna, jako pedagog, jako nauczyciel, jako wychowawca, kim jestem?
Jako ci, którzy jesteśmy zaangażowani w pomoc, w troskę
o drugiego człowieka, jesteśmy współpracownikami Chrystusa.
Właśnie w tym dziele troski, wydobywania z człowieka tego, co
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w nim najważniejsze i tego, co najpiękniejsze. Jednego nie chcemy – nie chcemy przeszkadzać Chrystusowi i nie chcemy też żyć
czy działać obok Chrystusa, ale chcemy współpracować z Jezusem Chrystusem.
I myśl trzecia: być w Dziele Lasek. Wystarczy się zgłosić, spełnić odpowiednie warunki, być przyjętym przez Prezesa i przez Zarząd. Przez ten szczebel wszyscyśmy przeszli i jesteśmy w Dziele Lasek. Ale być w Dziele Lasek, pracować, to może dla niektórych rzeczywiście wykonywany zawód, ale powiedzmy sobie: to
za mało. Pewnie, że za mało, bo być w Dziele Lasek, uczestniczyć
w tym Dziele, znaczy więcej, bo to znaczy tworzyć to Dzieło, tak
jak Matka Czacka, tak jak inni współzałożyciele, tak jak inni wielcy twórcy i uczestnicy tego Dzieła Lasek.
Być w Dziele Lasek to zaproszenie. I tak trzeba to widzieć, tak
trzeba to odczytywać. Zaproszenie, ale do czego? Zaproszenie, by
dzielić się świętością, by budzić świętość w innych, nie tylko
w dzieciach, ale w tych, z którymi żyjemy. Dawać to, co najpiękniejsze, to znaczy być współpracownikiem samego Jezusa Chrystusa, być zaproszonym do troski o człowieka, o piękno w drugim człowieku, o to, by pomóc drugiemu człowiekowi, wydobyć
to piękno, które w nim jest, by cały człowiek, by całe jego życie
było piękne.
Najpiękniejsze, co mogłoby nas spotkać: być zaproszonym do
udziału w dziele samego Boga.
Tak sobie uświadomiłem, że z wami wszystkimi na różny sposób jestem związany przez bycie i pracę w tym Dziele przez rok.
W różnym wymiarze: przez szkołę, wspólne wyjazdy, obecność
na Mszy świętej i tak naprawdę po ludzku trochę mi się tęskniło, żeby was spotkać.
Tak sobie teraz uświadomiłem, jak bardzo musi Chrystus tęsknić za nami, bo nas zaprosił do tego samego Dzieła. Może ty nie
tęsknisz za Chrystusem, ale pomyśl, czy Chrystus za tobą nie tęskni, czy Chrystus nie przeżywa tęsknoty za tobą albo jakiejś pust-
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ki, gdy nie jesteś obecny w konkretnym miejscu Kościoła, w tym
miejscu, które On ci wyznaczył.
Jak jesteś obecny w tym punkcie maleńkim, jakim jest Dzieło Lasek. Czy to jest także twój świat, czy to jest twoja współpraca z Jezusem Chrystusem? Jak Chrystus musi tęsknić kiedy mnie
nie ma w tym miejscu, do którego mnie zaprosił, w którym ze mną
chce się spotykać, w którym razem ze mną chce współpracować?
Matka Czacka to Dzieło nie inaczej, ale tak widziała i tak je dookreśliła, że jest z Boga i dla Boga. Dlatego współpracując w tym
Dziele z wieloma osobami, i duchownymi, i nieduchownymi, my
współpracujemy z samym Chrystusem. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, po co Panu Bogu jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni, by wydobywać z człowieka to, co najpiękniejsze, by pomóc człowiekowi żyć pełnią życia, tak jak to czyni Chrystus.
Człowiek zniewolony mocą złego ducha nie żyje wolnością,
nie żyje pełnią swojego życia, pełnią swojego powołania i dlatego Chrystus uwalnia go z tego, co go krępuje, co go zniewala, aby
mógł żyć w sposób piękny. Piękno pokazują tylko ludzie, którzy
je w sobie mają. Mam pokazywać piękno, ale będę je pokazywał
tylko wtedy, kiedy sam będę piękny, kiedy piękno będzie we mnie,
kiedy pięknym będzie moje życie.
Dziś jest tak wielu specjalistów od naprawy człowieka, a tak
mało tych, którzy są dla człowieka, którzy kochają człowieka. Nas
wszystkich chyba zachwycają ludzie, którzy potrafią powiązać to,
co ludzkie z Bożą obecnością w samym sobie. Nas wszystkich zachwyca przez Kościół wyniesiony do chwały ołtarzy błogosławiony Jan Paweł II – i za życia nas zachwycał i fascynował sobą. Ludzie na spotkaniach z nim płakali, nawracali się, podczas spotkania z Janem Pawłem II tęsknili za pięknym życiem, za innym
światem.
Gdzie jest sekret porozumienia Jana Pawła z człowiekiem? On
najpierw widział Boga, a potem ludzie Boga widzieli w nim. Oto
sekret jego spotkania z człowiekiem. Dlatego że spotkał Boga, po-
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trafił spotykać się z drugim człowiekiem. Jedno wydarzenie, już
je przywoływałem, ale ono głęboko jest w moim sercu, nie tylko
w pamięci; podczas jednej z pielgrzymek do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II nocował w Warszawie w rezydencji Arcybiskupów
Warszawskich przy ul. Miodowej. Kardynał Prymas Glemp, jako
gospodarz domu, postanowił rano wstać wcześniej niż inni, bo
wiedział, że papież wstaje wcześnie, a zanim się jeszcze z kimś spotka, zanim przyjdzie na śniadanie, udaje się do kaplicy. Kardynał
chciał papieża uprzedzić. Wstał wcześnie, pobiegł do kaplicy, ale
się spóźnił, bo papież już tam był, już czuwał, już się modlił. Zanim się spotkał z człowiekiem, zanim przyszedł do innych, spotykał się z Chrystusem, aby wypełnić siebie Chrystusem, aby stawać się człowiekiem pełnym Boga, jego obecności, aby w nim widać było samego Boga.
Uczył nas On – Jan Paweł II – jak nauczyciel, ale uczył nas, jak
ktoś, kto sam przeżywa to, czego naucza, pokazywał drogę, którą sam idzie i dlatego przychodzili do niego ludzie, bo chcieli zobaczyć człowieka, który widzi Boga. Może właśnie niewidomi tego nie nazwą tak wprost, ale we mnie i w tobie chcą zobaczyć takiego człowieka, który żyje innym światem, który widzi Boga
i Bogiem żyje.

Z ROZWAŻAŃ TYFLOLOGICZNYCH

Anna Wietecha

Spod lodowej tafli1
iedy byłam dzieckiem (wówczas jeszcze osobą słabowidzącą), naukę brajla traktowałam
jak jeden z wielu przedmiotów.
Wprawdzie wiedziałam, że jest ona
nieodzowna, ale za wszelką cenę
starałam się pisać i czytać zwykłym
drukiem. Jednak im byłam starsza,
tym bardziej mój wzrok się pogarszał. Ponieważ nauki było coraz
więcej, potrzebowałam wydatniejszej pomocy osób widzących z mojego otoczenia – rodziców i koleżanek.
Po pewnym czasie zależność od pomocy innych zaczęła mi doskwierać. Chciałam stać się samodzielna. Potrzeba ta była na tyle silna, że skłoniła mnie nawet do zmiany szkoły podstawowej
– ze szkoły dla dzieci słabowidzących na szkołę dla dzieci niewidomych w Laskach.
Była to dla mnie bolesna decyzja, bo oznaczała rozstanie się
z nadziejami na wykorzystanie wzroku, ale w zamian zostałam
zmuszona do pisania codziennie wyłącznie brajlem, już nie tylko okazjonalnie. Ponieważ zdawałam sobie sprawę, że brajl jest

K
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Przedruk z Biuletynu Informacyjnego „Trakt” wrzesień–październik 2010.
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kluczem do mojego osobistego sukcesu, chętnie nadrabiałam zaległości, które dystansowały mnie od moich rówieśników. Oni pisali i czytali brajlem od początku nauki w szkole – zupełnie inaczej niż ja. Była to jednak droga najeżona trudnościami – szczególnie, jeśli chodzi o umiejętność płynnego czytania.
Pamiętam długie noce, które przesiedziałam nad brajlowskimi książkami (np. Jacka Londona czy Thomasa Mertona), ćwicząc tempo czytania. Często bolały mnie już opuszki palców, gdy
zmęczona kończyłam lekturę. Mimo sporych wysiłków, jakie musiałam włożyć w opanowanie technik brajlowskich, już wówczas
wiedziałam, że to świetna inwestycja w przyszłość.
Gdy kończyłam szkołę w Laskach, byłam doskonale przygotowana do współzawodnictwa i współpracy z moimi widzącymi
rówieśnikami w liceum masowym, czyli w środowisku pozbawionym specjalnych udogodnień dla osób niewidomych w dziedzinie pomocy dydaktycznych. Pierwsze miesiące w liceum były dla
mnie rzeczywiście prawdziwym sprawdzianem. Wówczas mogłam
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje marzenia o studiowaniu są w ogóle możliwe do spełnienia.
Przekonałam się, że tak. Dzięki brajlowi mogłam myśleć o zrealizowaniu najbardziej ambitnych planów życiowych. Zauważyłam bowiem, że to właśnie umiejętność błyskawicznego pisania
na maszynie brajlowskiej daje mi w szkole pewną przewagę nad
moimi widzącymi kolegami, nie mówiąc już o satysfakcji i całkowitej samodzielności, którymi wreszcie mogłam się rozkoszować.
Koledzy i koleżanki z klasy nie raz prosili mnie o podyktowanie
im moich notatek z lekcji, bo udawało mi się zapisać niemal słowo w słowo z tego, co mówili nauczyciele.
Nie koniec na tym. W trakcie pobytu w liceum rozpoczęłam
naukę w podstawowej szkole muzycznej. Tam poznałam brajlowski zapis nutowy, co z kolei otworzyło mi (kiedyś w dużym stopniu niedostępną dla mnie) dziedzinę muzyki. Wprawdzie zapis ten
jest skomplikowany i charakteryzuje się strukturą linearną, a nie

Anna Wietecha – Spod lodowej tafli

23

horyzontalną (jak klasyczny zapis nutowy), jednak pozwala na pamięciowe opanowanie partytury utworu, a potem na jego samodzielne wykonywanie. Gdy przekroczyłam i tę barierę, grając na
fortepianie nie tylko własne, ale przede wszystkim cudze kompozycje, moja duma nie miała sobie równych.
Można by sądzić, że droga ucznia niewidomego po wiedzę
w szkole dla uczniów widzących jest samotna i trudna. W dużej
mierze tak jest, ale bywają od tej reguły wyjątki. Jeden z nich stanowiła Pani Profesor, która uczyła mnie języka polskiego. Specjalnie dla mnie posiadła znajomość brajla, aby nasz kontakt był pełniejszy i aby było mi łatwiej. Dzięki Jej godnemu podziwu zaangażowaniu (gdy inni uczniowie po prostu zaglądali do tekstów
wydrukowanych zwykłym drukiem), ja – podczas sprawdzianów
– otrzymywałam wiersze do interpretacji i tematy wypracowań
w wersji brajlowskiej. Trudno mi nawet opisać moją radość i łatwość, z jaką przychodziło mi mierzyć się z podanymi zadaniami, dzięki tak nietypowym staraniom.
Dzięki brajlowi mogłam także rozpocząć studia na wymarzonym kierunku, czyli na filologii polskiej. Sukces, jaki osiągnęłam
na Olimpiadzie Polonistycznej (dzięki wspomnianej Pani Profesor), pozwolił mi nie martwić się o egzamin na studia. Jednak to
był dopiero początek prawdziwych wyzwań. Wybrany przeze mnie
kierunek zobowiązywał do bezustannego kontaktu ze słowem pisanym (i mówionym). Ale jak to osiągnąć, gdy się nie widzi?
Wtedy to alfabet brajla wyręczał mnie we wszystkim, dzięki
czemu mogłam kontrolować poprawność pisanych przeze mnie
tekstów albo dokonywać korekty innych. W czasie studiów zrezygnowałam z używania przestarzałej i hałaśliwej maszyny brajlowskiej. Wtedy uznałam już wartość innych, nowocześniejszych
urządzeń. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazł się notatnik
brajlowski – bezszelestny i mało kłopotliwy. Na co dzień korzystałam także z monitora brajlowskiego. Dzięki niemu precyzyjnie dokonywałam poprawek w tekstach autorstwa innych i bez
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trudu mogłam redagować bezbłędne teksty własne, budząc podziw wykładowców w kwestii ich nieskazitelnej pisowni.
Te bardzo kosztowne i zaawansowane technologicznie narzędzia, które – jako zasadę działania – wykorzystują brajl w wersji
elektronicznej, pozwoliły mi odnaleźć poczucie własnej wartości
i wiarę w siebie. Jako osoba niewidoma (zajmująca się językiem
i literaturą) nie byłam skazana na pozostawanie o kilka kroków
za moimi widzącymi kolegami. Stało się tak głównie dzięki brajlowi, który był dla mnie swoistą wyspą zaufania. To pismo wynalezione ponad 150 lat temu przez Ludwika Braille’a pozwalało mi
odczytywać wyraźnie i precyzyjnie każdą literę, a w konsekwencji – każdą informację łączącą mnie ze światem. A wszystko to mimo niemożności używania wzroku.
Dziś, gdy pogłębiam wiedzę i prowadzę badania nad polską
literaturą końca XIX wieku na studiach doktoranckich, brajl jest
wciąż moim sprzymierzeńcem – może nawet w jeszcze większym
stopniu niż dawniej. W trakcie ostatnich trzech lat często musiałam podróżować po Polsce i występować w sytuacjach oficjalnych,
przed sporym gronem szacownych słuchaczy. Tego rodzaju okoliczności zawsze powodują u każdego uzasadnione napięcie. W tak
trudnych chwilach zwykle myślałam o tym, że pod palcami mam
brajlowskie litery, które – punkt po punkcie – szczęśliwie doprowadzą mnie do celu.
Zauważyłam wtedy, że przełamywanie ograniczenia związanego z niewidzeniem połączyło się z przezwyciężaniem pewnego społecznego stereotypu. Okazało się bowiem, że dla osoby niewidomej udział w konferencji naukowej w roli referenta lub moderatora prowadzącego dyskusję jest w pełni możliwy. Brajl
otwiera więc niewidomym wszystkie drzwi, pozwalając im na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu osobistym, naukowym, ale
także społecznym czy religijnym. Dla mnie osobiście stawanie przy
ołtarzu w roli lektora prezentującego wiernym w kościele fragment
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Ewangelii pozostanie zawsze doświadczeniem wyjątkowym.
A jest ono dostępne tylko dzięki alfabetowi brajla.
Brajl mogłabym więc nazwać znaczącym kierunkowskazem
na drodze mojej indywidualnej dojrzałości we wszystkich wymienionych aspektach. Pełni on rolę swoistego przerębla, dzięki któremu niewidomi (a pośród nich i ja) mogą obcować ze światem
tekstów, słów, liczb, nut, a nawet map. W ten sposób nasze poznanie rzeczywistości jest o wiele pełniejsze, niż gdybyśmy polegali
jedynie na informacjach dostarczanych przez dostępne nam zmysły, lecz bez użycia pisma wypukłego. Dzięki temu genialnemu wynalazkowi, który znajduje zastosowanie w coraz to nowych formach, to co wydawałoby się niemożliwe, urzeczywistnia się każdego dnia. I wtedy, gdy małe dzieci uczą się stawiać pierwsze
sześciopunkty na maszynie, gdy niewidomy student odczytuje palcami numer sali wykładowej wypisany na jej drzwiach brajlem,
ale również wtedy, gdy dorosły ociemniały człowiek zaczyna poznawać od nowa świat, który kiedyś już widział, choć teraz już
w brajlowskim odzwierciedleniu.
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Anna Maria Sobolewska
nauczyciel orientacji przestrzennej
i samodzielnego poruszania się

Refleksje o nauczycielu niewidomego dziecka
auczyciel, pedagog z gr. „paidagogos” to ten, który prowadzi
dziecko, młodego człowieka. To osoba, która uczy czegoś, przysposabia.
Patrząc na szkołę, przywołujemy
skojarzenia z tablicą, ławkami w klasie i nauczycielem stojącym przy tablicy. na środku klasy lub przechadzającym się między rzędami ławek
jak doglądający ogrodnik między
alejkami. Wizerunek takiego nauczyciela nie jest nikomu obcy i co
do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Nauczycielem być... – taką tezę stawiają przed sobą studenci, których powołaniem jest uczyć. Jakże wzniosły jest moment, w którym ze statusu ucznia stają się nauczycielami. Tak po prostu.
Dziennik w dłoń, klucz od sali i oto stoją sam na sam z uczniem.
Tu rodzi się relacja. Jak się rozwinie, czy będzie trwać, nie wie nikt.
Relacja, czyli wzajemne udzielanie się obu stron. Dawanie siebie,
bo nauczyciel też zbiera strawę od uczniów i nie ma w tym paradoksu.
Nauczyciel niewidomego dziecka, czyli tyflopedagog. Kim jest?
Pedagogiem uzbrojonym w dar przemawiania, noszącym w głowie i dłoniach całą złożoność świata, stojący na straży edukacji
dzieci, które nie widzą wcale, widzą trochę lub widzą inaczej niż
wszyscy. Mają niewidomym opowiedzieć świat i pokazać go
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w przystępny sposób. Jaka wobec tego musi być relacja między tymi dwojga? Przede wszystkim oparta na prawdzie. Od tego, czym
się karmi młodzież, będzie zależał ich wzrost. Karmić, podlewać,
przycinać, modelować, lecz pozwolić rosnąć. Oprzeć coś na prawdzie – brzmi patetycznie, niemodnie, wzniośle. Każdy tyflopedagog musi postawić sobie cele już na początku pracy, jeśli chce mówić o relacji międzyosobowej. Nie ma nic gorszego w pracy nauczyciela jak dawanie świadectwa kłamstwu. Uczyć, czyli dawać
przykład. Proces nauczania podobny jest do górskiego strumienia, który płynąc szlifuje, wygładza kamienie, pośród których
z głośnym szelestem się przemieszcza. Tak samo jest w nauczaniu. Im skuteczniejszy jest nauczyciel, tym wiedza, którą podaje
uczniowi, będzie szlifowała go wewnętrznie i po pewnym czasie
osiągnie upragniony skutek.
Nauczyciel dzieci niewidomych i słabowidzących jest w sposób naturalny zaproszony do poznawania głębi języka, sięgania
po jego bogactwo. Obcowanie z językiem powinno stać się codziennym warsztatem pracy i przygodą opisywania rzeczywistości za pomocą słowa. „Na początku było Słowo”1 I – to początek
pracy nauczyciela. Język nie jest obojętny w pracy pedagogicznej.
Nie chodzi tylko o płynność, lecz o umiejętność doboru słów. Im
bogatszy zasób, tym lepsze opisywanie świata uczniowi, który nie
zawsze jest w stanie zobaczyć, co go otacza. Właśnie tak rozpoczyna się wzajemna relacja między nim a dzieckiem. Później jest
cel:.Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, ich drogi
zamienię w światłość2. Wyzwanie niosące radość i trud. Zamienić ich drogi w światłość oznacza nie tylko być przewodnikiem,
zastępować zmysł wzroku, opisywać, uczyć a przez to przygotowywać do życia, lecz przede wszystkim obserwować i nieustannie kształtować swoją nauczycielską pomysłowość. Tyflopedagog
1
J l, la Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. PALLOTIINUM,
Poznań 2000.
2
Iz 42, 16 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, dz.cyt.
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ma przed sobą nieograniczoność własnej twórczej inwencji na
każdym etapie nauczania. Radość i trud – co przeważy? Kto na
serio podejmuje się swej pracy nie wypali się. Miłość do drugiej
osoby w sensie braterstwa przypomina studnię bez dna. Zawsze
można zaczerpnąć, pomimo upału nie wysycha, pomimo mrozu nie zamarza – jako nauczyciel orientacji przestrzennej potwierdzam taką tezę. Oczywiście zależy, czym się czerpie. Należy jeszcze pamiętać, na czym jest zawieszone naczynie, którym czerpiemy. Od tego zależy skuteczność.
Nauczyciel szafarzem gestów. Wiele razy w ciągu całego życia obserwujemy gesty wyciągnięcia lub uniesienia rąk. Podczas
I Komunii św. rodzice wyciągają nad swoim dzieckiem dłonie –
błogosławią. Nauczyciel niewidomych dzieci wiele razy wyciąga
ręce w geście „nad”. Nauczyciel orientacji przestrzennej używa ich
wówczas, gdy uczeń schodzi po schodach, kiedy dziecko lokalizuje ulicę białą długą laską. Ten gest „nad” jest gestem niejako
ochronnym. Można powiedzieć, że taki nauczyciel czuwa, jeśli
Czuwa to znaczy, że jest gotowy. Jeśli jest gotowy, to znaczy, że się
nie zawaha. Wydawałoby się, że nauczyciel pracujący z niewidomym dzieckiem nie musi zwracać uwagi na gesty, bo uczeń ich
nie zobaczy, co innego w pracy z uczniem pełnosprawnym. Jest
to bardzo błędne stwierdzenie. Właśnie gesty nabierają szczególnego znaczenia, bo odsyłają do osobistego kręgosłupa moralnego pedagoga.
Tyflopedagog jako towarzysz posiłków. Czynność jedzenia jest
misterium. To sfera sacrum każdego człowieka. To jedna z kilku
podstawowych potrzeb osoby ludzkiej. Spożywamy posiłek kilka razy w ciągu dnia i nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Tak było od wieków. Możliwość samodzielnego jedzenia jest wielkim darem. Pomagając małym dzieciom niewidomym podczas posiłków
trzeba popatrzeć głębiej. W tym swoim misterium mają prawo do
prywatności, delikatności nauczyciela. W dziecięcej prośbie o pomoc kryje się wzajemny dar bycia z drugą osobą. Zatracimy sa-
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crum, jeśli zadbamy tylko o czystość na talerzu i wokół niego, o napełniony brzuch i w miarę czystą twarz oraz ręce. Nie ręce i nie
twarz mają być zawsze czyste, lecz intencja i serce. Jan Paweł II
mówił do młodzieży w kościele św. Anny: „Zrozumcie, że człowiek, stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest
równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga. Aby w każdym z nas objawił się w jakiejś
mierze Bóg” 3:
Jestem tyflopedagogiem, czyli nauczycielem niewidomych
i słabowidzących dzieci. Dzieci w normie intelektualnej i tych, których iloraz inteligencji oscyluje w granicach 70 w skali Wechslera. Tyflopedagog to nauczyciel, który nie zamyka oczu na błysk
białej długiej laski i odruchowo sprawdza napisy brajlowskie na
pudełkach od leków. Jako przedmiot porannego rozmyślania wybiera sobie przestrzeń, którą ma za plecami, a której nigdy nie widział i z tym doświadczeniem podąża do pracy. Jakie postanowienia płyną z tego rozmyślania? Jan Paweł II odpowiada: „Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych,
którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? Odpowiedź dnia dzisiejszego (...) wskazuje dwie miary:
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca... Sercem!”4. A wieczorem
po skończonej pracy dokonam samooceny, „bo pod wieczór (...)
będą cię sądzić z miłości” 5. Mam być gotowa.

3
Kazanie Ojca Świętego do młodzieży przy kościele św. Anny, „Pielgrzymka
do ojczyzny”, PAX, Warszawa 1979r., str. 68.
4
Kazanie Ojca Świętego do młodzieży przy kościele św. Anny, „Pielgrzymka
do ojczyzny”, PAX, Warszawa 1979r., str. 66.
5
Św. Jan od Krzyża, „Słowa światła i miłości”.

ŚWIĘTO PATRONA DOMU
s. Lidia Witkowska

U Świętego Maksymiliana
nia 21 września Gimnazjum Szkoły św. Maksymiliana wraz
z nauczycielami byli w Niepokalanowie, aby oddać się pod
opiekę naszemu Patronowi.
Naszym przewodnikiem po Niepokalanowie był o. Jacek, który bardzo obrazowo opowiadał nam nie tylko o św. Maksymilianie, ale o każdym miejscu związanym z Nim. Po Mszy św. oglądaliśmy celę Świętego. Najwięcej emocji wzbudzał stary telefon,
który stał na biurku. Prawie wszyscy starali się połączyć z Niebem.
Niestety, ale tylko o. Jacek z uśmiechem odpowiadał: słucham…
Ważnym miejscem szczególnie dla chłopców była Ochotnicza
Straż Pożarna prowadzona przez zakonników od roku 1931 i jedyna taka na świecie. Tam w ruch poszło już wszystko: kombinezony, kaski, przyrządy do cięcia blachy. Oczywiście trzeba było hamować zapał naszych chłopców, którzy najchętniej wyjechaliby
na sygnale z garażu.
Potem przeszliśmy do Muzeum papieskiego oglądać PAPA
MOBILE z dwoma samochodami w środku. Pierwszy, to samochód-kaplica, w którym Jan Paweł II wziął udział w procesji eucharystycznej z Placu Defilad do Placu Zamkowego w Warszawie
w roku 1987. Drugi samochód, to Fiat 130, z którego Papież korzystał podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Radość
z zasiadania za kierownicą zobaczyć można na zdjęciach poniżej.
Na koniec nawiedzenie Bazyliki Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Tam odnowiliśmy akt zawierzenia naszej szkoły oraz całego Dzieła Lasek Świętemu Mak-
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symilianowi przez Serce Maryi. Prosiliśmy wszyscy: uczniowie,
nauczyciele, pracownicy duchowni i świeccy abyśmy każdego dnia
potrafili odkrywać głęboki sens bycia razem w dążeniu do świętości poprzez proste, codzienne czynności dnia.
Brat Damian od Dobroci Bożej
Brat Damian sam nas odnalazł w Niepokalanowie, bo bardzo
czuje się związany z Laskami. Jest piekarzem i wiedział wcześniej,
że przyjedziemy, dlatego następnego dnia upiekł specjalnie dla nas
70 słodkich bułek.
Uczniowie, którzy otrzymali wielkie, ciepłe jeszcze bochenki
chleba mieli specjalne zadanie do wykonania. Każdy, kto postanowił „być dobry jak chleb”, mógł podejść do brata Damiana
i odłamać dla siebie kawałek chleba.
Podczas drugiej wizyty w Niepokalanowie gośćmi franciszkanów była Szkoła Zawodowa. Od Ojca Gwardiana otrzymaliśmy
specjalne pozwolenie na wejście do piekarni, która jest za klau-
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zurą. Po drodze mijaliśmy braci, którzy wołali z uśmiechem: tutaj jest klauzura, nie wolno wam wchodzić! My dumni i prowadzeni przez br. Damiana śmiało kroczyliśmy po świętych zakamarkach klasztornych. Brat opowiadał nam, jak od wczesnego rana piecze chleb, na który wszyscy bardzo czekają.
Dziękujemy Ojcom za tyle serdeczności, cierpliwości i serca,
którym nas obdarowali. Na koniec, aby nie tylko nam było miło, musieliśmy zrobić dobre postanowienie, powiedzieć je na ucho
Bratu Damianowi, który w nagrodę obdarowywał nas słodkimi
bułkami. Ufamy, że w tych postanowieniach wytrwamy i zawsze
z wielka radością wspominać będziemy serdecznie gościnny Niepokalanów.
Dodatkową atrakcją tego dnia była wizyta w RADIO NIEPOKALANÓW. Ojciec Jacek ma chyba wyjątkowe przywileje, bo byliśmy wszędzie, gdzie tylko było to możliwe. Opowiadał wspaniale. Tak wspaniale, że aż część chłopców miała ochotę zostać na dłużej w Niepokalanowie.
Pozdrawiamy Ojca Jacka i Brata Damiana i zapraszamy do Lasek.

Z WARSZTATU TEOLOGA

Ks. Alfons Józef Skowronek

Tajemnica przemijalności ludzkiego życia
języku obiegowym słowo „tajemnica” zwykło nam się kojarzyć z zagadką, z którą w gruncie rzeczy nie ma ona jednak nic wspólnego.
Przeróżne zagadki życia ludzkiego
często rozwiązują się same, po czym
już więcej nas nie interesują; zresztą – każdy z nas odgaduje ich
treść osobiście w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazł. Przyjrzyjmy się więc hasłu „tajemnica”!
Historia ludzkości pokazuje, że człowiek zawsze żywił wrodzone mu pragnienie życia wiecznego, nie mając jednak nigdy jasnego obrazu w kwestii swego trwania lub dróg prowadzących do tego celu oraz nie dysponując też zadowalającymi odpowiedziami
na pytanie, dlaczego i skąd się te życzenia biorą. Sprawa ta jest
w nim zakodowana do tego stopnia, że nie pragnie on słuchać niczego innego poza niedokończoną symfonią wieczności. Mefistofeles z „Fausta” Goethego orzeka: „Wszystkie hipotezy są czarne,
zielone jest tylko złote drzewo życia”. W scenariuszu życia ziemskiego rola człowieka sprowadza się do odkrycia tajemnicy bytowania wiecznego. Jego wyprawa po owe złote runo kończy się tam,
gdzie zauważa, że wieczne istnienie nie jest niczym innym jak rozstaniem się z przemijającym światem. A krucha powłoka cielesna człowieka nie jest trwała ani z natury, ani też on sam w sobie
nie posiada niezbędnego wyposażenia do nieskończonego trwa-
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nia. Tylko dusza i duch dysponują taką właściwością natury i nieodzowną siłą do nie-przemijania.
W ścisłym rozumieniu „tajemnicy” różnią się od siebie wspólnoty typu apokaliptycznego względem ezoterycznego od Kościoła chrześcijańskiego, jako całości. Pierwsze uważają, iż muszą stać
na straży „tajności” tajemnicy, którą nie mogą zawładnąć „niewtajemniczeni” (np. starochrześcijańska Gmina Qumran, ale i współczesne ugrupowania sekt). Natomiast w ujęciu chrześcijańskim
tajemnica właśnie nie może być utrzymywana w zatajeniu, lecz
jest czymś, co człowiekowi wprawdzie bez reszty nie przemawia
do „zdrowego rozsądku”, a to z tej racji, iż wypełnia ją przecież „alternatywna logika Boża”. I tak, Pierwszy Testament istotę tajemnicy pojmuje, jako Mądrość, co jednak nie oznacza, że jej znajomość miałaby być zastrzeżona dla ściśle określonego kręgu osób
– przeciwnie: tajemnica ma być głoszona publicznie i w sposób
zrozumiały. Księga Mądrości głosi: „Oznajmię, czym jest Mądrość
i jak się zrodziła, i nie zakryję przed wami tajemnic. Pójdę jej śladem od początku stworzenia, jej znajomość wydobędę na światło i prawdy nie pominę” (6,22).
Ewangelie synoptyczne (Mateusz, Marek i Łukasz) znają to pojęcie tylko w słowie o „tajemnicy Królestwa Bożego” (Mk 4, 1 par.).
Nadejście Królestwa Bożego także nie jest „tajemnicą” w sensie
rzeczywistości ukrywanej i niedostępnej, lecz pozostaje tajemnicze i zagadkowe tylko wtedy, kiedy się go nie pojmuje w ścisłym
związku z Osobą Jezusa Chrystusa. Pawłowa „tajemnica Chrystusa” obejmuje Bożą wolę zbawienia, która objawiła się w Chrystusie (Ef 31-3). Kryje się ona jednak pod tajemniczym znakiem, tak,
iż my, jak długo żyjemy na tej ziemi, poznajemy ją tylko „po części” (1Kor 1,9-12).
W biblijnych wypowiedziach eschatologicznych, rozumianych
jako antycypujące „reportaże” o tym, co nas oczekuje w niebiańskiej przyszłości, może jednocześnie kryć się tajona tendencja ku
rozszyfrowaniu tajemnicy Boga i tajemnicy człowieka. Tajemni-
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cy Boga, ponieważ odnieść można wrażenie, że Bóg objawia zrazu tylko pewien określony zbiór poszczególnych faktów o zdarzeniach, które – zaakceptowane przez nas w wierze – my traktujemy jako rzeczywistości, jakie już mamy za sobą. W ujęciu chrześcijańskim byłoby to jednak bardzo „złe” pojęcie tajemnicy.
Albowiem w znaczeniu teologicznym „tajemnica” znaczy, że Boga, który na wieki jest naszą przyszłością, człowiek w żaden sposób nie może ogarnąć swoim rozumem. Rozmyta zostałaby także tajemnica samego człowieka, ponieważ w niej nie kryłoby się
już więcej żadne rzeczywiste otwarcie na przyszłość, a ponadto
sprzyjałoby to wyobrażeniom, iż na „rzeczy ostateczne” czekać
można by było z założonymi rękami; do tego, co nas oczekuje, właściwie nie można by tu na ziemi już niczego czynić od siebie.
A przecież życie wieczne wcale nie oznacza „wiecznego odpoczywania”, jakiejś nadziemskiej sjesty, lecz jest dopełnieniem doczesnych aktywności, które w wieczności nie dotrą do końca swych
odkryć, a to z tej racji, ponieważ ich przedmiot, sam Bóg, jest
w swej istocie niewyczerpany.
O tajemnicy, jako takiej, spekulować można bez końca. Zarysowany w tytule temat ukazuje wiele dróg. Skoncentrujmy się na
jaskrawym fenomenie obecnym dzień w dzień w serwisach naszych mediów na całym świecie. Jest nim groźne widmo światowego kryzysu gospodarczego.
W kryzysie gospodarki światowej pokazuje się także kryzys
ludzkiej przemijalności, któremu od upadku grzechowego podlega całość Stworzenia.
„W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,18,18,19).
„Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei,
że również ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,20.21).
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A zatem: Człowieka, a z nim całość stworzenia, cechuje rozpad i przemijanie. Człowiek umiera, chleb pleśnieje, samochody
rdzewieją, pieniądz traci na wartości a systemy polityczne łamią
się od wewnątrz. A przy tym wszystkim człowiek szuka intensywnie i gorączkowo dróg wyjścia z rozkładu. W medycynie uczeni
są gotowi iść po trupach embrionów – dla powstrzymania ludzkiego rozpadu. W gospodarce robi się wszystko, aby chronić pieniądz od nieubłaganej dewaluacji. Pewien doradca majątkowy relacjonuje, jak pod koniec roku 2008 sam przeżywał ekonomiczne zwarcie. W panicznym poszukiwaniu zabezpieczonych
wkładów ludzie lokujący swe pieniądze w bankach podejrzliwie
zaczęli testować ich stabilność. Zasoby złota, które w ciągu kilku
dni sześciokrotnie poszły w górę, w rekordowo krótkim czasie wyprzedane zostały bez reszty. Nie ma dnia, w którym codzienna prasa nie obrazowałaby złowrogiego i bezlitosnego krachu finansowego. Wymieniony konsultant skarbowy zamknął swój opis następującą uwagą: Odniósł wrażenie, iż w końcu ludzie byli gotowi
do strzelania w siebie z konarów drzew, aby ratować własne mienie przed agresją drugich: Porównanie wydaje się być makabryczne, a jednak odzwierciedla określoną rzeczywistość – człowiek jest
gotów iść po trupach od momentu, w którym całą swoją tęsknotę zainwestował w wartości ziemskie i próbuje tych doczesnych
dóbr bronić na wszelkie sposoby. Owa gorączka egzystencjalnej
niepewności toczy jego organizm nieubłaganym postępem złośliwego raka.
Chcemy tu spojrzeć na rzecz z perspektywy biblijnej, ponieważ i ten kryzys ma przecież swój wymiar duchowy.
Matką wszystkich kryzysów jest kryzys międzyludzkich relacji i zaufania. W miejsce zaufania Bogu pierwsi ludzie zaczęli je
pokładać w zwodniczym podszepcie węża. Z tej nieufności wobec słowa Stwórcy zrodziło się nieposłuszeństwo i zerwanie relacji. U źródła ludzkich kryzysów tlą się też zawsze kryzysy zaufania. Tam, gdzie człowiek przestaje ufać słowu drugiego, tam ro-
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śnie podejrzenie zbratane z nieufnością, która kryzys eskaluje. Do
tej podstawy wzajemnego niedowierzania sobie sprowadzić można wszystkie kryzysy gospodarcze, bankowe i polityczne.
Podobnie jak pierwotny kryzys ludzkości zrodził się w klimacie postawy pierwszej pary ludzkiej, tak i w kryzysach naszych czasów jest u dzieła grzech. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w kryzysach gospodarczych partycypują takie złe duchy, jak ludzka żądza posiadania, chciwość i brak wszelkiego umiaru w zdobywaniu
dóbr. Prastare to zabłąkanie celnie diagnozuje Pierwszy List do
Tymoteusza: „A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę
i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One
to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem
wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się,
niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli
wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością,
wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością!” (6,9.10.11).
Są to nie tylko jawne wykroczenia oszustów-miliarderów, lecz
także miliony małych i wielkich i nieumiarkowanych decyzji podejmowanych w aferach pojedynczych, które gazem napełniają
ogromny balon, jaki później musi pęknąć. Zachłanność i nieumiarkowanie sprawiają, że człowiek stacza się na dno zepsucia
i potępienia. Grzeszne zachowania niezliczonych specjalistów od
marketingu stanowią w skali światowej niebezpieczną i miażdżącą siłę, która bez wątpienia uczestniczy w dzisiejszym kryzysie. Historia Izraela uwyraźnia fakt, że grzech nieposzanowania Bożych
Przykazań nadal będzie źródłem gospodarczych ekscesów:
Piąta Księga Mojżesza ostrzega: „Jeśli nie usłuchasz głosu PANA, Boga swego, i nie wykonasz wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa
i dotkną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu.
Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty owoc twego łona, plon
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twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego” (28,15-18).
Wyprowadzić ludzkość z tego szatańskiego kręgu może tylko
mąż modlitwy. „Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się
modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. I modliłem się
do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: „O Panie, Boże
mój, wielki straszliwy, który dochowujesz przymierza tym, co ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto.
Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na
naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie””
(Dan 9,3-5.18).
Osobny rozdział poświęcić należałoby Bogu osobowemu, który w sytuacjach granicznych, a takimi są czasy kryzysu, troszczy
się o losy ludzi. Wspomnijmy tu o jednym tylko przykładzie. Starotestamentowy Hiob był nie tylko mężem pobożnym (Hi 1, 8),
lecz także wielkim bogaczem. Siedem tysięcy owiec, trzy tysiące
wielbłądów, pięćset jarzm wołów i pięćset oślic nazywał swoją własnością. Był człowiekiem bogatszym niż ogromna większość ludzi jego czasów. (Hi 1,3). Życie Hioba jest wymownym świadectwem, że tzw. Ewangelia dobrobytu nie istnieje. Chrześcijanie będą tak samo popadali w nędzę, jak inni. Hiob utracił nie tylko cały
swój majątek, lecz ponadto jeszcze dziesięcioro swych dzieci i swe
zdrowie, kobietę, cześć i poważanie, wysoki standard życia i całe domostwo. My tego wszystkiego sobie byśmy nie życzyli, powinniśmy jednak wiedzieć, iż także chrześcijanin nie dzierży
w swym ręku Bożej gwarancji, że wszystko w tych rękach utrzyma. Liczne i niepojęte „wieści Hiobowe” on sam odpierał z niepojętą trzeźwością, a także pełną wiarą: „Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1,21). Hiob uwikłał się w sieć najcięższych doświadczeń, popadł w głębokie zwąt-
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pienie. Jego wiarą wstrząsnęły niesamowite próby. Z takimi stanami liczyć musimy się i my, że czasy egzystencjalnego i gospodarczego niżu mogą i na nas sprowadzić wstrząsy, doświadczenia
nieszczęść a nawet ostrych zmagań o wiarę.
Z tego wszystkiego Hiob zdawał sobie sprawę i koniec końców wygłosił te znamienne słowa: „Lecz ja wiem: Zbawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę” (19,25.26).
A Jezus powiada: „Przestań się lękać! Jam jest pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci, i otchłani” (Ap 1,17.18).
W zamykającym te uwagi komentarzu może dopowiedzieć należy już tylko jedno: że zainteresowanie pośmiertnym pasmem naszego życia wcale nie koncentruje się na wieczności w sensie nieskończonego trwania, lecz na całkowicie nowej jakości życia, które różni się radykalnie od naszej ziemskiej egzystencji
przeznaczonej na zagładę. Niebo nie jest stanem zanudzającej kontemplacji, zasłużoną sjestą, lecz jest procesem dynamicznym, nierozdzielnie sprzęgniętym z nadzieją, rośnięciem, dopełnieniem
i uzdrowieniem, nadzieją, która jest szczególnie ważna w odniesieniu do naszych doświadczeń z ciężarem winy, z losem umarłych przedwcześnie lub zamordowanych, także w odniesieniu do
upośledzonych, chorych lub do życia ledwie poczętego.

BEZ AUREOLI
23. listopada br. obchodimy 40.
rocznicę śmierci Zygmunta Serafinowicza, który jest jedną z kluczowych postaci Dzieła Matki Czackiej.
Ks. Zygmunt Podlejski ukazuje jego
sylwetkę w dotychczasowej konwencji
świętości „bez aureoli”, na jaką z całą
pewnością zasługuje bohater prezentowanej biografii.
Przypomnienie wkładu Zygmunta
Serafinowicza do Dzieła Lasek jest nie
tylko okolicznościowym gestem, ale także materiałem do przemyślenia dla wszystkich, którzy wciąż poszukują swojego miejsca w Laskach.
Przyglądając się postaci rodzonego brata Jana Lechonia można się odnaleźć i umocnić w swoim wyborze najlepszego dla siebie środowiska w dążeniu do własnej świętości.
(Redakcja)
Ks. Zygmunt Podlejski

Zygmunt Serafinowicz
(1897–1971)
obrze zarabiający główny księgowy w zarządzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Władysław Dionizy Serafinowicz pokochał nauczycielkę geografii, Marię Niewęgłowską do
tego stopnia, że ich miłość zaowocowała szczęśliwym małżeństwem i rodziną. Władysław Dionizy urodził się w 1860 roku, je-
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go żona była o dziesięć lat młodsza. Oboje byli społecznikami, katolikami z metryki i gorącymi patriotami. Mieli trzech
synów. Najstarszym był Zygmunt, urodzony w Milanówku 15 maja 1897 roku,
potem w Warszawie światło dzienne ujrzał Leszek Józef, wybitny poeta, znany
później pod pseudonimem artystycznym
Jan Lechoń, a najmłodszy był Wacław,
który został dziennikarzem, literatem
i filmowcem.
Gdy Kolej Warszawsko-Wiedeńska dostała się w ręce rosyjskie, Władysław Dionizy zrezygnował z intratnej posady, żeby nie
służyć u Moskali. Uważał, że patriotyzm zobowiązuje. Rodzina zubożała do tego stopnia, że Serafinowiczowie musieli się stołować
w miejskiej garkuchni. Pani Maria, choć szlachcianka, znosiła niewygody życia spokojnie i godnie. Do swoich bratanic napisała:
„Dziatwa nasza otoczona dotychczas niemal zbytkiem, wcześniej
zetknie się z życiem twardszym, a to stanowczo „wpłynie dodatnio”. Dla matki Zygmunta, Leszka i Wacława wartości duchowe
były ważniejsze od konsumpcyjnego dostatku. Najstarszy syn, jako ośmioletni chłopak otrzymał od ojca obrazek z napisem: „Zygmuntowi, aby uczył się być dobrym”.
Losy rodziny odmieniły się zresztą po pierwszej wojnie światowej. Rosja carska osłabła, Polska odzyskała niepodległość, Wacław Dionizy objął trwałą posadę w Domu Schronienia dla Starców w Warszawie i otrzymał służbowe mieszkanie. Rodzina funkcjonowała, zdaniem Leszka, codziennie poświęcając się dla
innych, żyjąc w kulcie wiedzy i najżarliwszej pogardy dla mamony. Rodziców łączyło umiłowanie prawdy i kompletny brak tolerancji dla choćby najmniejszego kłamstwa. Religia jednak nie odgrywała w domu Serafinowiczów żadnej roli. Rodzice nie praktykowali, co udzieliło się także synom. Byli dość typowym
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produktem ideologii pozytywistycznej; mocno wpłynęli na nich
Darwin, Spencer, Świętochowski i Prus.
Zygmunt rozpoczął regularną edukację w Szkole Realnej im.
Staszica. Postanowił zdawać maturę państwową jako eksternista,
wybuch wojny pokrzyżował jednak jego plany. Udzielał w tym
czasie lekcji matematyki, żeby ulżyć rodzinie, która dzieliła los głodującej Warszawy. Przez pewien czas pracował w piekarni miejskiej i przynosił do domu kilka bochenków chleba – bo tak pracownicy piekarni byli wynagradzani – z czego był dumny.
Zygmunt Serafinowicz zdał maturę w 1918 roku. Zapisał się
na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prawo było jego zdaniem jasne, przejrzyste i logiczne. Być może faktycznie wtedy robiło ono takie wrażenie.
Już w listopadzie 1918 roku przerwał studia, żeby bronić ojczyzny. Był raczej cherlakiem, przydzielono go więc do sztabu generalnego. Został nawet osobistym adiutantem generała Józefa
Dowbora-Muśnickiego w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku. Po wojnie wrócił do studiów i korepetycji, żeby móc samodzielnie funkcjonować. Prawa nie ukończył. Nie wiedział wtedy,
czego właściwie chce. W 1927 roku wrócił do wojska i urzędował
w Wojskowej Kontroli Generalnej.
Wacław skontaktował Zygmunta ze skamandrytami, którzy
tworzyli rodzaj cyganerii literackiej. Do grupy należeli między innymi: Wierzyński, Słonimski, Tuwim i młodszy brat Zygmunta,
Leszek, który był jej współzałożycielem. Skamandryci spotykali
się w kawiarni „Ziemiańskiej”, gdzie dyskutowali, wychwalali kogoś lub potępiali, recytowali swoje wiersze i nie wylewali za kołnierz. Zygmunt był w grupie mile widziany. Tryskał zazwyczaj wysublimowanym dowcipem, jego uwagi na temat poezji i literatury były trafne, często zaskakujące.
W 1928 roku Zygmunt zerwał z wojskiem. Udzielał korepetycji, poza tym spędzał wiele czasu w lokalach, na rauszu, w dymie papierosów i chaotycznych dyskusji, które zaczęły go nużyć
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i nudzić. Brakowało mu głębszego sensu życia. Miał świadomość,
że egzystuje w wewnętrznej pustce. Szukał czegoś, ale nie wiedział,
czego właściwie szuka. Tak było do momentu spotkania z ks. Władysławem Korniłowiczem, które zaaranżowali kolega Zygmunta
z wojska, Rafał Marceli Blüth, i drugi konwertyta, adwokat Tadeusz Braunstein. Rafał i Tadeusz znaleźli Boga. Ksiądz Korniłowicz
skontaktował Zygmunta Serafinowicza z matką Elżbietą Czacką.
W ten sposób znalazł się on w Kółku prowadzonym przez tego
duszpasterza. Kółko zajmowało się głównie poszukiwaniem sensu życia, czymś, nad czym Serafinowicz od dłuższego czasu przemyśliwał, czego właściwie ciągle poszukiwał. Napisał potem o sobie: „Od najmłodszych lat bardzo pragnąłem wierzyć, nie miałem
tylko pojęcia „jak to się robi”. Kiedy indziej powiedział, że miał
nostalgię wiary.
Będąc już na emeryturze, zwierzył się jednej z nauczycielek ze
swoich kłopotów z wiarą. Mówił: „Zawsze chciałem wierzyć, lecz
jakoś nie mogłem, nie byłem w stanie. Dochodziłem do przekonania, że to nie dla mnie, i że należy dać sobie z tym spokój. Miałem wówczas 30 lat. Pytałem nawet mego kolegi, Rafała Blütha –
jak się to robi, żeby wierzyć? – Wyspowiadaj się – poradził mi. –
Jak można obcemu człowiekowi spowiadać się ze swoich najintymniejszych przewinień? – zapytałem. A na to Blüth: – Bądź pewny, że nie ma takiego świństwa, jakiego by przed tobą nie popełnił któryś ze świętych”.
A jednak wydawało mi się to niemożliwe. Jakże spowiadać się,
gdy nie wierzę, nie potrafię więc wzbudzić żalu. W nocy jednak
zrobiłem rachunek sumienia. I nic. Żadnego żalu za grzechy. Nic.
Bardzo krótko i szybko, niepewnie poprosiłem wtedy Boga o żal.
Przyszedł taki, jakiego nigdy później nie doświadczyłem. W krótkim czasie zostałem zrobiony na marmeladę... Później już wiedziałem... Wiedziałem, że Bóg jest.
– To był największy w moim życiu szok. Znaczy ten moment,
w którym uwierzyłem”.
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Spotkanie z ks. Korniłowiczem zaowocowało gwałtownym nawróceniem. Zygmunt opowiedział później, że poczuł się, jakby nagle spadł na niego grom. „To było szybkie, jak błyskawica, ale ta
chwila zadecydowała o całym dalszym życiu. Wielkie przeżycie
wewnętrzne. Bliski, niemal wyczuwalny kontakt z Bogiem. Jasność
i wielkie szczęście. Szedłem przez łąki, a niebo, obłoki i słońce były świadkami mojej radości, że oto odnalazłem cel w życiu. Chciało mi się krzyczeć na cały świat: Jest Bóg!”.
Zygmunt Serafinowicz zerwał z dotychczasowym życiem i postanowił rozpocząć pracę w Laskach, poświęcić się dzieciom niewidomym. W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, 23 grudnia
1928 roku, opuścił ostatecznie dom rodzinny i stał się jednym z najbliższych współpracowników matki Czackiej w tworzeniu Dzieła. Nie założył rodziny. Powiedział kiedyś, że nie odczuwał nigdy
powołania do bycia mężem, przy tym jednak był stworzony na ojca. Dzieci w Laskach potrzebowały kochającego ojca. Zygmunt był
człowiekiem bardzo uczuciowym, co jednak skrzętnie próbował
ukrywać. Po śmierci serdecznego przyjaciela Tadeusza Braunsteina zaopiekował się jego trzema synami. Był ich ojcem i przyjacielem. Nigdy nie stracił z nimi kontaktu. Cieszył się, gdy jego podopieczni zakładali rodziny, cieszył się z przybranych wnuków.
Były to czasy pionierskie ośrodka w Laskach. Brakowało dosłownie wszystkiego, czego człowiek do normalnego życia niezbędnie potrzebuje. W jednym z listów Serafinowicz senior napisał do brata w Sieradzu: „Żywienie w Laskach jest bardzo pierwotne: kartofle, kasza, kapusta, kluski i chleb. Dla braku
funduszy mięsa wcale nie jadają. Zygmunt sypia na wspólnej sali z niewidomymi, wygląda mizernie”. W słowach ojca pobrzmiewa troska o syna. Ten natomiast bał się nie tyle zaciskania pasa,
ile załamania się całego Dzieła z powodu braku środków materialnych. Nie załamał się jednak i innych próbował, często wykorzystując humor sytuacyjny, podtrzymywać na duchu.
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Zygmunt Serafinowicz musiał samodzielnie zdobywać doświadczenie i wiedzę tyflopedagogiczną, czyli na temat metody specyficznego postępowania z dziećmi niewidomymi i nauczania ich.
Przejął obowiązki wychowawcy chłopców i nauczyciela matematyki. Był człowiekiem dziwnym. Ukochał matematykę, bo nie znosiła kłamstw; ukochał także muzykę, poezję i literaturę, bo był wyrafinowanym estetą. Jego religijność była prosta, wyrozumowana,
pozbawiona emocji i tak zwanych pociech wewnętrznych. Jeden
jedyny raz, gdy odwiedził sanktuarium częstochowskie, poczuł tak
wielkie pragnienie modlitwy, jakiego nigdy przedtem nie zaznał.
„Trzy dni spędziłem w kaplicy Matki Bożej na modlitwie, wychodząc tylko po to, by coś przegryźć!” Codziennie brał udział we mszy
świętej, przystępował do Komunii Świętej, odmawiał Różaniec i Litanię loretańską po łacinie. Nie lubił gotowych modlitw, oprócz Pod
Twoją obronę, Duszo Chrystusowa, uświęć mnie i jednej z modlitw
napisanych przez matkę Czacką. Założycielka, potem jej pamięć,
odgrywały w życiu Serafinowicza bardzo ważną rolę. Czytał też regularnie Pismo Święte, zauroczony był psalmami.
Zygmunt nie znosił bigoterii, powierzchownej pobożności, religijnego kiczu i przewlekłego zawodzenia ludowych pieśni kościelnych. Kazania traktował sceptycznie, często sobie z nich pokpiwał. Mawiał, że „mało kiedy ktoś się nawraca pod wpływem
gadaniny”. A już zupełnie nie wytrzymywał, gdy kaznodzieja posługiwał się tekstem pisanym. „Wolę jak proboszcz mówi od siebie. Kiepsko, bo kiepsko, ale od siebie”. Nie znosił rutyny, zwłaszcza u duszpasterzy.
Zygmunt Serafinowicz był wielkim czcicielem Matki Jezusa
i św. Franciszka z Asyżu. Wkrótce po swoim nawróceniu został
tercjarzem franciszkańskim. Przyjął imię zakonne brat Leon. Był
na pewno ascetą, ale umiarkowanym. Przepadał za truskawkami.
Nie miewał żadnych mistycznych wizji, poza jednym zagadkowym
przeżyciem. Opowiedział o nim przyjaciołom. Nocą, 8 maja 1956
roku, obudził się nagle z poczuciem grozy. „Ciemność. Straszny,
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daleki krzyk. Niezrozumiałe wtedy jeszcze tło głuchej rozpaczy”.
Okazało się później, że o tej godzinie jego brat, Leszek, w Nowym
Jorku rzucił się z okna.
Gdy w 1939 roku Niemcy uderzyli na Polskę, wychowawcy,
nauczyciele i podopieczni Lasek rozproszyli się, szukając ratunku. Zygmunt Serafinowicz znalazł się ze swoim oddziałem wojska w okolicy Lwowa. Tam oddział się rozwiązał. Dowiedziawszy
się, że gros osób ewakuowanych z Lasek znalazło się w Żułowie,
ruszył pieszo do wsi koło Krasnegostawu, gdzie był ośrodek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W ośrodku tym przetrwał
z innymi nauczycielami, siostrami, dziećmi, młodzieżą i ks. Korniłowiczem cały czas okupacji. Był lektorem niewidomych, nauczycielem i pomagał w administracji.
Latem 1945 roku w Laskach trzeba było zaczynać wszystko prawie od zera, i to w zupełnie nowych warunkach. Matka Czacka
poprosiła Zygmunta Serafinowicza, żeby objął kierownictwo
wszystkich szkół w Laskach. Zgodził się i w opłakanych warunkach
próbował w zrujnowanych budynkach zorganizować regularne nauczanie, internaty i świetlice. Brakowało wszystkiego: ławek, krzeseł, łyżek, talerzy i odzieży. Biblioteka spłonęła we wrześniu 1939
roku. Nauczycielom pozostały własna inicjatywa i pomysłowość. Kuratorium zaczęło ich naciskać, żeby ukończyli obowiązkowo dwuletni kurs, organizowany przez Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Szkoły w Laskach były wprawdzie szkołami prywatnymi, ale
programowo i metodycznie podlegały władzom oświatowym. Mimo piętrzących się kłopotów w roku szkolnym 1945/1946 otworzono szkołę podstawową i gimnazjum, które jednak pod naciskiem
władz oświatowych zamieniono na Średnią Szkołę Zawodową. Równocześnie zorganizowano przedszkole. Kierownikiem wszystkich
placówek został Zygmunt Serafinowicz. Był tytanem pracy, choć nie
lubił papierkowej roboty. Powiedział kiedyś: „Dla mnie życie zaczyna się dopiero poza pracą, nienawidzę tych wszystkich szkolnych zebrań, tej gadaniny, organizowania, planowania...”.
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Będąc kierownikiem trzech szkół, aż do 1951 roku nie miał
własnego gabinetu. Praca jednak wrzała, wszystkie placówki funkcjonowały bez zarzutu, co konstatowały ciągłe kontrole władz państwowych, które denerwował religijny charakter wychowania
w Laskach. Władze oświatowe szukały ciągle jakiegoś haka na
ośrodek, żeby go całkowicie przejąć i upaństwowić. Między kierownikiem Serafinowiczem a władzami szkolnymi dochodziło do
napięć i starć. Kierownik wciąż ofiarnie, odważnie i konsekwentnie walczył o dobro niewidomej młodzieży. Był człowiekiem na
wskroś uczciwym, prawdomównym, kompetentnym, kulturalnym
i obdarzonym specyficznym poczuciem humoru, co nie znaczy,
że walka z komunistycznym reżimem nie kosztowała go wiele nerwów i zdrowia, którego – jak wiadomo – nie miał w nadmiarze.
Miał kłopoty z żołądkiem, ze wzrokiem i sercem, z czego przez
wiele lat nie zdawał sobie sprawy.
Serafinowicz odważnie bronił dobra niewidomych podopiecznych, zwłaszcza w okresie stalinizmu, gdy władze próbowały zastraszać nauczycieli, nastawiać ich przeciwko sobie i zarządowi,
pozdejmować krzyże z sal szkolnych i umieścić duży portret baćki Stalina na terenie ośrodka. Kiedyś kuratorium przysłało do Lasek swoją przedstawicielkę, żeby zorganizowała na terenie zakładu koła ZMP (Związku Młodzieży Polskiej). Spotkała się z wyraźną odmową – dano jej pieniądze na bilet powrotny. Serafinowicz
walczył jak lew i często wracał z Warszawy podenerwowany i wykończony. Wśród nauczycieli było kilku malkontentów, którzy też
nie ułatwiali mu życia.
Kierownik musiał ostatecznie pójść na kompromis z władzami szkolnymi. We wszystkich szkołach wprowadzono poranny
apel, w którego programie zawsze znajdowały się pieśń Naprzód
młodzieży świata i kilka drętwych słów, łagodzonych przez Serafinowicza. Zgodził się także na założenie koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Prowadził je niewidomy nauczyciel języka rosyjskiego, który zanudzał młodzież socjalistycznymi fra-
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zesami. Kierownik przejął więc koło i eksploatował na zebraniach
muzykę i literaturę rosyjską, której był wielkim fanem.
W pewnym momencie władze szkolne próbowały usilnie
ograniczyć działalność Lasek do zajmowania się wyłącznie dziećmi niewidomymi z upośledzeniem umysłowym. Z polecenia kierownika ośrodka dwaj niewidomi nauczyciele udali się do Warszawy, żeby szukać pomocy w różnych instytucjach. Jedynie Związek Nauczycielstwa Polskiego stanął w obronie zakładu, i to
skutecznie. Polskie Radio umyło ręce. Media zawsze są po stronie rządzących. „Cuius radio, eius religio”.
Ataki ze strony kuratorium były intensywne i podstępne. Wizytatorzy mieli za wszelką cenę znaleźć jakieś nieprawidłowości
w prowadzeniu zajęć, o czym zresztą informowali Serafinowicza,
bo trapiły ich wyrzuty sumienia. Tłumaczyli się, że mogą stracić
pracę, jeśli niczego mu nie zarzucą. Pod wpływem dobrych słów
pana Zygmunta wracali do Warszawy z protokołem, który działał na kuratora jak czerwona płachta na byka. Kiedy pewnego dnia
w tajemniczy sposób zaginął dziennik jednego z nauczycieli, kierownik załamał się i dostał ostrego zawału serca. Przeleżał w szpitalu kilka miesięcy.
Po powrocie do zdrowia Zygmunt Serafinowicz zrezygnował
z dalszej pracy. Zamieszkał w infirmerii, dużo czytał, słuchał muzyki i przyjmował gości, z którymi godzinami dyskutował na tematy religijne i nie tylko. Spotykał się chętnie młodzieżą, do której miał serdeczny, ojcowski stosunek. Tryskał humorem, choć
uśmiechał się smutnawo, bo nie przepadał za światem umeblowanym przez ludzi, kochał natomiast przyrodę, jej niepowtarzalne piękno i tajemniczość. Pan Zygmunt nie był wesołkiem, był „do
bebechów smutny”. Tadeusz Mazowiecki napisał, że Zygmunt Serafinowicz był „czymś w rodzaju laskowskiego Chestertona i laskowskiego Korczaka zarazem”, choć on sam mówił o sobie, że jest
zwykłym belfrem.
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Był belfrem niezwykłym. Człowiekiem literatury, muzyki
i sztuki. Był niespełnionym pisarzem. Kochał poezję swego brata Leszka – Jana Lechonia, choć wyrażał się o niej powściągliwie,
bo był człowiekiem nader skromnym. Jego ostatnim życzeniem
było sprowadzenie zwłok brata do Polski i pochowanie ich obok
grobu rodziców, co było też gorącym życzeniem Leszka, wyrażonym w jednym z wierszy.
W lutym 1971 roku, po kolejnym zawale serca, kapelan Lasek udzielił panu Zygmuntowi sakramentu namaszczenia chorych.
Chory przyjął go w zupełnej dyskrecji, żeby „siostrzyczki nie narobiły szumu wokół tego obrzędu”. Potem przyjął sakrament namaszczenia jeszcze raz, w listopadzie, po kolejnym ataku dusznicy. Do końca nie opuszczało go poczucie humoru. Do sióstr powiedział: „ode mnie w chwili konania nie usłyszycie aktów
strzelistych. Nie będziecie mogły się budować ostatnimi słowami
umierającego... I żeby mi tu nie było żadnego teatrum, świec, tłoku, głośnych modlitw, litanii, obserwowania przez żądnych sensacji „religijnych”, jak też wygląda umierający... I jeszcze ktoś by
szlochał”.
Zygmunt Serafinowicz bardzo cierpiał w ostatnich latach życia, ale dzielnie walczył ze słabościami ciała. W najbardziej trudnych momentach potrafił zakpić z siebie i swoich dolegliwości. Zastrzegł, żeby po śmierci nie pochowano go w habicie franciszkańskim ani w sandałach, bo jak twierdził, „bose stopy ogromnie
nieestetycznie wyglądają”.
Oddał Bogu ducha 23 listopada 1971 roku. Został pochowany na cmentarzu zakładowym w Laskach, nieopodal grobu rodziców. Otwartą mogiłę otaczała w milczeniu rzesza niewidomych
wychowanków. Nikt nie przemawiał, bo zmarły sobie tego nie życzył. Twierdził wiele razy, że przemówienia nad grobem są zazwyczaj zakłamane, pompatyczne i tak naprawdę nikomu niepotrzebne.
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W pierwszą rocznicę śmierci Zygmunta Serafinowicza, podczas mszy świętej, celebrowanej w laskowskiej infirmerii, przemówił jednak jego serdeczny przyjaciel, kapelan i artysta malarz Jerzy Wolff. W krótkich słowach tak scharakteryzował zmarłego
przyjaciela: „Odszedł tylko jeden człowiek a tyle Laski straciły. Bo
odszedł jeden z tych, którzy byli współtwórcami początków Lasek – człowiek, który do końca był wierny swemu powołaniu, do
końca był przedstawicielem idei Matki Założycielki i czynem ją
potwierdzał. Pan Zygmunt był nie tylko rozumny, lecz ponadto
był mądry. To znaczy, że jego rozumowi towarzyszyła dobroć.
Zarówno święci, jak i wielcy artyści potrafią w jakiejś mierze
uobecniać nam, szarym ludziom, blask Boga samego. Nie wiem,
czy można by Zygmunta Serafinowicza nazwać świętym? Myślę,
że można. I dlatego sądzę, że dobrze będzie, jeśli w tę pierwszą
rocznicę śmierci postanowimy sobie realizować w Laskach coś
z jego ideałów, każdy w zasięgu własnej pracy”.
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Ks. Andrzej Santorski

Z testamentu
Księdza Andrzeja Wojciecha Santorskiego
napisanego dnia 7 lipca 2008 r.
ziękuję Panu Bogu w Trójcy
„…
Jedynemu za udzielone mi
dotąd 79 lat życia i za bliską już rocznicę pięćdziesiątą szóstą mojego kapłaństwa. Dziękuję Mu za łaskę
wiary, szczerej modlitwy i wyrazistego pojmowania objawionych Bożych
Tajemnic, której doświadczałem
przez całe życie. Jestem przekonany,
że otrzymałem tę łaskę za pośrednictwem moich Rodziców, których miłość, przykład życia ofiarnego i wielkie, a mężne znoszone cierpienia, tak
mnie ubogaciły bez żadnej mojej zasługi.
Dziękuję za wielką łaskę powołania, wymodloną przez moją
chrzestną Matkę; za to, że od chwili podjęcia decyzji na początku mojego pobytu w Seminarium, przed przeszło sześćdziesięciu
laty, nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, ze zostałem przez Boga wprowadzony na jedyną przez Niego wybraną drogę.
Zdaję sobie sprawę, że te dary Boże zaniedbywałem stale i nie
współpracowałem z nimi tak jakby należało. Osobiste zadowolenie i radość, jaką dawała mi praca kapłańska i dostrzegalne jej
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owoce, bardziej mnie pociągały do działania, niż bezinteresowna miłość i pragnienie wyrzeczenia się siebie dla Boga i bliźnich.
W wielu sprawach ulegałem pokusie łatwizny i wybierania tego,
co przyjemniejsze, a nie tego, czego wymagało posłuszeństwo Bogu. Proszę Boga Miłosiernego o wybaczenie mojej samowoli, mojego wygodnictwa, mojej zarozumiałości i ciągłej niewierności
łasce.
Przepraszam wszystkich, którym wyrządzałem przykrości,
okazywałem lekceważenie i zwłaszcza przez opieszałość sprawiałem wiele przykrych zawodów. Chcę serdecznie podziękować tym
wszystkim niezliczonym Przyjaciołom, od których otrzymywałem nieustannie ponad miarę życzliwości, troski i pomocy przez
całe życie.
Dziękuję Drogim Siostrom Franciszkankom Służebnicom
Krzyża za gościnne udzielenie mi mieszkania i otoczenie opieką
na obecnym etapie mojej niepełnosprawności…
Jeżeli to możliwe chcę prosić, aby moje ciało po śmierci było
pochowane na cmentarzu Zakładu w Laskach. Wszystkich życzliwych proszę o modlitwę, aby Bóg okazał Miłosierdzie mnie
grzesznemu… DEO GRATIAS.”
Przemówienie Ks. prof. Krzysztofa Pawliny,
Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
na pogrzebie Księdza Infułata Andrzeja Santorskiego*
Kiedy serce przestało bić i właściwie już nie słychać od Księdza Profesora słów DEO GRATIAS, to mam świadomość, że
z wielu serc te słowa są wypowiadane. I ja chciałbym swemu profesorowi powiedzieć DEO GRATIAS. Tak, Bogu niech będą dzięki za osobę profesora, który przez całe swoje kapłańskie życie oddychał teologią. Nigdy się nie męczył posługą wobec swoich stu* Ks. Andrzej Wojciech Santorski zmarł w Laskach 29 kwietnia br. i został pochowany na zakładowym cmentarzu.

Andrzej Santorski – Z testamentu ks. Andrzeja Wojciecha Santorskiego

55

dentów. Nie męczył się, bo mówił o Bogu, w którego wierzył, którego bardzo kochał i którego chciał innym pokazać.
Był profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego, Dyrektorem Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego i wykładowcą Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Kiedyś przy
stole powiedział przy profesorach: „Moim charyzmatem jest nauczać”. Cieszył się, kiedy przez ostatnie dwa lata był przywożony
do Seminarium, to, choć o kulach wchodził na salę wykładową
i z wielkim trudem przyszło mu wykładać, cieszył się, że może wykładać – mówić o Bogu.
Teolog, dogmatyk, ciągle szukający, jakoś niezadowolony z napisanych przez siebie skryptów. Poprawiał je, udoskonalał,
a w ostatnich latach mówił:
„To jeszcze nie tak”. No to jak? „Nie wiem do końca” – odpowiadał. Dziś chyba już wie. Wierzymy, że już Go widzi, takim, jaki jest, twarzą w twarz. Możemy tylko zapytać: Księże profesorze,
poprawić coś?
Ksiądz profesor Andrzej Santorski mieszkał w wielu miejscach.
Ale powiedział mi kiedyś – „jestem zameldowany w Seminarium
na Krakowskim Przedmieściu – to jest mój dom”. Tak – kochał Seminarium Warszawskie, bardzo kochał. Dziś otoczony modlitwą
swoich studentów, kleryków, księży profesorów.
Chcemy Cię księże profesorze zameldować pod innym adresem – tam, w niebie – w mieszkaniu nie ludzką ręką uczynionym.
Choć się od nas wyprowadzasz, to pamiętaj o swoich klerykach,
swoich studentach i o nas księżach profesorach.
Księże profesorze za wszystko DEO GRATIAS.
Słowa Matki Anny Marii Sikorskiej wypowiedziane w dniu
pogrzebu Księdza Infułata Andrzeja Santorskiego
W Imieniu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża i całej wspólnoty Laskowskiej, pragnę z całego serca po-
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dziękować śp. Księdzu infułatowi, przez wielu z nas nazywanego Ojcem, za świadectwo kapłańskiego życia zawsze oddanego
i zwróconego ku Bogu, wrażliwego na bliźniego, zwłaszcza tego,
który był w jakieś biedzie.
Nasze siostry pracowały z Księdzem Infułatem od chwili objęcia przez Niego parafii w Izabelinie, to jest od 1965 roku do
1984r. Korzystałyśmy z wykładów Księdza profesora, z posługi
w konfesjonale, dla wielu sióstr był duchowym kierownikiem.
Ostatnie sześć lat był tutaj wśród nas w Laskach. Modlił się za
Dzieło, za Zgromadzenie. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan
przyjmie Księdza do swej wiekuistej światłości i niech Pan sam będzie Jego nagrodą. DEO GRATIAS.
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Dnia 30 września br. w Wiedniu zmarł w wieku 97 lat nasz
wielki Przyjaciel śp. Ksiądz Stanisław Kluz. Kapłan, pisarz, poeta, duszpasterz w Warszawie, Wiedniu i w Japonii.
Po wojnie więziony, uwolniony w latach 50-tych. Wtedy to trafił do Lasek. Zaangażowany w duszpasterstwo akademickie oraz
środowisk inteligenckich współpracował z redakcją „Tygodnika Powszechnego” i Klubem Inteligencji Katolickiej. Zaprzyjaźniony
z Leszkiem Kołakowskim, Janem Strzeleckim, Tadeuszem Mazowieckim, Antonim Marylskim. W roku 1965, kiedy był w Austrii na
zaproszenie ówczesnego Biskupa Wiednia, Kardynała Fr. Koeniga,
odebrano mu paszport i nie mógł wrócić do kraju. Z Laskami przez
cały czas utrzymywał żywy kontakt. W sierpniu 1976 roku napisał
Litanię o Laskach, w której wyraził swoje uczucia i tęsknotę.
(Redakcja)
Ks. Stanisław Kluz

Litania o Laskach
Laski, ziemia Laskowska, miejsce mojej tęsknoty i mojej utopii,
Ziemia wierna, cierpliwa, czekająca,
Ziemia poorana pługiem i pociskami,
jak twarz matki jest poorana
troską i potajemnymi łzami,
Ziemia ścieżek wydeptanych stopami niewidomych dzieci,
Ziemia ścieżek niewidzialnych,
Ziemia ścieżek prowadzących we wszystkie strony świata,
Dom, gdzie na wędrowców czeka gościna,
na wątpiących pociecha,
na zmarłych ukojenie w poszumie laskowskiego lasu,
Dom dla bezdomnych,
Rodzina dla wydziedziczonych, wygnanych, oczernianych,
Powrót,
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Spowiedź,
Ubranie,
Woda,
Chleb,
Czułość,
Chłód w cieniu starej lipy,
s. Katarzyna
s. Maria
Drewniana kaplica z wyklęczaną podłogą,
Antek Marylski
Wiersz Słonimskiego „Laski”
Antoni Słonimski
Dzień Zaduszny
Gwiazdka dla niewidomych,
Peleryna Ojca z Miodowej,
Święty Franciszek
Rubinstein
Joanna i Andrzej Munk,
Stefan i Joanna Z.
Janek S.
Tadeusz i ptaki,
O. Maria Perrin
Soeur Madellaine
s. Teresa Landy
Teresa Strzembosz,
Wszyscy z ojczyzny mojej,
Dyplomaci,
Mogiły powstańców,
Płacz,
Śnieg,
Wiatr,
Deszcze,
Pies na Mszy na Wniebowzięcie,
Ja.
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Hanna Pasterny

Pani Grażyna Janczak – nasza Nauczycielka
ieczorem 31 lipca 2011 roku
odeszła do wieczności długoletnia nauczycielka Lasek, pani Grażyna Janczak. W szkole średniej uczyła wychowania fizycznego oraz przedmiotów związanych z masażem.

W

Za karę do Pani Grażyny
Gdy uczęszczałam do szkoły podstawowej, pani Grażyna prowadziła
w internacie dziewcząt grupową
gimnastykę korekcyjną. Dziewczynki, które się garbiły lub miały problemy na lekcjach wf, straszono zajęciami z nią; mówiono,
że da nam niezły wycisk. Niedawno dowiedziałam się, że trwało to przez wiele lat. Moja młodsza koleżanka,Ola Bohusz, absolwentka historii, opowiada: „Pierwsze moje wspomnienia związane z Jej Osobą są dość nietypowe, gdyż nacechowane obawami. Tak. Choć zabrzmi to dziwnie, z perspektywy czasu mogę
powiedzieć, że straszono nas panią Grażyną! Co ciekawe, nie robiły tego nasze koleżanki, które miały z Nią zajęcia, ale niektórzy nauczyciele i wychowawcy. Kiedy – mówiąc kolokwialnie –
„obijałyśmy się” na indywidualnej gimnastyce korekcyjnej, słyszałyśmy, że jeśli nie będziemy sumiennie ćwiczyć, zostaniemy
wysłane na gimnastykę grupową do pani Grażyny i dostaniemy
porządnie „w kość”. Jako jedenasto–dwunastoletnia dziewczynka traktowałam te „groźby” całkiem serio i perspektywa spotkania pani Janczak naprawdę mnie przerażała”.
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Nie taki diabeł straszny
I stało się. Pewnego dnia oznajmiono mi, że za karę muszę
chodzić na zajęcia do pani Grażyny. Nie pamiętam, czy ja również się ich bałam. Myślę, że raczej tak, bo wf zawsze był moją piętą Achillesową. W każdym razie zmartwiłam się koniecznością regularnego uczestniczenia w tych ćwiczeniach. Ola wspomina:
„Prawdopodobnie pod wpływem wytworzonej wcześniej wizji nasza Nauczycielka wydała mi się rzeczywiście bardzo surowa i niedostępna. Starałam się więc wykonywać wszystkie polecenia jak
najsumienniej, aby nie zwracać na siebie Jej uwagi”.
Ja co prawda początkowo buntowałam się przeciw tym ćwiczeniom, ale ani przez moment nie bałam się prowadzącej. Szybko polubiłam te dodatkowe zajęcia, gdyż panowała na nich ciepła i przyjazna atmosfera. Pani Grażyna okazała się bardzo wymagającą nauczycielką, ale jednocześnie życzliwą, otwartą
i zawsze chętną do pomocy. Nie była naszą wychowawczynią, nie
wystawiała ocen; zapewne właśnie dlatego chętnie się jej zwierzałyśmy i prosiłyśmy o radę. Dla zbuntowanych nastolatek, w dodatku przebywających z dala od domu, rozmowy z panią Grażyną były bardzo ważne. Była mamą dwóch dorastających córek,
o których czasem nam opowiadała. Niewątpliwie doświadczenia
osobiste i zawodowe ułatwiły jej szybkie nawiązanie dobrych relacji z naszą grupką. Traktowała nas po partnersku, więc szybko
zdobyła nasze zaufanie.
Spotkanie po latach
Nie pamiętam, jak długo trwała moja „kara”. Zajęcia z panią
Grażyną na pewno miałam w klasie piątej. Nie spotkałyśmy się
w szkole średniej, ponieważ poszłam do liceum masowego.
Przez wiele lat regularnie odwiedzałam moje koleżanki i nauczycieli, lecz pani Grażyny nie spotkałam na laskowskich dróż-
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kach. Odnalazłyśmy się dopiero latem 2005 roku w Zakopanem,
na zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych międzynarodowym obozie anglistycznym. Byłam już wtedy po studiach
i miałam za sobą pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Pani

z Krzysiem Szumlasem
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Grażyna była w obozowej kadrze. Jak zwykle bardzo sumienna
i odpowiedzialna. Świetna organizatorka, której nawet w trudnych
chwilach nie zabrakło zdrowego rozsądku. Służyła nam pomocą
nie tylko jako przewodniczka. Dzięki jej cierpliwości i zaangażowaniu niewidoma Hiszpanka nauczyła się prawidłowego posługiwania sztućcami. Wieczorami nasza nauczycielka chętnie
spacerowała i rozmawiała z młodzieżą. Kilka razy miałyśmy okazję porozmawiać w jej pokoju sam na sam. Dużym problemem
na obozie – także wśród części kadry – był alkohol. Pani Grażyna nie zgadzała się na to, bez owijania w bawełnę wyrażała swoją opinię, co przysporzyło jej wrogów. Z przykrością muszę stwierdzić, że jej praca na obozie i włożony w nią wysiłek nie zostały należycie docenione, mimo że była jedną z nielicznych rzetelnie
wykonujących swoje obowiązki osób.
Po powrocie pozostałyśmy w kontakcie e-mailowym i telefonicznym. Coraz lepiej się poznawałyśmy. Nasze rozmowy zazwyczaj trwały co najmniej pół godziny. Pamiętałyśmy o swoich urodzinach. Raz odwiedziłam panią Grażynkę w jej warszawskim
mieszkaniu. Jeszcze kilkakrotnie próbowałyśmy się umówić, ale
moje wizyty w Warszawie i Laskach zawsze były krótkie i nie udało nam się zgrać terminów. Niestety nie zdążyłam zobaczyć jej nowego domu z ogrodem, z którego tak bardzo się cieszyła. Na emeryturze nadal była energiczna i aktywna: zajmowała się wnukami,
pomagała w opiece nad chorą teściową córki, organizowała finansową pomoc dla prowadzonego przez księdza Jacka w Niepołomicach Domu dla Niewidomych Mężczyzn, chodziła na basen i uniwersytet trzeciego wieku. Interesowała się losami absolwentów.
Ze swoją ostatnią klasą z technikum masażu dwukrotnie zorganizowała pomaturalne wyjazdy do Krynicy Morskiej. Wspierała nie tylko byłych wychowanków Lasek. Gdy poznana na obozie niedowidząca dziewczyna, mieszkająca daleko od stolicy, trafiła do warszawskiego szpitala, pani Grażyna odwiedzała ją
i regularnie jej pomagała.
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z Grzesiem Polkowskim

Już w Zakopanem okazało się, że obie nie umiemy przymykać oczu na nieprawidłowości, nieprzestrzeganie pewnych zasad,
lekceważenie obowiązków, brak wzajemnego szanowania siebie.
W trudnych sprawach niejednokrotnie pytałam panią Grażynę
o zdanie.
„Nie masz lekkiego życia z takim nastawieniem na sprawy, które powinny być uporządkowane, a nie są. […] Ty postępujesz, jakbyś była moją córeczką. I tak trzymaj, tylko powiem Ci, że to
strasznie człowieka wyczerpuje, ale bez takich jak Ty i ja, byłoby
znacznie gorzej na świecie niż jest. Haniu, będę o Tobie myślała
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i wspierała Twoje tam poczynania, aby były Twoim sukcesem. Jestem z Ciebie dumna, że miałam możliwość choć trochę przebywać przy Tobie. […] Serdecznie pozdrawiam i całuję, Grażyna”
(Mail wysłany 15.02.2007, dwa tygodnie przed moim wyjazdem
na czteromiesięczny Wolontariat Europejski do Belgii.)
Od wielu lat pani Grażyna i jej mąż spędzali wakacje z holenderskimi przyjaciółmi. Zawsze bardzo ciepło o tych ludziach mówiła. Zachowałam opis ich wspólnego wyjazdu do Francji, po której podróżowali śladami Chopina i van Gogha.
Obawy
Na Wielkanoc 2010 dostałam od pani Grażyny dwie kartki
z życzeniami. Początkowo trochę mnie to zaniepokoiło, ale szybko pomyślałam, że często też jestem roztrzepana i niekiedy zapominam, czy wysłałam już komuś życzenia. Pod koniec czerwca dostałam od niej mail, w którym już widać było, że ma poważne kłopoty z pisaniem. Niewiele z niego zrozumiałam. Wtedy zdałam
sobie sprawę z tego, że moja nauczycielka jest chora. Bezzwłocznie do niej zadzwoniłam. Miała zmieniony, słaby głos. Powiedziała, że ma problemy z ciśnieniem i pamięcią. Tym razem rozmawiałyśmy krótko. To ona zakończyła rozmowę, bo była zmęczona. Skontaktowałam się z moją koleżanką, którą pani Grażynka
lubiła i ceniła, lecz z którą od kilku lat nie miała kontaktu. Powiedziałam jej o chorobie naszej Nauczycielki i poprosiłam, by do niej
zadzwoniła.
Z panią Grażyną wymieniłam jeszcze kilka maili. Jej listy stały się znacznie bardziej czytelne, więc wydawało mi się, że sytuacja jest opanowana, a jej stan zdrowia się poprawia.
Obiecałam, że zadzwonię na przełomie września i października, po jej powrocie z Holandii i po spotkaniu z kolegami i koleżankami z młodości – wybierała się na zjazd swojej licealnej klasy.
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W tym czasie ukazała się moja druga książka, organizowałam
konferencję, w pracy mieliśmy zagranicznych gości. Pochłonięta licznymi obowiązkami, zapomniałam o danej pani Grażynie
obietnicy. Potem dowiedziałam się, że jest poważnie chora. Każdego dnia przymierzałam się do tej rozmowy, kilkakrotnie zaczynałam nawet wystukiwać jej numer i każdego dnia znajdowałam
mnóstwo pretekstów, by tę rozmowę odłożyć na później; Telefon
wieczorem to kiepski pomysł, bo choroba to osłabienie i zmęczenie, więc może pani Grażyna już się położyła i ją obudzę. W weekendy mogą mieć gości, więc nie powinnam im przeszkadzać. Może mnie nie pozna, nie będziemy miały o czym rozmawiać i dla
nas obu sytuacja stanie się bardzo niezręczna. Poza tym, po powrocie z biura mam jeszcze tyle pracy, że ta rozmowa naprawdę
musi poczekać do Bożego Narodzenia. Wtedy, jeśli nawet nie będzie się kleiła, złożę świąteczne życzenia.
Wreszcie zebrałam się na odwagę, a na wypadek problemów
z rozmową zanotowałam kilka tematów do poruszenia, i w drugiej połowie listopada zadzwoniłam. Jej głos brzmiał pewniej niż
ponad cztery miesiące wcześniej. Była to nasza pierwsza rozmowa, podczas której momentami zapadała cisza. Wtedy przydały
się wcześniej spisane tematy. Mój telefon sprawił jej wielką radość,
dziękowała mi, że o niej pamiętam, mówiła, że to dla niej bardzo
ważne, a ja paliłam się ze wstydu i miałam ściśnięte gardło. Zaraz następnego dnia wysłałam jej moją książkę „Tandem w szkocką kratkę”. Nie chciałam czekać z tym do Świąt, bo wiedziałam,
że liczy się każdy dzień.
Z panią Grażynką rozmawiałam jeszcze dwa razy, po raz ostatni tuż przed Bożym Narodzeniem. Przeczytała „Tandem…”, dopytała mnie o kilka szczegółów. Jej choroba postępowała w zastraszająco szybkim tempie. Gdy bezpośredni kontakt stał się niemożliwy, informacje o jej stanie zdrowia przekazywała mi p. Ania
Gedyk. Kilkakrotnie rozmawiałam też z panem Zbyszkiem, mężem pani Grażyny.
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Co pozostało?
Karol Olejnik był uczniem ostatniej klasy, której wychowawczynią była pani Grażyna Janczak.
„Panią Grażynę będę zawsze pamiętał jako niezwykle ciepłą,
serdeczną osobę. Była świetnym pedagogiem. Wszystko, czego się
podejmowała, robiła z pasją. Czuło się to. Szkoda, że już nie ma
jej wśród nas.”
Bardzo się cieszę, że „za karę” poznałam panią Grażynę. Była stanowcza, konsekwentna, uczciwa, mówiła prawdę w oczy, lecz
zarazem niezwykle ciepła i taktowna. Niewielu nauczycieli aż tak
bardzo pielęgnuje kontakty z byłymi uczniami i wspiera ich nawet po latach. Często miałyśmy podobne poglądy na świat i pewnie dlatego szybko znalazłyśmy wspólny język, a z czasem się zaprzyjaźniłyśmy.
Z różnych powodów żałowałam, że pojechałam na obóz do
Zakopanego, ale po powrocie do domu zdałam sobie sprawę, że
dobrze się stało, bo dzięki temu odnowiłam, a właściwie nawiązałam nowy, pogłębiony kontakt z panią Grażyną. W trudnych
chwilach zawsze mogłam liczyć na jej wsparcie. Przekonała mnie,
że – wbrew wszystkiemu – czasem trzeba iść pod prąd, nawet
w pojedynkę i za cenę chwilowego osamotnienia. Chciałam ją odwiedzić podczas kwietniowego pobytu w Warszawie. Nie udało
się, ale jej choroba była dla mnie ważną lekcją. Uświadomiła mi,
że nie wolno marnować czasu. Mimo obaw, nie wolno odkładać
ważnych rozmów, bo ktoś czeka na nasz telefon, a pustka bardzo
boli.
Dwa miesiące po ostatniej rozmowie z panią Grażyną spotkałam się z żoną belgijskiego pisarza, która ma problemy z pamięcią. Poznałyśmy się na moim wolontariacie. Nauczona niedawnym doświadczeniem, nie chciałam odkładać tego spotkania do
następnego pobytu w Belgii, lecz sama je zaproponowałam. Mimo że byłyśmy umówione, Elza była bardzo zaskoczona moją wi-
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zytą. Kilka razy podkreślała, że zrobiłam jej wspaniałą niespodziankę. Momentami czułam się nieswojo, ale znacznie pewniej
niż podczas listopadowej rozmowy telefonicznej z moją nauczycielką.
Pani Grażynko, dziękuję!
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Zofia Krzemkowska

Ten nie umiera, kto żyje w pamięci innych
nia 6 sierpnia 2011 minęła dziesiąta rocznica śmierci dr. Michała Kaziowa, ociemniałego, bez obydwu rąk,
którego postać i dorobek literacki chcę
przypomnieć. Tym bardziej, że znałam
Go osobiście, wielokrotnie spotykaliśmy
się w różnych życiowych sytuacjach.
Studiowaliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w tych samych latach, 1958–1963, na różnych
kierunkach – on filologii polskiej, ja –
historii.
Środowisko poznańskich niewidomych studentów było wówczas liczne. Mimo różnych kierunków studiów, spójne i wzajemnie sobie pomagające. Większość mieszkała w tym samym domu
akademickim i dlatego więzi oraz potrzeby kontaktu były silne.
Jednym z nas był Michał Kaziów, garnący się do braci studenckiej. Żył w latach 1925–2001, przeżył 76 lat, zmarł na serce. Przeżył Halinę Lubicz-Kirszke o 10 lat. A teraz? Leżą na tym samym
cmentarzu, blisko siebie. Ronda uliczne Zielonej Góry są nazwane ich imionami. Czytelnicy starszego pokolenia dobrze znają
oboje i wiedzą, że Halina odegrała czołową rolę w powypadkowym życiu Michała. Wtedy, gdy jak mówi w zachowanej audycji
radiowej: „Nie miałem już żadnej nadziei. Zrobiłem, co mogłem.
Miałem 20 lat, przez 8 lat szarpałem się z sobą. Ukończyłem tylko wiejską szkołę powszechną”.
W bieżącym roku obchodzimy też dwie ważne rocznice Haliny Lubicz – sto piątą urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci.

D
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Codziennie, mimo podeszłych lat, gimnastykowała się. Jej choroba zaczęła się od kilku upadków, złamanej nogi, operacji –
w perspektywie korzystania z wózka inwalidzkiego – rozrusznika serca i wylewu, który zakończył Jej życie. Zmarła podczas świąt
Wielkanocnych w marcu 1991 roku w szpitalu. W ich wspólnym
mieszkaniu przy ul. Sucharskiego 12/7 w Zielonej Górze został na
stole, na pierwszym miejscu, niedokończony maszynopis M. Kaziowa. Pisała jego prace pod dyktando, była krytykiem i recenzentem, zabiegała o wydanie książek, które stworzył.
Na tym samym stole: książka z zakładką, okulary, szklanka
z niedopitą herbatą. Taki opis zamieściła na łamach „Pochodni”
dr Małgorzata Czerwińska z Zielonej Góry, która była blisko związana z Kaziowem. Objęła po nim stanowisko naczelnego redaktora „Niewidomego Masażysty” (była to praca zawodowa Kaziowa). Pismo zmieniło nazwę na „Terapia fizykalna” – obecnie się
nie ukazuje.
Michał Kaziów urodził się we wsi Korpiec (koło Tarnopola).
W 1945 roku – gdy pełnił wartę w porcie rzecznym we Wrocławiu, broniąc obiektu – został zaatakowany przez ukrywających się
SS-manów. Od wybuchu miny stracił wzrok i obie ręce. Po długim pobycie w szpitalu zamieszkał z rodzicami i siostrą Marysią
na wsi w Bogaczowie pod Zieloną Górą na ziemiach odzyskanych.
Chcąc uzyskać pomoc w usamodzielnieniu się, pisał wiele listów do różnych instytucji, a właściwie dyktował je ojcu. Jeden
z nich trafił do Poznańskiego Oddziału PZN do Haliny Lubicz,
która tam zajmowała się sprawami kulturalno – oświatowymi. Tak
zaczęła się ich współpraca trwająca 39 lat. Włączyła do niej matkę Marię i drugiego męża Józefa Kirszke. Przez 10 lat odbyła z Michałem 1000 wyjazdów po Polsce.
Do największej roli swego życia przewodniczki, lektorki, opiekunki Michała przygotowywała się szczególnie starannie, mając
zawiązane oczy i związane w tyle ręce. Zbierała doświadczenia
w pracy z niewidomymi.
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Przy jej pomocy opanował czytanie brajlem górna wargą. Pobudziła w nim głód wiedzy i potrzebę kontaktu z ludźmi. Pomogła w ukończeniu LO im. Marcinkowskiego w Poznaniu, zdaniu
matury i studiach wyższych na filologii polskiej też w Poznaniu.
Zorganizowała pomoc lektorską.
Zamieszkał u jej matki, Marii, w Poznaniu przy ul. Generała
Sowińskiego. To ona – w zastępstwie Haliny – wykonywała przy
nim wszelkie czynności, a było ich wiele: przygotowywała posiłki, karmiła go, ubierała, rozbierała, prała, sprzątała. Tego wymagała codzienność.
Z zajęć szkolnych i akademickich wracał do domu taksówką
z przypadkowym kierowcą, który wyjmował klucz do furtki z jego kieszeni, otwierał ją, wprowadzał go do domu i sam z jego portfela zabierał należność za przejazd.
Michał mógł podjąć naukę dzięki stypendium przyznane Mu
przez Radę Ministrów PRL i ZG PZN.
Szerzej możemy się z tym tematem zapoznać z najpopularniejszej jego książki autobiograficznej „Gdy moim oczom” wydanej
przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnia” Warszawa 1985 rok
oraz z późniejszej pozycji: „Opowieść o niepowtarzalnym życiu
H. Lubicz” autorstwa jej syna – aktora Teatru Łódzkiego – Henryka Ryszarda Żółkowskiego, wydanej przez „Polihymnię” w Lublinie. Zachęcam do ich przeczytania lub przesłuchania. Fragmenty tej pierwszej można znaleźć w drugiej części podręcznika do
nauki brajla Lucyny Kremer.
Znam ich poznański dom. Gościłam w nim raz w tygodniu, by
poczytać Michałowi brajlowską „Pochodnię” i odpowiedzieć pod
jego dyktando na brajlowskie listy, które otrzymał. Oni też gościli w moim domu w Bydgoszczy, gdy odwiedzali bydgoski ośrodek
rehabilitacji, by porozmawiać z przebywającymi tu słuchaczami
tracącymi wzrok z całej Polski i zatrudnionymi w ośrodku pracownikami pedagogicznymi. Spotykaliśmy się też w poznańskim akademiku, na imprezach związkowych i spółdzielczych zabawach ta-
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necznych. Wspólnie tańczyliśmy, bo lubił tańczyć. Były jeszcze letnie obozy dla niewidomych studentów w Łebie, Wiśle, Pokrzywnej i ten ostatni – kończący moje studia w Zdworzu na Mazowszu, który szczególnie utkwił mi w pamięci. Z tych poznańskich
spotkań najmilej wspominam niedzielne popołudnia spędzane
wśród niewidomych studentów u państwa Bielajewów przy kawie,
ciastkach domowego wypieku, muzyce wykonywanej przez Włodzimierza Bielajewa i ciekawej konwersacji.
Tematem pracy magisterskiej Kaziowa była analiza 75 wierszy o niewidomych – „Postać niewidomego w oczach poetów” napisana pod kierunkiem prof. Szwejkowskiego z Uniwersytetu Poznańskiego, wydanej przez „Ossolineum” w 1968 roku.
W 1972 roku obronił pracę doktorską u prof. Ziomka, a rok
później w 1973 została wydana też przez „Ossolineum” we Wrocławiu. Jej tytuł brzmi: „O dziele radiowym. Z zagadnień oryginalnego słuchowiska”. W 1980 roku Lubuskie Towarzystwo Kulturalne wydało kolejną książkę dr Kaziowa „Zielonogórski Teatr
Wyobraźni”. Na temat twórczości radiowej wydał 8 esejów, 22 artykuły. Rola radia wówczas była znacząca, bo przecież nie było
jeszcze komputerów i Internetu. Kaziów w pełni doceniał radio
nie tylko jako źródło szybkiej informacji, ale też wielu przeżyć estetycznych przez nadawanie wartościowych słuchowisk. Często
był zapraszany na konferencje naukowe poświęcone tematyce
radiowej w roli prelegenta. W latach 1968–94 publikował swoje
felietony na łamach: „Gazety Zielonogórskiej” a potem „Gazety
Lubuskiej” w cyklu: „Włącz radio”. Publikował też na łamach: „Życia literackiego”, „Dialogu”, „Tygodnika kulturalnego”, w „Tygodniku radia i telewizji”.
Od 1974 roku był członkiem Związku Literatów Polskich. Należał do PZN i Związku Ociemniałych Żołnierzy.
Na łamach „Pochodni” i „Głosu Kobiety” wypowiadał się na
tematy społeczne. Działał we władzach centralnych PZN, był przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego.
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Wracaliśmy z warszawskich posiedzeń do miejsca zamieszkania, wprawdzie w przeciwnych kierunkach ale pociągami na sąsiednich torach w tym samym czasie. Będąc już w swoim pociągu powiedział: Kto mnie dziś rozbierze – te słowa na długo
brzmiały w moich uszach, bo czy można było pomóc na odległość? A taka była rzeczywistość jego codzienności.
Interesował się sprawami Ośrodka w Laskach, podziwiał imponujące osiągnięcia laskowskie w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Często poruszaliśmy ten temat.
Po śmierci Haliny Michał zawarł związek małżeński z pielęgniarką Stenią. Ciepła, serdeczna, rozumiejąca jego potrzeby
i oczekiwania. Poznałyśmy się w Jachrance pod Warszawą na
związkowej konferencji. Mogłam więc ich obserwować i dużo z nimi rozmawiać.
Kaziów został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą odznaką PZN, tytułem „Człowiek Roku PZN”.
Na łamach” Pochodni” nr 8/864 – sierpień 2009 Romuald Szura tak scharakteryzował Kaziowa: pisarz, krytyk literacki, teoretyk, Ma na swym koncie osiem książek. Są to głównie prace naukowe i zbiory opowiadań, np. „Zdeptanego podnieść” – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, „Z orchideą” –
Lubuska Oficyna Wydawnicza, Zielona Góra 1995.
Szczególnie ważne dla środowiska są Zakładu Nagrań i Wydawnictw PZN „Dłoń na dźwiękach” (o dr Włodzimierzu Dolańskim Warszawa 1991 i tego samego wydawnictwa „A jednak w pamięci” (o kapitanie Janie Silhanie) Warszawa 1995. Szczególnie
prace biograficzne o Silhanie i Dolańskim wymagały od autora
benedyktyńskiej pracy nad zebraniem materiałów i dotarciem do
tych, którzy ich znali, pamiętali i mogliby wnieść wiele uwag do
pisanych książek.
Jeszcze tak niedawno Kaziów był wśród nas: cieszył się z nami, pracował, mówił do nas, bo: „Polubić ludzi to wielka radość”!
(Bosmans). Dziś pozostały nam jego książki. Sięgnijmy po nie. Są
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dostępne w różnych wersjach, wprowadzą nas w świat niewidomych, których znamy z autopsji. Będziemy więc mogli snuć porównania do naszego życia. „Kto czyta, ten żyje podwójnie”.
Zachowajmy pamięć bo „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” (Wisława Szymborska). Zasłużyli na
to w pełni swoją pracą, postawą życiową i stosunkiem do ludzi.
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Andrzej Bartyński

Rozmowy na globie – człowieka o sobie.
O śp. Irku Morawskim
hcesz się dowiedzieć czegoś o Irku? Jak się pojawił, skąd się
wziął, czym się zajmował, czym był, kim był, jaki był, czego
chciał od siebie, od innych, od świata?
Co lubił, czego nie lubił, o czym marzył, do czego dążył? Co
osiągnął, czym się zachwycał, z czego się śmiał? Czy wierzył w miłość, przyjaźń i ludzką uczciwość?
Spoglądasz na mnie ciekawym okiem, czekając na relację. Czy
widzisz na mojej twarzy ten wyraz zakłopotania i głębokiego
wzruszenia? Już wkrótce zrozumiesz moje wzruszenie i jego powód. Na wszystkie pytania nie odpowiem. Musiałbym napisać
grubą książkę.
Irek to Ireneusz Morawski. Irek to Iruś. To mój brat z wojska.
– Ach więc byliście razem w wojsku. Czy w tym samym oddziale? A w jakiej formacji i gdzie to było, gdzie odbywaliście służbę?
– Spotkaliśmy się w „oddziale cichociemnych”, w zastępie Mieczy, kryptonim „Sześciopunkt”.
– To brzmi interesująco. Zastęp Mieczy, rozumiem, znaczy waleczność, bojowość, ale co miał oznaczać „Sześciopunkt”?. Czy
dlatego, że było was sześciu w zastępie?
– Nie, nie dlatego. Nas było więcej niż sześciu, dużo więcej. Nasze koszary znajdowały się na rzut beretem od Warszawy, a policzkiem przytulone do Puszczy Kampinoskiej. Miejsce inspirujące do rozważań, eschatologicznych rozmyślań o początku i końcu świata, o losie człowieka i sensie życia. Tylko latem strasznie
dużo komarów i dokuczliwych meszek przypominających, że swędzenie skóry od ich ukąszeń plasuje człowieka wśród codziennych
utrapień naszej natury.
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– Jeśli was było więcej niż sześciu, to z czego wziął się „Sześciopunkt”?
– Irek wziął się z Nowogródka, a ja się wziąłem ze Lwowa. Irek
w dzieciństwie, mając trzy lata, na skutek bakteryjnego zapalenia
opon mózgowych utracił wzrok całkowicie. Ja w chłopięctwie,
w dziesiątym roku życia, podczas hitlerowskiej okupacji Lwowa,
utraciłem wzrok całkowicie. W ten sposób zdobyliśmy pełne kwalifikacje na przyjęcie nas do ‘oddziału cichociemnych”. Ten oddział
znajdował się w Laskach, na linii Warszawa–Izabelin. Była to znana szkoła dla dzieci niewidomych. Wówczas dyrektorem tej szkoły był Zygmunt Serafinowicz, rodzony brat znanego polskiego poety Leszka Serafinowicza, pseudonim literacki Jan Lechoń.
– Już się domyślam, sześciopunkt jest podstawowym elementem dotykowego pisma dla niewidomych. Twórcą tego genialnego wynalazku jest niewidomy Francuz, Louis Braille (1809–1852),
a oddział cichociemnych, to szkoła w Laskach, gdzie się uczyliście po ciemku zwyciężać niedostępne barykady i okopy światła,
tak skutecznie służące widzącym ludziom, dając im moc panowania przez łatwe osiąganie celów widzianej okiem drogi.
– Nie tylko drogi. Chodzi o stałą możliwość i wielką łatwość
zdobywania wiedzy. Spośród pięciu zmysłów człowieka, wzrok daje nam 80 procent wiedzy informacyjnej o świecie. Pozostałe cztery zmysły: słuch, dotyk, smak i węch, to tylko 20 procent informacji. Mimo tej przewagi ludzi widzących, my niewidomi mając
tak niewiele, zaledwie sześć małych wypukłych punkcików brajlowskiego pisma pod opuszką palca i dwie dziurki uszu, ruszyliśmy w świat przed siebie po zdobycie światła wiedzy i spełnienie
marzeń.
Irek się pojawił w moim życiu 5 grudnia 1946 roku. To nie on
do mnie, ale ja przyjechałem do niego, nic nie wiedząc o jego istnieniu.
A było tak. 12 maja 1946 roku z moją mamą i babcią Anielą
opuściliśmy Lwów, który został odłączony od Polski na podsta-
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wie układu Jałtańskiego, udając się do Wrocławia, na zachodnie
ziemie odzyskane, by spotkać się z moim ojcem i siostrą Halą, którzy po trzech latach przebywania w hitlerowskich obozach śmierci, uszli z życiem i już byli we Wrocławiu. Przed ukończeniem roku szkolnego opuściłem piątą klasę radzieckiej szkoły dla niewidomych we Lwowie, gdzie nauka odbywała się w językach
rosyjskim i ukraińskim. We Wrocławiu po psychiczno-praktycznym uporaniu się z osiedleniem na nowym miejscu życia, zapadła decyzja co do mojej dalszej edukacji. Jedynym możliwym miejscem były Laski znajdujące się pod opieką zakonnego zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Matką tego zgromadzenia była
ociemniała w młodości hrabianka Róża Czacka.
– Przyszedł do ciebie kolega – powiedziała do mnie siostra zakonna o imieniu Germana, będąca wychowawczynią grupy najmłodszych chłopców, gdzie udzielono mi chwilowego noclegu.
– Jestem Irek Morawski – powiedział przybyły kolega. Pochodzę z Nowogródka. Powiedzieli nam, że przyjechałeś ze Lwowa,
że się nazywasz Andrzej Bartyński i będziesz się uczył razem z nami w piątej klasie. Twoje i moje nazwisko ma trzy sylaby. Twoje
i moje nazwisko ma literę „r”. To bardzo dobrze, bo oba nasze nazwiska mogą warczeć jak groźne brytany. Podaliśmy sobie ręce,
pękając ze śmiechu. – A oba nasze nazwiska kończą się nartami,
oba na „ski”.
Po dwugodzinnej rozmowie uścisnęliśmy sobie ręce. Iruś Morawski, mój brat z wojska powiedział: Bo Lwów i Nowogródek to
bardzo piękny ludek. Tak się zaczęło nasze braterstwo całożyciowej niezwykłej przyjaźni.
Uczyliśmy się gry na fortepianie, a ja śpiewu solowego. Byliśmy aktorami w szkolnym teatrze stworzonym i kierowanym
przez naszą wspaniałą wychowawczynię Alicję Gościmską. Zagraliśmy wiele głównych ról pod artystycznym okiem znanego dramaturga Jerzego Zawieyskiego, który odwiedzając Laski, często
się z nami spotykał. Między innymi zagraliśmy Jacka i Placka,

Andrzej Bartyński – Rozmowy na globie – człowieka o sobie

77

w sztuce, „O dwóch co ukradli księżyc” Kornela Makuszyńskiego, w „Rewizorze” Gogola, w „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego i jeszcze w innych sztukach.
Byliśmy harcerzami, stanowiąc zastęp mieczy pod dowództwem druhny drużynowej Alicji Gościmskiej, która stworzyła
w Laskach drużynę harcerską im. Emilii Plater numer 150, hufiec
Żoliborz. Ukończyliśmy powszechniak w Laskach z odznaczeniem. Szliśmy jak burza. Chodziliśmy bez lasek, choć wyszliśmy
z Lasek, na znak lokomocyjnej samodzielności, co było oczywistym szaleństwem, grożącym naszemu zdrowiu i życiu. Ważniejsze było pokazać widzącym, że nie jesteśmy niedojdy. W ten sposób jeździliśmy po Polsce.
Tak też było we Wrocławiu, gdy byliśmy uczniami I Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Poniatowskiego nr 9, a potem, gdy
byliśmy studentami polonistyki na Wrocławskim Uniwersytecie,
wtedy jeszcze im. Bolesława Bieruta. Jak ta historia naszego życia ciągle się zmienia. Raz na dobre raz na złe.
A my czynnie uczestniczyliśmy w studenckim życiu kulturalnym Wrocławia, udowadniając społeczeństwu naszemu, to, z czego nie zawsze zdaje sobie sprawę, że niewidomi potrafią zaskoczyć świat niespodziewaną swą sprawnością, wzbogacając skarbnicę ludzkich osiągnięć klejnotami swej twórczej działalności.
Irek Morawski ten klejnot miał, trzymał w rękawie i nigdy nie
wrzucił go do skarbnicy. Tylko kilka błyśnięć tego klejnotu zobaczyli czytelnicy. W almanachach wydanych przez Ossolineum
„Dojrzewające słowa” w 1958 roku i „Pomosty. Wrocławski almanach młodych” w 1966 roku. I jeszcze gdzieś w kilku pismach. Od
czasu do czasu przeczytał coś swojego nowego mnie i swym kolegom z grupy „Dlaczego nie”. Czasem ujawnił swą twórczość na
którymś ze spotkań literackich, organizowanych przez wrocławską grupę artystyczną „Dlaczego nie”. Zdumiewał wyobraźnią, filozofią poszukiwacza samego siebie, rozciętego laserem logiki na
tak i na nie. Na dwie sprzecznie istniejące połowy.
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Jedna połowa Irka, ta wynikająca z natury niewidzenia, nie
mogła notować i nigdy nie zanotowała takich doznań, jak kolory świata, jego światłocień i przestrzenną perspektywę. Tak więc
sztuka malarska czy fotograficzna to wielka niewiadoma, część jego rzeczywistości. Duga połowa Irka, te wszystkie niewiadome
chowała do kieszeni swej wyobraźni. Życzliwymi ramionami osiągniętej wiedzy, mądrości i rajskiego humoru obejmowała wielkiego pluszowego misia nonsensu, wołając: już jestem na właściwej
drodze, tylko na jakiej, tego jeszcze nie wiem. To był cały Iruś, plus
wielka uczciwość łagodnego charakteru i solidność podejmowanych zobowiązań.
Kiedyś warszawskie pismo „Współczesność” skierowało do
mnie, jako do młodego wówczas pisarza i przywódcy grupy „Dlaczego nie” pytanie: twój ulubiony pisarz i twój nielubiany. Odpowiedź moja, którą „Współczesność” opublikowała, brzmiała następująco: nielubianego pisarza nie mam, bo takiego nie czytam,
a ulubionych pisarzy mam czterech, są nimi: Franz Kafka, Ernest
Hemingway, Konstanty Ildefons Gałczyński jako słowo koncertujące i nieznany jeszcze światu Ireneusz Morawski.
W cyrku naszego świata los figle nam płata, a ty Irusiu też nam
figla spłatałeś, nie dając, nie objawiając światu i nam swej twórczości pisarskiej. Jednak to nie był twój figiel. Musiałeś z czegoś
żyć, mieć na chleb i mieszkanie i na rodzinę, gdyś się ożenił z panią pedagog Heleną Wiśniowską, urodzoną w Przemyślu. Twoją, niezłomnie wierną towarzyszką życia.
Nie mając koniecznego czasu i warunków materialnych by stać
się pisarzem, zostałeś urzędnikiem, członkiem kierownictwa Dolnośląskiej Spółdzielni Inwalidów Niewidomych we Wrocławiu.
Byłeś jej prezesem i wiceprezesem. I tak już przez całe życie, z wielkim pluszowym misiem nonsensu pod stołem i szklanką codziennego trudu na stole, do przełykania z uśmiechem zrozumienia
wszelkich nieporozumień.
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Wracając do naszych studiów, prace magisterskie napisaliśmy
w zakresie teorii literatury pod kierunkiem lwowianina, bardzo
lubianego, niezwykłego profesora Jana Trzynadlowskiego. Moja
była dwujęzyczna, polsko-włoska, o tłumaczeniu na język polski
„Opowiadań rzymskich” – Raconti romani, autor Alberto Moravia. Irek napisał pracę o twórczości poetyckiej Juliana Przybosia.
Fachowcy ocenili jej poziom, jako poziom pracy doktorskiej.
Czując głęboko w sercu ciepło rodzinnego domu, raz u Morawskich na Drukarskiej, raz u Bartyńskich na Smoluchowskiego, oczywiście we Wrocławiu, obejmuję pamięcią nasz przyjacielski związek trwający prawie 65 lat. Ten fakt zapiera mi dech.
Nie tak dawno Iruś pisał, że – Dnia 5 grudnia roku 2006 Andrzej i ja, a z nami żony, obchodziliśmy sześćdziesięciolecie naszej przyjaźni. Andrzej i ja zjedliśmy po pół pieczonej gęsi, a trufle zastąpiły po prostu pieczarki. Półgęski poparliśmy dobrze
schłodzoną „Wodą Życia” z butelki i wypiliśmy za naszych następnych dużo lat. Hej!
Gdy moja żona Krzysia, wrocławianka urodzona na Dolnym
Śląsku w Jarkowicach nad srebrnym potokiem, bierze do rąk mój
tom chopinowskich poematów pt. „Piętnaście dni w Dusznikach
a nasz dom w Polanicy” i czyta mi upojny swym pięknem tekst
Irka, który swym słowem „Poezja – Chopin – my i półgęski” unieśmiertelnia naszą przyjaźń, drży moje serce. W tych poematach
opisałem nasz wspólny pobyt we czwórkę na chopinowskim festiwalu w Dusznikach. Był to rok 2003. I tak się spotkaliśmy w jednej książce, by zawsze trwać, jeśli będą słowa.
Oni są jak Kastor i Polluks – mówili o nich starożytni Grecy.
Krzysia czytała nam Platona.
Oni są jak Cyryl i Metody – mówili o nich wyznawcy prawosławia. Krzysia czytała nam Bułhakowa „Mistrza i Małgorzatę”.
Oni są jak Lelum i Polelum – szeptał ze sceny teatralnej wrocławski aktor urodzony w Wilnie Igor Przegrodzki. Krzysia czytała nam Hrabala.
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Oni są jak polscy piloci, jak Żwirko i Wigura – mówił o nich
wojskowy pilot pułkownik Marian Niedźwiecki urodzony w Warszawie. Wiedzą jak trzeba wzbić się ponad chmury i nakichać na
wszystko, co jest pod spodem. Krzysia czytała nam Haszka „Przygody dobrego wojaka Szwejka” i „Egipcjanina Sinuhe” Mika Waltariego.
To są przecież bracia z wojska. Mówiły o nas nasze uśmiechnięte żony Krzysia i Helenka.
Prawie 65 lat wspólnego lotu samolotem marzeń. W tym roku 2011, w dniu 29 czerwca w środę o godzinie 9.00 rano urwało się jedno skrzydło. Tym skrzydłem byłeś Ty. Zostało drugie
skrzydło. Tym skrzydłem jestem ja, Irusiu, mój bracie z wojska.
Czy powiesz mi, jak mam teraz lecieć?
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Andrzej Pettyn

Co jeszcze można zrobić dla niewidomych dzieci
w Laskach?
Wspomnienie o śp. Lucjanie Świątkowskim1
W sobotę 30 kwietnia zmarł
Lucjan Świątkowski
Kombatant, Syn Pułku, Kawaler Orderu Uśmiechu, wyróżniony Medalem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi „Pax et
Gaudium In Cruce” w uznaniu zasług dla Dzieła Matki Czackiej, całym sercem oddany pomocy wychowankom Zakładu
dla Niewidomych w Laskach, zwłaszcza z Domu
św. Maksymiliana.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak
ościół parafialny św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku w dniu 5 maja br. wypełniony po brzegi. Setki mieszkańców Milanówka, przedstawiciele władz samorządowych miasta radni delegacja
Środowiska Synów Pułku, poczty sztandarowe, delegacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Laskach, członkowie Towarzystwa Miłośników Milanówka, przyjaciele Zmarłego z Milanówka i innych
miejscowości, Te tłumy wiernych i przyjaciół przybyły, by pożegnać Lucjana Świątkowskiego – człowieka wielkiego serca, inicjatora wieloletniej pomocy dla dzieci niewidomych w Laskach, który odszedł od nas w wieku 79 lat.
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Przedruk z Biuletynu Miasta Milanówka nr 3/2011.
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„... przebywanie wśród dzieci to balsam dla mojej duszy...”
Przemiłego Pana Lucjana często spotykałem, a to na mieście,
a tu po niedzielnej mszy św. i nasze spotkania sprowadzały się
wciąż do tego samego pytania: co jeszcze można zrobić dla niewidomych dzieci w Laskach? Organizowanie pomocy dla niewidomych dzieci to była Jego wielka pasja, główny cel Jego życia po
przejściu na emeryturę, a wszystko zaczęło się jeszcze gdy pracował w MIFAM-ie. Miał wiele pomysłów, w rozmowach wyrażał
pogląd, że społeczeństwo w Milanówku i innych miastach powinno więcej działać na rzecz dzieci niewidomych, bo one potrzebują szczególnego wsparcia i – w miarę swoich możliwości – sam dawał przykład, podejmując inicjatywy służące temu najważniejszemu dla niego zadaniu. Pamiętam, jak się ucieszył, kiedy udało mu
się pozyskać wsparcie i pomoc na rzecz niewidomych dzieci z Lasek burmistrza Jerzego Wysockiego i wiele milanowskich firm. Te
kontakty spowodowały nie tylko udział delegacji Milanówka
w uroczystościach organizowanych w Laskach (każdorazowo
z przywiezionymi przez milanowian koszami wypełnionymi prezentami), ale i liczne występy artystyczne utalentowanych dzieci z Lasek w Milanówku, w Teatrze Letnim.
W 1987 r. założył Milanowskie Środowisko Synów Pułku, pragnąc wspólnie z kolegami kombatantami i wieloma zacnymi
mieszkańcami Milanówka wspierać dzieło Matki Czackiej, założycielki ośrodka dla niewidomych w Laskach. Przez całe lata przynosiło to wspaniałe wyniki. Pan Lucjan znany był z tego, że żaden z milanowskich zakładów pracy nic był w stanie oprzeć się
jego argumentacji i inicjatywom. Płynęły więc do potrzebujących
wsparcia dzieci w Laskach krówki z Milanówka, pączki z cukierni Pacześnych, wyroby wędliniarskie Ratyńskiego, galaretki, dżemy i keczupy Rybaka i wiele innych. Z dumą opowiadał mi, że wywalczył przy poparciu Rady Pracowniczej MIFAM-u decyzję
o przekazaniu w darze 3000 igieł do zastrzyków. To też było potrzebne jego podopiecznym w Laskach.

Andrzej Pettyn – Wspomnienie o śp. Lucjanie Świątkowskim
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Przed dziesięciu laty, gdy przeprowadzałem z nim wywiad dla
kwartalnika „Milanówek”, powiedział, co odnalazłem w notatkach,
że „przebywanie wśród dzieci to balsam dla mojej duszy”. Działalność na rzecz niewidomych w Laskach i przyjaźń z chłopcami
z Domu św. Maksymiliana spowodowała wystąpienie chłopców
do Kapituły Orderu Uśmiechu o przyznanie Mu tego orderu. co
nastąpiło w 1997 roku. W czasie wspomnianego wywiadu zapytałem go o szczegóły uroczystości „Orderu Uśmiechu”, której towarzyszy obowiązek wypicia lampki soku z cytryny. Nie było żadnych trudności – odpowiedział pan Lucjan – wypiłem, uśmiechnąłem się; możliwie najpokorniej, o czym niewidome dzieci
poinformował mistrz ceremonii, po czym rozległy się oklaski. Sekretarz kapituły przypiął mi order nr 515, a skarbnik kapituły pasował mnie różą.
Jego budząca zaufanie, serdeczna postawa i szczera chęć służenia dzieciom pokrzywdzonym przez los, otwierała przed Lucjanem drzwi wielu milanowskich instytucji oraz zakładów pracy,
które przekazywały za Jego pośrednictwem dla dzieci w Laskach
wiele cennych i pożytecznych prezentów z okazji Dnia Dziecka,
Gwiazdki, czy nawet bez okazji.
W rozmowie ze mną, przed laty, mówił o swojej okupacyjnej
przeszłości. Walczyłem o Polskę. Kiedy miałem 12 lat, zwerbowano mnie do Batalionów Chłopskich. W tak młodym wieku nie do
końca zdając sobie sprawy z tego, bo dla mnie liczyła się tylko Polska, włączyłem się czynnie do walki z hitlerowskim okupantem, ponieważ tak mnie wychowano.
Po zakończeniu wojny do Synów Pułku początkowo mogli
przyłączyć się tylko ci, którzy walczyli czynnie na froncie, później
przystąpili młodociani uczestnicy Powstania Warszawskiego.
Wreszcie kurierzy różnych formacji. W ten sposób powstało środowisko „Synów Pułku”, którego członkiem był pan Lucjan. Wszyscy narażaliśmy życie w walce z okupantem, wykonując różne zadania w formacjach zbrojnych – powiedział przed dziesięciu laty
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Lucjan Świątkowski z żoną

w nagranym wywiadzie pan Lucjan. – Obecnie podejmujemy inicjatywy na rzecz osób oczekujących pomocy, bo teraz – w warunkach pokojowych – akurat taka jest
potrzeba. W moim konkretnym
przypadku jest to działalność na
rzecz dzieci niewidomych.
Za swoją działalność Lucjan Świątkowski otrzymał wiele odznaczeń przyznanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
m.in.: Odznakę Syna Pułku, odznakę „Weterana walk o niepodległość”, Odznakę Związku Kombatantów „Za zasługi”. Uchwałą
Rady Państwa przyznano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ponadto odznaczony został „Krzyżem Grunwaldu” medalem „Zwycięstwa i wolności 1945 r.” oraz wieloma innymi.
Żegnając Lucjana Świątkowskiego, wyrażam nadzieję, że Jego dzieło znajdzie następców, że być może znajdzie ich wśród harcerzy, których Zmarły szczególnie cenił za wartościowe inicjatywy. Pozostaje wierzyć, że znajdą się osoby, które zechcą kontynuować dzieło pomocy dla dzieci niewidomych w Laskach
zapoczątkowane przez Lucjana Świątkowskiego.

Andrzej Damian i in. – śp. Aleksandra Maria Sikorska
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Andrzej Damian, Anna Maria i Małgorzata Ewa Sikorscy

śp. Aleksandra Maria Sikorska
asza najlepsza, kochana Mama przyszła na świat 4 kwietnia 1919 r. w Nałęczowie. Dzieciństwo spędziła w otoczeniu pięknej
przyrody, co odcisnęło w Jej sercu
trwały ślad. Kochała kwiaty, ptaki,
psy, koty, wszelkie zwierzęta –
wieloma porzuconymi, chorymi
opiekowała się w późniejszym życiu. Troszczyła się o każde żyjące
stworzenie.
Przyjaciele i bliscy mówili, że
ma artystyczna duszę. Już jako
małe dziecko lubiła rysować i malować, pięknie też pisała i opowiadała.
Do chwili obecnej siostry naszej Mamy wspominają własnoręcznie wykonane przez Nią piękne ozdoby choinkowe: łańcuchy,
pajacyki, ptaszki, bombki, a także kolorowe oryginalne pisanki
i piękne imieninowe laurki, z którymi przyjeżdżała na święta do
rodzinnego domu.
Tym artystycznym zamiłowaniom pozostała wierna przez całe życie. Mimo licznych obowiązków, w wolnych chwilach, często w nocy opisywała różne wydarzenia, robiła szkice.
Częste zmiany miejsca pobytu, pożoga wojenna, wielokrotne
przeprowadzki, pochłonęły prawie wszystko. Pozostało tylko kilka drobiazgów i okruchy wspomnień.
Przechowujemy do dzisiaj – pisane nocą z 5. na 6. grudnia listy od świętego Mikołaja. Przez kilka lat oczarowywały nasze dzie-
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ciństwo pięknem i ogromnym ciepłem. W każdy kolejny ranek 6
grudnia oprócz prezentów witał nas oczekiwany list z Nieba.
Te niezwykłe listy zachwycały i przenosiły w świat prawdziwej Miłości. Oto fragment listu, który czekał na nas w grudniową noc 1957 roku:
Noc otuliła Ziemię i śpią cichutko grzeczne dzieci
Siwy Staruszek w saniach drzemie, gwiazdka mu drogę znacząc
świeci.
Po srebrnej, księżycowej drodze Święty Mikołaj z Nieba spieszy
I chociaż stary, strudzon srodze, na myśl o dzieciach już się
cieszy.
W złocistej księdze ma spisane
Kto grzeczny był, kto słuchał mamę, kto tatusiowi nie
dokuczył…
Kto w złotej księdze zapisany temu Staruszek coś przynosi,
W dziecięce prośby zasłuchany, spełnia, gdy dziecko bardzo
prosi…
Wzruszające, serdeczne słowa przywołują wspomnienia niezapomnianych, wspólnie spędzonych chwil.
Bardzo wcześnie utraciła kochaną mamę, szkoły kończyła poza rodzinnym gniazdem. Marzenia o studiach plastycznych przerwał wybuch wojny.
W Warszawie jako młoda osoba podjęła społecznie opiekę nad
rannymi i chorymi żołnierzami, początkowo w Szpitalu Maltańskim, potem w Szpitalu Ujazdowskim, zaangażowała się także
w działalność konspiracyjną, jako łączniczka Oddziału Batalionu Saperów Praskich AK „Chwacki”, ps. „Oleńka”. W tym czasie
poślubiła dawnego kolegę, Damiana Sikorskiego, działającego także w podziemnych narodowych strukturach wojskowych.
Po wojnie zajęła się wychowywaniem trójki dzieci, co ostatecznie przekreśliło Jej wcześniejsze plany edukacyjne. Rezygnując
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z realizacji własnych marzeń zaangażowała się całym sercem
w edukację swoich dzieci.
Los nie szczędził Jej chorób, dolegliwości, zmartwień, różnorakich kłopotów i cierpień. Mimo to nie poddawała się zwątpieniu, nie upadała na duchu; lubiła podróżować, zwiedzać, poznawać nowych ludzi, rozmawiać. Te marzenia mogła jednak realizować dopiero w późniejszym życiu.
Chęć niesienia pomocy potrzebującym towarzyszyła Jej całe
życie; nawet w trudnych, ciężkich czasach starała się w miarę finansowych możliwości wspomagać tych, którym pomoc była potrzebna. Serce ciągnęło Ją zawsze do Lasek. Sama była krótkowidzem i wiedziała jak trudno wykonać nawet proste czynności osobom słabo widzącym toteż w miarę możliwości dbała
o dokonywanie wpłat na rzecz dzieci niewidomych. Z wielkim
przejęciem odczytywała relacje o dziełach Lasek, jakie przekazywała Jej w listach p. Elżbieta Morawska – Sawa, którą poznała podczas odwiedzin w Laskach, gdzie czuła się nadzwyczaj dobrze.
Piękno otoczenia, spokój, cała atmosfera tego niezwykłego miejsca przynosiły Jej ukojenie ofiarowując chwile, gdy zapominała
o bólu i własnych dolegliwościach.
Pozostawiła cenne dla nas, własnoręcznie wykonane przedmioty: płaskorzeźbę, różne artystyczne wyroby, akwarelki, rysunki. Ostatnie – rysowane drżącą ręką na kilka godzin przed śmiercią niosą ślady ogromnego cierpienia.
Była osobą wielkiej prawości i niezależności, wspaniałą, czułą, wyrozumiałą mamą. W ostatnich latach zmagała się z ciężką
chorobą, która przyniosła Jej wiele cierpień, co znosiła mężnie do
końca, umacniana w każdy pierwszy piątek miesiąca sakramentem Komunii Świętej.
Odeszła, otoczona modlitwą, 11 lipca.
Pożegnaliśmy Ją 14 lipca na Powązkach – Mszę świętą celebrował Jej duchowy opiekun ks. Jan Wróbel, który po wzruszających słowach pożegnania odczytał piękny tekst przygotowany
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przez wieloletniego przyjaciela domu ks. prałata Wiesława Niewęgłowskiego:
„Stoimy w obliczu śmierci. W tak trudnej i poważnej chwili
Kościół przynosi wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. Chrystus, który doświadczył cierpienia, śmierci i nieba, powiada, że
śmierć nie jest ostatnią decyzją Boga wobec człowieka. Zmarły
człowiek ma przed sobą przyszłość. Bowiem jego życie zmienia
się, ale się nie kończy. I gdy rozpada się dom naszej doczesnej pielgrzymki, ciało, człowiek znajduje nowy kształt i nowe mieszkanie.
Mieszkanie u Boga.
Dzisiejsza żałobna ceremonia odsłania potrzebę Boga. Ukazuje, że naszemu życiu potrzebna jest także wieczność, duchowość. Człowiek jest istotą przemijającą. Dni nasze policzone, są
jak trawa, kwitnie on jak kwiat na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika. Kościół głosi, że Bóg Chrystus przyszedł na świat,
aby nas przekonać, iż Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Zdanie, które wypowiemy nad trumną sypiąc grudkę ziemi,
prochem jesteś i w proch się obrócisz – nie jest wypowiadane ku
wzbudzaniu lęku, ale ku nadziei, iż Bóg z prochu uczyni nas raz
jeszcze. Chrystus Pan przeszedł przez ludzką śmierć. Ukazał, że
po tamtej stronie jest świat miłości. Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu – to nie śmierć, lecz Życie; nie rozpacz, lecz nadzieja. I do tej nadziei Kościół wzywa nas.
A Bóg nam już jest potrzebny, teraz. Trzeba nam pamiętać to,
co wypowiedział Jezus – kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do
tego i ja przyznam się przed Ojcem moim, a kto zaprze się Mnie
przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Aleksandra Maria w całym swym życiu ufała Bogu. Dzisiaj
może ze spokojem wyjść Mu na spotkanie. I mimo, że dni jej zamknięte, ona nadal żyje. Niech Pan ogarnie ją Swą miłością”.

s. Faustyna Szulc – śp. Maciej Dąbrowski
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s. Faustyna Szulc

śp. Maciej Dąbrowski
ył uczniem naszego Ośrodka w latach
2002–2005. Uczniem nietypowym, który
w szkole był zaledwie kilka razy. Choroba nie
pozwalała mu na codzienne pobyty w szkole, ale
jego zapał do poznawania świata, do nauki,
sprawił, że miał zajęcia w domu w Warszawie,
gdzie mieszkał otoczony serdeczną troską i miłością swojej rodziny.
Grono nauczycieli z „Jabłonek” pospieszyło z pomocą, by towarzyszyć Maćkowi w tym jego otwarciu na nowe, nieznane
i wspierać jego wielkie pragnienie uczenia się i poznawania świata.
Choć realizował indywidualny program, zdobywał nagrody
w konkursach ogólnopolskich. W roku szkolnym 2002/2003 brał
udział w konkursie „Europa moich marzeń”, gdzie wśród ośmiu
tysięcy prac nadesłanych na konkurs jego praca – zaprojektowany znaczek pocztowy – została nagrodzona. (Laski nr 3 /2003).
Zadziwiająca była też dojrzałość tego młodego człowieka. Nie
uskarżał się na swoją trudną sytuację zdrowotną, nie narzekał, ale
zawsze z uśmiechem podejmował swoje życiowe zadania,
a szczególnie to najważniejsze: ŻYCIE.

B
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Elżbieta Białaszek

Wspomnienie o Małgosi Zawirskiej-Jałowieckiej
rzydziestego czerwca 2011roku
odeszła do Pana moja siostra,
Małgosia. Przeżyłyśmy razem jej 57
lat. Niełatwo pogodzić się z takim faktem tym bardziej, że więcej rodzeństwa nie miałyśmy.
Nasza Mama powiedziała mi kiedyś: „Popatrz jakie to szczęście, że Gosia jest w naszej rodzinie, bo gdyby
urodziła się w jakiejś Afryce, to co to
by było?” Rodzice i ja uczyliśmy ją
zdawałoby się wszystkiego czego zobaczyć nie mogła, zestawień kolorów, wielkości zwierząt, barw kwiatów wysokości drzew. A teraz gdy jej zabrakło wydaje się, że to ona
była naszą nauczycielką.
Małgosia była dzieckiem z absolutnym słuchem muzycznym.,
pięknie śpiewała, pamiętam jej nadzwyczajne wycinanki. Była
uczennicą Szkoły Muzycznej w Krakowie i wychowanką Lasek.
Zdała maturę w szkole dla widzących, potem uczyła się masażu
a dalej ważne były tylko dzieci.
Brała udział w warsztatach ceramicznych. Odkryła rzeźbę.
W kwartalniku „Dłonie i Słowo” w numerze 2 z 2002 roku w wywiadzie z Przemkiem mówiła: „Podczas pracy w glinie czuję się
jakbym była gdzieś wysoko... To jakby była moja mała modlitwa
do Boga. Jest Mu zresztą za co dziękować. Kiedy przed naszą rozmową rozmyślałam o swoim życiu odkryłam, że w wielu momentach, w których czułam się nieco opuszczona On naprawdę był
przy mnie. Wspomagał mnie życzliwymi ludźmi i różnymi wy-
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darzeniami. Dotyczy to także rzeźbienia. Parę lat temu przeżywałam
bowiem trudny okres problemów
rodzinnych.. Dodatkowo wcale
nie grałam na fortepianie. I właśnie wtedy, niby przez przypadek
pojawiły się zajęcia ceramiczne.
(...) Myślałam, żeby zrobić rzeźbę
i napisać do niej opowiadanie. Byłaby to opowieść o DRZEWIE RADOŚCI przeniesionym z LASU
SZCZĘŚCIA. Rzeźba miała być
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wielkim drzewem, na którego gałęziach bawią się dzieci, skaczą
zwierzęta, panuje radość ogarniająca wszystkie stworzenia. Skala tego pomysłu przerasta chyba jednak możliwości i moje i samego materiału.”
Siostra powiedziała mi o tym swoim pomyśle pytając czy to
nie jest zbyt banalne i naiwne. Dyskutowałyśmy o tym. Rzeźby nie
zrobiła ale uczyniła to inaczej. To drzewo to jej dzieci, rodzina,
przyjaciele, Alusia, Sylwia, Przemek, Daniel, Irena, Grażynka, ciepłe wspomnienia o siostrach i kolegach z Lasek i wszystkich, których skupiała wokół siebie. I tak to dzieło powstało. I jeszcze
o dzieciach. Ma ich troje Bartka, Basię i Maćka ale pokochali ją
także Patrycja, Kacper i Marta. Co sprawiło, że wszyscy oni szczególnie w ostatnich latach, miesiącach i dniach okazali Jej tyle troski, czułości i delikatności nie opuszczając Mamy nawet na chwilę? Wszyscy sześcioro naturalnie odwzajemnili jej miłość, której
ich uczyła, bo Małgosia nie żyła dla ciała tylko dla duszy. Teraz
jest wolna i wierzę w to głęboko – szczęśliwa.
Pożegnaliśmy moją siostrę w Izabelinie 5 lipca 2011 roku, piękną, uroczystą mszą odprawioną przez Proboszcza parafii św. Franciszka ks. kan. Henryka Michalaka, kazaniem, które było pełne nadziei w Bożą opiekę i Jego niezmierzoną miłość.

Alma Skrzydlewska, Goretti Podoska – s. Maria Wanda
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Siostra Maria Wanda – Kustosz Świętomarciński
 Dnia 20 października 2011 roku
odeszła do Pana nasza Siostra

ŚP. S. MARIA WANDA
od Ran Pana Jezusa
Leokadia Warsewicz
przeżywszy lat 73, powołania 48, profesji 45.
Msza św. pogrzebowa odbyła się
25 października (wtorek) o godz. 14.00
w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.

PANIE PRZYJMIJ JĄ DO SWOJEJ ŚWIATŁOŚCI
„Siostry…przez całe życie oddają cześć Bogu, aby Go kochać
i wielbić kiedyś w niewypowiedzianym szczęściu.”
M. Elżbieta Czacka

yła obdarzona talentem technicznym i wrodzonym wyczuciem prawdziwego piękna. Stąd umiała współpracować
z pracownikami wszelkich zawodów: stolarzami, elektrykami, hydraulikami, kamieniarzami.
Bardzo szybko pojmowała i uczyła się wykonywania różnych
napraw i usuwania drobniejszych awarii, zarówno w domu, jak
i w kościele.
Od początku pobytu w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia
w Warszawie pomagała s.Almie w tworzeniu „żłóbków” w okre-
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sie Bożego Narodzenia, a w Wielkim Tygodniu tzw. Ciemnic
i Grobów Pańskich.
Była to pomoc prawdziwie twórcza, z łatwością wzajemnego
porozumienia.
Bliska współpraca przerodziła się w wierną przyjaźń.
Siostra Maria Wanda pieczołowicie dbała o wszystkie wykonane przez s.Almę prace okresowych dekoracji i starannie je przechowywała.
Po wyjeździe s.Almy z Warszawy, umiała sama, często w porozumieniu z s.Almą na odległość, z poszczególnych elementów
z pomocą sióstr montować odpowiednie dekoracje, a nieraz do
wykonania cięższych prac zapraszała znajomych mężczyzn, którymi umiała pokierować.
Siostra Maria Wanda kochała przyrodę. Z wielkim zaangażowanie i zamiłowaniem pracowała w ogrodzie klasztornym. W tej pracy również wykazywał umiejętności i talent twórczy.
Ufamy, że Pan Jezus, któremu starała się wiernie służyć, wprowadził Ją, przez krzyż cierpienia, do piękna i radości Nieba.
Warszawa, 23 X 2011

DOKUMENTY
Inauguracja Wielkiego Jubileuszu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi za 2010 rok
(wersja skrócona)
Wstęp
anim przystąpimy do prezentacji działalności za ubiegły rok,
kilka słów związanych z realizacją wniosków, sformułowanych
podczas ostatniego Walnego Zebrania. Pominiemy oczywiście te
propozycje, które zostały już wówczas rozpatrzone i wyjaśnione
– bądź przez pana prezesa Władysława Gołąba, bądź przez inne
kompetentne osoby.
Niestety wciąż jeszcze oczekujemy – mimo zapewnień wójta
gminy Izabelin – na wykonanie chodnika od północnej bramy zakładu do kościoła parafialnego, co znacznie poprawiłoby poziom
bezpieczeństwa dla osób, poruszających się tym odcinkiem drogi.
Również wciąż nam daleko do prezentowania w Internecie
ważnych dla naszego środowiska książek i wydawnictw, co ułatwiłoby korzystanie z nich osobom niewidomym. Są już jednak
podejmowane kroki, które chociaż w części zaradzą temu społecznemu zapotrzebowaniu.
Zgłoszono też propozycje zmian w statucie Towarzystwa, dotyczące procedury przyjmowania nowych członków i uzasadnionego wykluczania niektórych osób. Mamy to na uwadze i z pewnością powrócimy do tego tematu przy okazji także innych ko-
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niecznych uzupełnień do statutu, ale trudno, abyśmy każdego roku nasz statut zmieniali, co wiąże się z różnymi dodatkowymi
trudnościami.
Wniosek o pośmiertne odznaczenie prof. Stanley’a Suterko został uwzględniony i uchwałą Zarządu z dnia 8 grudnia 2010 roku postanowiono uhonorować wkład pana Profesora w szkolenie naszego personelu – jak również innych osób z ośrodków dla
niewidomych w Polsce – w zakresie orientacji przestrzennej. Przyznano Panu Profesorowi medal „Pax et Gaudium in Cruce”, który uroczyście przekazano na ręce Jego żony w dniu 14 maja br.
podczas uroczystości związanych ze świętem naszego Ośrodka
oraz zakończeniem obchodów Roku Jubileuszowego.
Wciąż mamy poczucie niespełnienia propozycji pana Wacława Czyżyckiego odnośnie szkolenia w zakresie nauki tańca towarzyskiego dla naszych wychowanków., opartą na brajlowskim „sześciopunkcie”. Częściowym naszym usprawiedliwieniem może być
fakt, że w ciągu miniowego roku elementy te pojawiły się podczas
dodatkowych zajęć rytmiczno-muzycznych. Tak czy owak nie skorzystaliśmy z tamtej gotowości pomocy. Mamy jednak wciąż nadzieję, że mimo wszystko gotowość ta z obydwu stron nie wygasła i w nowym roku szkolnym uda nam się zainteresować zarówno młodzież jak i nauczycieli do tej niewątpliwie ciekawej
propozycji pana Wacława Czyżyckiego.
***
Rok 2010 dla historii naszego kraju to rok szczególny. Naznaczony tragedią smoleńską i gigantycznymi powodziami, pozbawiającymi wielu naszych obywateli dachu nad głową i podstawowych środków do życia.
Tak jakby nieszczęść było mało, doszedł do tego o wiele bardziej niszczący podział społeczeństwa, który z pewnością będzie
wymagał wielu lat pracy, aby odbudować naruszone fundamenty więzi międzyludzkich – także we wspólnotach ludzi, uważających się za wierzących.
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Laski nie są samotną wyspą. Również i tutaj czeka nas wiele
wewnętrznego wysiłku, aby w sposób dojrzały i zgodny z Ewangelią oceniać i realizować zadania, które wyznacza nam charakter naszego specyficznego powołania.
Szansą na ów wysiłek od podstaw były obchody jubileuszu stulecia istnienia naszego Towarzystwa. By usprawnić działania
w tym kierunku Zarząd powołał specjalną Komisję do koordynowania tego wyjątkowego wydarzenia.
Uwerturą do daty inaugurującej nasze obchody była już ubiegłoroczna Sesja Sierpniowa (30.08) pt.: „U progu stulecia TOnO”,
podczas której zrobiliśmy już pierwszy krok w kierunku powrotu do źródeł, czyli założeń Matki Czackiej. Również próba znalezienia swojego miejsca w historii Dzieła (w postaci panelu dyskusyjnego pracowników Lasek) przybliżyła nam – jak się wydaje – i ukonkretniła różnorodność dróg powołaniowych, które to
drogi wciąż powinniśmy weryfikować i niejako na nowo odkrywać sens i radość pracy w Dziele Matki Czackiej.
W związku z tym w roku ubiegłym miało miejsce wiele wydarzeń integrujących naszą wspólnotę. Między innymi 18 września, wsparci artystycznymi dokonaniami zespołu harcerskiego
„Gawęda”, i przy ognisku, kiełbaskach oraz śpiewie i muzyce uczciliśmy pamięć o naszej Założycielce i jej Dziele.
Na przełomie września i października przez kilka dni mieliśmy na terenie naszego Ośrodka relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, co z pewnością również zintensyfikowało nasze wewnętrzne przygotowania do jubileuszu.
Na długo przedtem – bo 12 maja 2010 roku – w miejscu.narodzin Róży Czackiej: Białej Cerkwi, na jednej ze ścian pałacu Branickich, odsłonięto tablicę pamiątkową informującą (w języku polskim i ukraińskim), że w tym domu 22 października 1876 roku
przyszła na świat Sługa Boża – Matka Elżbieta Róża Czacka.
Nie bez powodu więc właśnie w 124 rocznicę urodzin Matki
oficjalnie zainaugurowano w Laskach Rok Jubileuszowy, nad któ-
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rym patronat objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. Nadało to więc naszym uroczystościom odpowiednią rangę. Obecność Księdza Kardynała także przy innych
okazjach utrwaliła w nas przekonanie, że środowisko Lasek wydaje się być szczególnie bliskie Ojcu Archidiecezji Warszawskiej.
W dniu oficjalnej inauguracji przybyło do Lasek wielu dostojnych Gości, którzy uczestniczyli zarówno w ceremonii poświęcenia nowego archiwum, jak i organów piszczałkowych, umieszczonych w naszej kaplicy centralnej; wydarzenia te połączono w uroczystą Mszę świętą celebrowaną przez kardynała Kazimierza
Nycza, w koncelebrze z biskupem Bronisławem Dembowskim
i księdzem Januszem Strojnym. Po Mszy świętej profesor Julian
Gembalski – jeden z najwybitniejszych polskich organistów – dał
wspaniały koncert, w którym wybrzmiało całe piękno tego wyjątkowego instrumentu.
Z pewnością wiele wydarzeń jubileuszowych, o których mówił już pan prezes Władysław Gołąb, będziemy jeszcze wspominać także w przyszłorocznym sprawozdaniu, gdy opadną już może emocje organizacyjne i bardziej spokojnie oraz całościowo będzie można ocenić jakość naszego świętowania.
***
28.01.2010 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu – patrona naszych szkół ponadgimnazjalnych,
mieszczących się w tzw. „Jabłonkach” – podczas Mszy św. poświęcono. ikonę tego wielkiego świętego. A następnie 5 marca tego samego roku biesiadowano przy muzyce i konferowano na temat
etosu zawodu masażysty – profesji szczególnie cenionej w przypadku osób niewidomych.
W ramach działalności Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych Dorosłych z siedzibą na Piwnej w Warszawie – placówki,
która również podlega trosce naszego Towarzystwa – w Orzyszu
na Mazurach, w dniach 28.06.–12.07. odbył się turnus wypoczyn-
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kowy, jakże ważny dla wielu niewidomych, często samotnych
i opuszczonych.
Z innych wydarzeń warto wspomnieć o dniu 19 września ubiegłego roku. W dniu tym w Sobieszewie miała miejsce uroczystość
wmurowania Kamienia Węgielnego w fundamenty powstającego Domu im. Ojca Pio, przeznaczonego dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych. W dwa miesiące później wyruszyła do San Giovanni Rotondo pielgrzymka wdzięczności.
Przywieziono stamtąd figurę św. Ojca Pio i jego relikwie, które złożono w nowopowstającym Domu. 30 stycznia – już tego roku –
pod przewodnictwem Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia – odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia już wybudowanego
Domu.
Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskach (24 listopada?) w Zamościu wzięli udział w finale konkursu literacko-plastycznym pt. Najpiękniejsza historia świata. Nowy Testament
w twórczości osób niewidomych i słabowidzących.. Wielu z nich
otrzymało prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Maja Sobiech za płaskorzeźbę w glinie przedstawiającą rybę – symbol chrześcijaństwa;
Łucja Czartoryska – za pracę pod tytułem: Narodzenie Jezusa; Paulina Baranowska – przedstawienie chleba i ryb ze sceny cudownego rozmnożenia; Arkadiusz Bińkowski za pracę pt.: Jezus Ukrzyżowany i Małgosia Zocholl za pracę literacką pt.: Opowieść o wujku, nawiązującą do przypowieści o synu marnotrawnym.
Tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie siostra Felixa Bunikowska, z okazji Święta Pracowników Pomocy
Społecznej, odbierała z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, swoje kolejne odznaczenie: Drugi Złoty Krzyż Zasługi.
Zarówno naszym uczniom jak i siostrze Felixie składamy
w tym miejscu serdeczne gratulacje.
Z wybranych niektórych obrazków z życia naszego środowiska warto jeszcze nawiązać do święta Domu Św. Maksymiliana (8
grudnia 2010 r.), podczas którego tamtejsze Kółko Teatralne wy-
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stawiło uroczą inscenizację pt. „Różany raj”, z ważnym przesłaniem, aby dbać o dobrą jakość naszych rozmów i spotkań, tak jak
należy troszczyć się o prawdziwe ogrody.
***
Zarząd
Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 21 spotkań i na dzień
31 grudnia 2010 roku liczy 1472 członków.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na
Zebraniu Ogólnym dn. 29.05.2010 r. ukonstytuował się następująco:
Prezes:
Władysław Gołąb
I Zastępca Prezesa: Irena Teresa Sikorska
II Zastępca Prezesa: Piotr Grocholski
Sekretarz:
Józef Placha
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik:
Agnieszka Szlubowska
Zastępca Skarbnika: Barbara Teresa Wosiek
Członkowie:
Teresa Dederko
Stanisław Badeński
Janusz Andrzej Strojny
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r
Stan osobowy na 31.12.2010r: 565 pracowników = 526, 367
etatów
(31.12.2009r 557=523, 936 etatów)
W ciągu roku 2010 przyjęcia: 59 pracowników. Zwolnienia: 51
pracowników.
Wśród zatrudnionych jest 57 pracowników niepełnosprawnych (dane zawarte w sprawozdaniu dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).
W tej części sprawozdania chciałbym zaznaczyć, że codzienny trud pracy na rzecz osób niewidomych łatwiej nam wyczytać
ze szczegółowych sprawozdań poszczególnych placówek. W pew-
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nym sensie także z rozszerzonej wersji sprawozdania, znajdującego się w holu, gdzie wersja ta jest dostępna uczestnikom dzisiejszego zebrania. Jest to blisko 50 stron tekstu, który zostanie opublikowany w najbliższym numerze „Lasek”. Tymczasem zaś ograniczymy się tylko do niektórych wybranych fragmentów, by nie
zabierać Państwu zbyt dużo czasu a jednocześnie zostawić więcej miejsca dla innych spraw, związanych z organizacją dzisiejszego zebrania.
Oprócz wspomnianej już okoliczności jubileuszu, wymagającego wielu wysiłków organizacyjnych – w tym przygotowanie
konferencji naukowej na UKSW, które rozpoczęto już w lipcu 2010
roku – nieobojętna była nam również dwusetna rocznica urodzin
Fryderyka Chopina. Wszak muzyka od samego początku istnienia zakładu – a także dzisiaj – jest nam wciąż bliska, a związki Lasek z muzyką naszego geniusza fortepianu są na ogół wszystkim
znane. Przypomnijmy tylko, że tutaj – w tej sali – dawali swoje
koncerty Witold Małcużyński i Krystian Zimmermann oraz nasz
wychowanek Edwin Kowalik – patron naszej szkoły muzycznej,
który dokonał wielkiego dzieła: transkrypcji wszystkich dzieł Chopina na pismo Ludwika Braille’a.
Miniony rok był również naznaczony smutnymi wydarzeniami. Oprócz wspomnianej daty 10 kwietnia, rok ten będziemy także wiązać z odejściem do Pana dwóch seniorek Lasek: p. Zofii Morawskiej (106 lat) i s. Klary Jaroszyńskiej (99 lat). Widocznie
Opatrzność Boża jakby wskazała nam cezurę czasową około stu
lat, wyznaczającą niejako perspektywę zarówno naszego świętowania, jak i kresu ludzkiego życia. A zatem niezależnie od kolejnych, po jubileuszowych lat funkcjonowania Dzieła Lasek, zawsze
powinniśmy być wpatrzeni w Niebo, gdzie – jak ufamy – znajdą
również swoje miejsce odeszłe od nas w tamtych dniach jubileuszowego świętowania, drogie nam osoby.
Kluczem dokonanego wyboru niech pozostanie więc wspomniany już wcześniej jubileusz, oraz – oprócz zasygnalizowanych
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na początku sprawozdania wydarzeń – te obszary działalności,
które w latach ubiegłych były mniej eksponowane w corocznych
naszych spotkaniach. Są to między innymi: wczesne wspomaganie rozwoju, orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne i hipoterapia.
Oczywiście w ramach działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego najważniejsza jest praca dydaktyczno-wychowawcza
i powtarzające się co roku zaplanowane zajęcia zarówno w szkołach jak i internatach. Zależy nam na tym, aby wszystko to, co robi się w wymienionych obszarach zaangażowania, zmierzało do
optymalnego scalenia działań, dla dobra naszych wychowanków.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na dzień 31 grudnia 2010 roku przebywało w Ośrodku 253
uczniów:
Przedszkole (w tym 2 z Domu Dziewcząt)
19
Szkoła Podstawowa (w tym 3 głuchoniewidomych)
60
Szkoła Podstawowa Specjalna (Rabka)
34
Gimnazjum (w tym 1 głuchoniewidoma)
32
Gimnazjum Specjalne
24
Liceum Ogólnokształcące
18
Technikum Masażu
15
Technikum dla Niewidomych
4
Szkoła Zawodowa
5
Szkoła Zawodowa Specjalna (w tym 1 głuchoniewidoma) 32
Szkoła Policealna
10
Oprócz tego należy jeszcze uwzględnić jedenaścioro wychowanków, przebywających w Domu Dziecka na Saskiej Kępie
w Warszawie. Z tej placówki pięć osób dojeżdża do ośrodka w Laskach i ci uczniowie zostali włączeni do zaprezentowanej powyżej statystyki.
Wczesne wspomaganie rozwoju 204
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Wczesne wspomaganie rozwoju nazywane inaczej
wczesną interwencją
W Laskach – w kompleksie budynków Przedszkola. odbywa
się to najczęściej poprzez udział rodziców z małymi dziećmi niewidomymi w tygodniowych turnusach, bądź jednodniowych konsultacjach lub innych formach kontaktu. Zdarza się również, że
zespół terapeutów wyjeżdżał do miejsca zamieszkania dziecka.
I tam prowadzono wstępne rozpoznanie jego sytuacji.
Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Sobieszewie jest
naszą najmłodszą placówką i jednocześnie jedynym specjalistycznym ośrodkiem dla dzieci niewidomych w całym województwie
pomorskim.
Z zajęć rehabilitacyjnych w Sobieszewie korzystało 150 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat oraz starszych przyjeżdżających
na konsultacje i na Spotkania Integracyjne. W jednej i drugiej placówce rodziny dzieci uczęszczających na zajęcia otrzymują wielostronną pomoc w zakresie wiedzy, informacji i wsparcia w procesie rozwojowym swojego dziecka. Dotyczy to m.in.: wsparcia
w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka; nauki
budowania prawidłowej więzi emocjonalnej między rodzicami
a dzieckiem i zdrowym rodzeństwem; nauki rozpoznawania zachowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie; instruktażu i poradnictwa na temat: stymulacji rozwoju dziecka, prawidłowej pielęgnacji i rozwiązywania problemów wychowawczych; informacji o potrzebie wyposażenia
dziecka w odpowiedni sprzęt, pomoce i inne przedmioty; pomocy rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego,
przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka niewidomego
i słabowidzącego z uwzględnieniem również potrzeb zdrowego
rodzeństwa; rozwijania poczucia przynależności do grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych; pomoc we wzajemnym wspieraniu się rodziców dzieci niepełnosprawnych.
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Orientacja przestrzenna
Zajęcia w tym zakresie realizowano we wszystkich placówkach
Ośrodka – zaczynając od wczesnej interwencji a na szkołach ponadgimnazjalnych kończąc. Charakter tych zajęć wymaga indywidualnych kontaktów, które obejmowały szeroki wachlarz
ćwiczeń w zakresie: odczytywania schematu ciała, rozwijania pojęć przestrzennych, metod poszukiwania opuszczonych przedmiotów, nauki technik ochronnych, metod poznawania wnętrz budynków, prawidłowego poruszania się z widzącym przewodnikiem i przy pomocy białej laski, pokonywania różnego typu
przejść dla pieszych, poruszania się w różnego rodzaju punktach
usługowo-handlowych oraz korzystania ze środków transportu.
Zwracano również uwagę na zachowania społeczne takie jak podstawowe zasady dobrego wychowania i zachowania się w różnych
miejscach użyteczności publicznej (kawiarnie, kina, teatry, urzędy itp.). Uczono korzystanie z map i planów dla osób słabowidzących i osób niewidomych, korzystania z pomocy optycznych (osoby słabowidzące), wykorzystywania istniejących możliwości
wzrokowych (osoby słabowidzące).
Rehabilitacja wzroku uczniów słabowidzących
Swoimi działaniami obejmujemy dzieci i młodzież niemal
z całej Polski, jako że nasi wychowankowie pochodzą z różnych
stron kraju. U siebie, w rodzinnej miejscowości nigdy nie mieliby okazji skorzystać z tego typu usług. Dlatego też zdarza się, że
proszeni jesteśmy o pomoc dzieciom z uszkodzonym wzrokiem
i uczącym się w szkołach masowych.
Świadczenia rehabilitacyjne wzroku w naszym ośrodku obejmują około 90 dzieci w wieku od 5 lat (przedszkole) do 22 (szkolenie zawodowe), które częściowo lub w znacznym stopniu, ale
niecałkowicie, utraciły wzrok. Działaniami naszymi w tym zakresie objęte są osoby ze wszystkich placówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
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Okres trwania zajęć – kilka lat i z reguły trwają przez cały okres
nauki ucznia w naszym Ośrodku i zależy to od stanu wzroku
uczniów.
Efekty działania zależą nie tylko od stopnia uszkodzenia wzroku, ale także od wieku, w którym słabowidzący są poddawani oddziaływaniom rehabilitacji wzroku – czyli im wcześniej tym lepsze są rezultaty. Postępy w posługiwaniu się resztkami wzroku
u słabowidzących zależą również od częstotliwości zajęć w ciągu
tygodnia; im częściej odbywają się ćwiczenia, tym wyniki nauczania są lepsze.
Sport i rekreacja
Wielu naszych wychowanków potrzebuje zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i wszelkiego rodzaju korekcji postawy, które to działania są podejmowane na co dzień od samego początku pobytu wychowanków w naszym Ośrodku..
Pomimo rozlicznych zajęć popołudniowych staraliśmy się
również umożliwić wychowankom udział w różnych formach
sportu i rekreacji, co w znacznej mierze wspomaga sprawność fizyczną, przyczynia się do kompensacji zmysłów, kształci słuch,
wyrabia lepszą orientację.
Nadal bardzo popularną była gra w golballa. Wychowankowie nasi bardzo chętnie jeżdżą na rolkach, uczestniczą w licznie
organizowanych rajdach na tandemach po puszczy i okolicy.
Kontynuowaliśmy zajęcia na basenie. Do południa z pływalni korzystało przedszkole i wczesna interwencja. Prowadzone są
także indywidualne zajęcia z rehabilitacji w wodzie.
Wszyscy wychowankowie Ośrodka przynajmniej raz w tygodniu doskonalili swoje umiejętności w nauce pływania pod fachowym okiem trenerów w ramach zajęć grupowych.
Ośmioosobowa grupa systematycznie uczestniczyła w treningach pływackich pod opieką trenera kadry narodowej p. Waldemara Madeja.

106

DOKUMENTY

Dawid Głowacki, Kacper Kowalewski – uczniowie gimnazjum, Krystian Kisiel – uczeń szkoły podstawowej zakwalifikowali się do reprezentacji Polski pływaków niewidomych. Wyjeżdżają na różnego rodzaju zawody (także międzynarodowe) zdobywając tam medale i nagrody.
Cieszy fakt zainteresowania naszych wychowanków sportem,
ponieważ już wielokrotnie stwierdzano, że ci, co uprawiają sport
na ogół lepiej funkcjonują w grupie i społeczeństwie. Są bardziej
zorganizowani i lepiej się uczą, a tego przecież pragniemy dla
wszystkich naszych wychowanków.
Hipoterapia
Uczestnicy zajęć terapeutycznych:
Wczesna interwencja – ok. 5 osób tygodniowo (zajęcia odbywają się 2x w tygodniu)
Przedszkole – 22 dzieci tygodniowo (3x w tygodniu)
Dział głuchoniewidomych – 4 dzieci tygodniowo (zajęcia 2x w tygodniu)
Dziewczęta – 26 osób tygodniowo
Chłopcy – 32 osoby tygodniowo
Kółko hipologiczne – 5–7 osób
Łączna liczba uczestników hipoterapii w ciągu tygodnia ok. 80
osób
Przez zajęcia hipoterapeutyczne pragniemy uzyskać następujące efekty rewalidacyjne:
1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy
podczas chodu.
2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
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6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
Jak więc z powyższego widać różnorodność zajęć rehabilitacyjnych sprawia, że przy mądrym koordynowaniu zajęć stwarzamy naszym wychowankom warunki do optymalnego rozwoju, nawet jeżeli pozornie wygląda to na przeciążenie. Oczywiście wciąż
mamy to na uwadze, i z chwilą zarejestrowania zjawiska przeciążenia, staramy się dawkować zajęcia na miarę realnych możliwości wychowanków.
Przedszkole
Analizując funkcjonowanie Przedszkola w naszym Ośrodku,
stwierdza się między innymi stale malejącą liczbę kandydatów do
tej placówki. Jak się wydaje powodów jest kilka. Jednym z nich,
poza niżem demograficznym i stale wzrastającą liczbą dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami i głębszymi deficytami zdrowotnymi,
bardzo istotnym czynnikiem jest silny nurt integracyjny. Powstaje wiele nowych placówek integracyjnych lub z grupami specjalnymi. Istnieje coraz więcej możliwości zorganizowania przez rodziców indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla dziecka niepełnosprawnego, uczęszczającego do tzw. „zwykłego” Przedszkola.
A zatem wygląda na to, że także przez najbliższe lata dzieci
w Przedszkolu będziemy mieli coraz mniej.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Laskach
W wielu sprawozdaniach nauczycieli podkreśla się, iż w przypadku naszych uczniów niezbędne jest nauczanie rysunku. Umiejętność odczytywania informacji z obrazów wypukłych jest trudna i należy od początku uczyć tej techniki (a na to też czas jest potrzebny). Rysunek – czy po prostu grafika występująca we
wszystkich podręcznikach oraz w testach sprawdzianów i egzaminów, wymaga wielu systematycznych ćwiczeń, dlatego ważne
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jest, by go uczyć od pierwszej klasy. Łączy się to także z koniecznością wydłużenia procesu edukacyjnego musi iść możliwość indywidualizacji.
Ze sprawozdań wynika, iż w każdej klasie są uczniowie, którzy bez wsparcia nie zrealizowaliby treści programowych niezbędnych, by kontynuować naukę na kolejnym, wyższym etapie.
Mając na uwadze popularyzację sprawy niewidomych szkoła ta przyjmowała dziennikarzy oraz gości z zagranicy. Współpracowano też z wyższymi uczelniami, przyjmując na zajęcia grupy
studentów oraz pojedyncze osoby na kilkudniowe praktyki. To dotyczy także innych placówek Ośrodka.
Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce
Uczniowie wzięli udział w konkursach: recytatorskim pt. „Wiosna, wiosna, ach to ty”; ekologicznym; przyrodniczym, matematycznym, pięknego czytania, wiedzy religijnej
Jak co roku wszyscy uczniowie brali udział w kolejnej (VII)
Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Roberta Korzeniowskiego. Również we wrześniu ubiegłego roku 5
uczniów wzięło udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych
w Cieszynie.
13 uczniów klas IV–VI wzięło udział w „zielonej szkole” zorganizowanej w Górach Stołowych, poznając historię, przyrodę
i kulturę regionu.
Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza szkoła Specjalna
w Laskach
W szkole św. Maksymiliana był realizowany projekt pt.: „Paszport do samodzielności”. Celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielności i jak najpełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym poprzez specjalne zajęcia pozalekcyjne.
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Gościem w naszej szkole był niepełnosprawny Jan Mela. Ten
wyjątkowy, młody człowiek udowodnił, że człowiek mimo swoich ograniczeń może bardzo wiele osiągnąć. Uczniowie bardzo interesowali się opowiadaniami Janka Meli o wyprawie na biegun
północny.
Jednym z najczęściej powtarzających się postulatów jest pilna potrzeba wybudowania. Sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, co dotyczy oczywiście wszystkich placówek naszego
Ośrodka.
Uczniowie klas gimnazjalnych pojechali do Żelazowej Woli –
miejsca urodzin Fryderyka Chopina, gdzie wysłuchali koncertu
fortepianowego oraz zwiedzili muzeum i piękny park. Było to oddanie hołdu naszemu geniuszowi muzycznemu w jego dwusetna rocznicę urodzin.
Nasza młodzież wraz z nauczycielami oglądała zawody sportowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w ramach Europejskiej Letniej Olimpiady Specjalnej.
We wnioskach postuluje się, aby od nowego roku szkolnego
utworzyć oddziały dla uczniów funkcjonujących na poziomie
upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym. Stworzy to
– według Rady Pedagogicznej tej placówki – dla tej grupy uczniów
większe możliwości ich kształcenia.
Zespół szkół ponadgimnazjalnych – Technikum,
Liceum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Szkoła Policealna
Tak jak i w latach poprzednich, uczniowie deklarujący przystąpienie do egzaminów zewnętrznych mieli możliwość pisania
próbnych egzaminów. We wszystkie pracujące soboty była organizowana matura próbna z poszczególnych przedmiotów.
Poszczególne klasy uczestniczyły w następujących wyjazdach
i projektach edukacyjnych: (lista – wersja rozszerzona).
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Do ważnych wydarzeń – oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczych należałoby zaliczyć także liczne osiągnięcia sportowe
naszych uczniów: (lista – wersja rozszerzona).
Tytułem eksperymentu zostały wprowadzone w tej szkole
dzienniki elektroniczne, jako sposób prowadzenia dokumentacji
szkolnej – zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra EN i za
zgodą rady pedagogicznej.
Jesienią gościliśmy grupę uczniów z norweskiego RCN UWC,
a w maju br. 12 uczniów z Lasek odwiedziło college. Jest to współpraca, która przynosi wzajemnie wiele korzyści. Nawiązane bezpośrednie kontakty z rówieśnikami z rożnych krajów i kontynentów są znakomitą okazją do przełamywania barier, uprzedzeń, stanu izolacji. Kapitalne znaczenie ma trening językowy.
Szkoła Muzyczna I stopnia i Ognisko Muzyczne
Szkoła ta obejmowała swoją ofertą uczniów niemal wszystkich
placówek Ośrodka. (podać liczbę osób korzystających z niej)
W załączeniu widać bogate kalendarium wydarzeń, które oprócz
aspektów edukacyjnych można śmiało nazwać wydarzeniami artystycznymi. (lista – wersja rozszerzona)
Rewalidacja osób głuchoniewidomych
W Dziale uczy się obecnie pięcioro chłopców. Grupa ta dzieli się na dwa poziomy nauczania – podstawowy i szkolny. Niższy
poziom obejmuje naukę podstawowych czynności samoobsługowych i kształtowanie form komunikacji oraz zajęcia ogólnorozwojowe i rehabilitacyjne.. Dla każdego ucznia opracowujemy program indywidualny – edukacyjny, wychowawczy i rewalidacyjny.
W ciągu roku szkolnego 2009/10 oraz 2010/11 przyjęliśmy na
konsultacje w sumie dziesięcioro dzieci. W indywidualnych przypadkach opracowujemy diagnozę funkcjonalną i programy rewalidacyjne dla głuchoniewidomych dzieci, do realizacji w miejscu
zamieszkania.
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Dom Dziewcząt
Zadania z zakresu wychowania i rewalidacji zmierzająca ku
wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziewcząt realizowano
w poszczególnych grupach internetowych w toku codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i rekreacyjnej.
W pierwszych dniach września 2010 r. Zespół Wychowawczy
zatwierdził do realizacji zredagowany na nowo Program Dydaktyczno – Wychowawczy Internatu Dziewcząt według koncepcji wychowawczej Matki Elżbiety Róży Czackiej, w którym ukazano cele wychowawcze i przedstawiono koncepcję wychowanie
integralnego, którą realizowaliśmy na odcinku wychowania religijnego, społeczno – moralnego, kulturowo – estetycznego, wychowanie umysłowego oraz w zakresie usamodzielniania i wychowania fizycznego oraz opieki zdrowotnej.
Wpisując się w myśl obchodów 100-lecia obchodów Dzieła Lasek w pierwszych dniach września przystąpiono do przygotowania Święta Patronalnego Domu Dziewcząt z okazji św. Stanisława Kostki.
17 września 2010 wieczorem wszystkie grupy z Domu Dziewcząt zgromadziły się na Adoracji Najświętszego Sakramentu,
podczas której modliły się pieśniami i rozważaniami z „Notatek”
Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Najważniejszym momentem święta Internatu Dziewcząt była oczywiście Msza Święta, odprawiona w niedzielę 18.IX, a po niej
montaż słowno-muzyczny w sali św. Stanisława pt. „Słowo wychowanek o Domu Dziewcząt”.
Dom Chłopców
W minionym roku kontynuowano zajęcia z tańca towarzyskiego. Wychowankowie regularnie trenowali piłkę bramkową, która cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem.
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Stan zdrowia wielu wychowanków wymaga częstych konsultacji specjalistów. Wspólnie ze służbą zdrowia naszego zakładu
wychowawcy starają się sprostać tym zadaniom.. Dwa razy (rano i wieczorem) w naszym internacie pełni dyżur pielęgniarka.
Dzieci poddawane są okresowym badaniom, a także po każdym
powrocie z domu rodzinnego szczegółowym przeglądom czystości. Wszystkie osoby objęte były opieką stomatologiczną. O ile wymaga tego stan zdrowia, wychowankowie otrzymują pomoc specjalistyczną w odpowiednich poradniach. Między innymi kontynuujemy współpracę z poradnią dla dzieci autystycznych.
Dom św. Maksymiliana
Na uwagę zasługuje duża aktywność tej placówki w zakresie
uczestnictwa wychowanków w wycieczkach i imprezach, organizowanych przy pomocy ich wychowawców. Między innymi: (lista – rozszerzona wersja)
Wychowankowie objęci są pełną rewalidacją, mimo że – a może tym bardziej – że z każdym rokiem trafiają do nas coraz słabsze dzieci pod względem zdrowotnym.
Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce
Placówka ta tętni życiem, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w licznych wydarzeniach odnotowanych w szerszej wersji sprawozdania. Między innymi: (lista – wersja rozszerzona)
Zgodnie z założeniami planu pracy wychowawcy realizowali w swoich grupach program w zakresie usamodzielniania:
– młodsze dzieci uczyły się samodzielnego ubierania, mycia zębów, twarzy, rąk oraz prawidłowego spożywania posiłków;
– starsze dzieci miały większy zakres czynności do opanowania:
higiena całego ciała zapinanie guzików, zamków, wiązanie sznurowadeł, składanie piżamy, kapy, ścielenie tapczaników oraz
czynności porządkowe w grupie.
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– Dzieci uczyły się posługiwać nożem i widelcem, smarować
chleb masłem i nalewać herbatę do kubeczków, miały też dyżury zmywania naczyń.
Tych podstawowych czynności uczymy oczywiście także we
wszystkich internatach naszego Ośrodka.
Dział Lekarski
W 2010 roku opieka zdrowotna nad wychowankami i pracownikami przebiegała podobnie jak w latach ubiegłych. (dokładniej
– w wersji rozszerzonej)
Działalność służby zdrowia od 11 lat jest refundowana umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauczania dzieci, opieki stomatologicznej zachowawczej i protetyki oraz „programu rehabilitacji dzieci
niewidomych i niedowidzących”.
Centrum Rehabilitacji Zawodowej
Z wybranych problemów działalności Centrum Rehabilitacji
Zawodowej warto zwrócić uwagę na szkolenia przeprowadzone
w naszej placówce.
W roku sprawozdawczym w ramach działań CRZ odbyło się
kilka szkoleń dla kadry kierowniczej i pedagogów z naszego
Ośrodka.
Z ciekawym projektem RoboBraille zapoznała się nasza kadra kierownicza i informatycy naszego Ośrodka, przeszkoleni
duńskich specjalistów.
Dzięki tej metodzie dokonuje się nieodpłatnie konwersji formatów niedostępnych na dostępne, np. w wersji brajlowskiej,
w powiększonym druku i audio.
W ramach kolejnego szkolenia kilku dziesięciu nauczycieli
i wychowawców zapoznało się z metodą wytwarzania wypukłych
i kolorowych rysunków na drukarkach typu Tiger.
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Dział Absolwentów
Jest to jedna z najważniejszych placówek Towarzystwa, która bardzo ściśle współpracuje z naszymi szkołami i internatami.
W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach zakończyło 25 wychowanków.
Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych ukończyło 4 uczniów:
– wszyscy pomyślnie zdali egzamin maturalny: 3 absolwentów
podjęło dalszą naukę na studiach (Uniwersytet Warszawski –
profilaktyka społeczna i resocjalizacja; Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna; Katolicki Uniwersytet Lubelski – informatyka);
– 1 osoba podjęła staż rehabilitacyjny (3 miesiące) i obecnie pracę – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Białołęka.
Liceum Ogólnokształcące ukończyło 8 uczniów:
– 4 rozpoczęło studia – (Uniwersytet Warszawski – Bibliotekoznawstwo; Uniwersytet Warszawski – Kształcenie nauczycieli języka niemieckiego; Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
– filologia angielska; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży – praca socjalna);
– 2 Policealna Szkoła Masażu w Laskach;
– 1 Policealna Szkoła realizacji dźwięku w Krakowie-0000;
– 1 (renta socjalna).
Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 3 uczniów:
– 2 podjęło naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Laskach; 1 Liceum Uzupełniające w Lublinie.
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Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło
5 wychowanków:
– 1 jest uczestnikiem WTZ; 3 pozostaje w domu rodzinnym korzystając z renty socjalnej; 1 uczy się liceum ogólnokształcącym
w Sochaczewie.
Gimnazjum 4 uczniów:
– 4 liceum ogólnokształcące w integracji.
Gimnazjum Specjalne 1 uczeń: pozostaje na rencie socjalnej.
Zajmowaliśmy się również absolwentami z lat ubiegłych, pomagając w szukaniu pracy i innych życiowych sprawach (m. in.
załatwianie rent socjalnych, rent rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów itp.).
Aby wzmocnić, pogłębić i modyfikować naszą pracę od stycznia 2010 r. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział Absolwentów we współpartnerstwie z Polskim
Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji kolejnego projektu PFRON pn. WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA
RYNKU PRACY II, którego celem jest aktywizacja osób niewidomych i tym samym zwiększenie szans ludzi z dysfunkcją wzroku na rynku pracy.
Dział Darów
W tym roku działalność tej placówki Towarzystwa prezentujemy przy okazji sprawozdania finansowego. Wyodrębnijmy tutaj tylko dwie wartości, określające wymierność wpływających
środków. W roku sprawozdawczym wpłynęły dary różnego rodzaju w wysokości niespełna 8 milionów złotych, co stanowi 55%
udziału własnego Towarzystwa w jego działalności statutowej.
Z 1% na nasze Towarzystwo jako organizacji pożytku publicznego, wpłynęło 1.507.554.46,– (jeden milion pięćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych 46/100) Wszystkim Darczyńcom składamy gorące podziękowania.
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Dział Tyflologiczny
Kontynuowano wydawanie czasopisma „Laski” oraz prace nad
Atlasem dla Niewidomych i Słabowidzących.
Na bieżąco obsługiwano czytelników zarówno z naszego terenu jak i osób z zewnątrz. Zorganizowano sesję sierpniową i całoroczne szkolenie nowych pracowników pedagogicznych.
Przygotowano (konferencja w Olsztynie) temat: „Edukacja nie
wystarczy – potrzeby rewalidacyjne dziecka niewidomego w wieku szkolnym (s. Elżbieta); „Zasady redagowania grafiki i ilustracji dotykowej dla niewidomych” (s. Elżbieta) (konferencja
w Uniejowie); „Rewalidacyjny Program Nauczania Dzieci Niewidomych Rysunku” (s. Elżbieta – konferencja w Bydgoszczy)
Uczestniczono w spotkaniach powołanych przez MEN ekspertów ds. rozwiązań prawnych – ujednolicenia notacji brajlowskiej
i zasad adaptacji podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Oraz w dyskusji nad dokumentem „Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych”. (s. Elżbieta)
Wydano książkę z zakresu metodyki uczenia się pt. „O lepszą
jakość uczenia się” (J. Placha)
Konsultowano wiele prac dyplomowych oraz wydawnictw.
Dział Brajla, Biblioteki Brajlowskiej i Czarnodrukowej
Dział Brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzono korektę 176 tomów tj. 68 tytułów.
Od kilku lat już prawie nigdy nie przepisuje się książek przy
pomocy klawiatury. Przetwarzamy tekst zeskanowany albo – dzięki uprzejmości wydawców – opracowujemy tekst przysłany nam
w wersji elektronicznej. Jest to ogromne ułatwienie, co nie znaczy, że nie wymaga pracy. Część początkową tej pracy, wymagającą znajomości komputera i wzroku, z wielką cierpliwością wykonują pracownicy widzący.
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Biblioteka brajlowska
Służy naszym uczniom Ośrodka, co wyraża się liczbą 1453 wypożyczeń. Najwięcej korzystali z niej uczniowie Szkoły Podstawowej. Najmniej uczniowie Szkoły Zawodowej.
Łącznie wypożyczono 877 tomów.
Biblioteka czarnodrukowa
W roku 2010 odwiedziło naszą bibliotekę 1811 czytelników,
którzy wypożyczyli 3055 woluminów. Wszystkie książki oraz czytelnicy są już w bazie komputerowej, co umożliwia wypożyczanie książek przy użyciu komputera.
Pomimo bardzo cennego księgozbioru i bogatej oferty czytelniczej, z przykrością należy stwierdzić bardzo wyraźny spadek czytelnictwa, szczególnie wśród młodzieży.
Administracja
Dział Remontowo-Budowlany.
Ważniejsze prace remontowo-budowlane wykonane w 2010
roku (lista – wersja rozszerzona).
Dział Zaopatrzenia i Transportu
W roku 2010, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania – zaopatrując wszystkie działy
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania Zakładu. Z kolei w zakresie transportu, podobnie jak
w latach ubiegłych, Dział służył głównie Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu.
Zmiany w taborze samochodowym:
Samochód Renault Espace WZ 97749 r.prod. 1999 został przez
nas przejęty z Domu Dziecka przy ul. Obrońców 24 i sprzedany
w VII roku sprawozdawczym, a Volkswagen WZX 1389 r.prod.
1993 został sprzedany w XI roku sprawozdawczym.
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Pralnia
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów
Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców Zakładu.
Działania z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
W roku sprawozdawczym wystąpiły 2 wypadki przy pracy, powodujące okresową niezdolność do pracy.
Przez cały 2010 rok trwały prace mające na celu coraz lepsze
dostosowanie Zakładu do wymagań stawianych przez przepisy
prawa w zakresie BHP i ppoż.
Lekarz medycyny pracy przebadał ok. 100 osób.
Zostały zakupione znaki ewakuacyjne oraz informacyjne i rozmieszczone na terenie poszczególnych obiektów.
Dział rolny i utrzymania terenu w Laskach
Działalność rolnicza w roku 2010 obejmowała uprawy (na
łącznym obszarze 17, 12 ha) ziemniaków, pszenicy, pszenżyta oraz
warzyw. Zebrano ponad 5 t ziemniaków, 11, 1 t zbóż i ponad 10
t warzyw, nie licząc zieleniny oraz siana z własnych i dzierżawionych łąk (ok. 13, 5 t). Rok 2010 był zdecydowanie mniej korzystny pod względem zbiorów od roku 2009. Zebrano o ok. 90% mniej
ziemniaków niż w roku 2009, zbiory zbóż i warzyw były o ok. 35%
niższe niż w roku 2009.
Płody rolne były przekazywane do kuchni, a także służyły, jako pasza dla zwierząt.
Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2010 wyniosła ok. 40 000 zł
(o 40% niższa niż w roku 2009).
Dokonano uboju 51 sztuk trzody chlewnej w ubojni (łączna waga żywca – 5600 kg, mięso w ilości 4484 kg przekazano na
potrzeby stołówek). Dla utrzymania zwierząt pasze i ściółka przygotowywane są z własnej produkcji polowej (zboża, odpady ziemniaków i warzyw, siano i słoma).
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Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2010 wyniosła
ok. 31 000 zł (o 24% więcej niż w r. 2009).
Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono hodowlę własnych kwiatów ozdobnych w szklarni z przesadzaniem do gruntu bądź skrzynek.
Prace usługowe na rzecz dla całego Zakładu:
– prace transportowe i rozładunkowe,
– prace porządkowe,
– utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyżenie
żywopłotów, przygotowanie kompostu),
– zimowe utrzymanie dróg,
– usługi asenizacyjne (ok. 180 beczkowozów),
– utrzymanie psów.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie
Decyzją Zarządu podjętą w 2010 r. Wczesna Interwencja stanowi odrębną jednostkę Towarzystwa, podlegającą pod Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Laskach.
We wrześniu 2010 roku dokonana została zmiana kierownictwa Ośrodka – Siostra Jeremia przejęła obowiązki Kierownika od
Siostry Benedykty.
W roku 2010 przyjmowano zorganizowane grupy i gości indywidualnych.
W weekendy przyjeżdżały grupy terapeutyczne na kilkudniowe pobyty. W ciągu całego roku przyjeżdżały grupy niewidomych
z całej Polski na dwutygodniowe turnusy szkoleniowe w ramach
programu PFRON „Naprawdę można”.
W roku 2010 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało ok. 2281 osób.
Odbyło się 35 turnusów dla grup terapeutycznych.
W 2010 roku oddano do użytku dwa nowo wybudowane
domki letniskowe nr 5 i 9, dzięki czemu Ośrodek zyskał 8 miejsc
noclegowych. W roku tym wykonano szereg prac remontowych
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i porządkowych – naprawa chodników, tarasów. We wrześniu
2010 roku rozpoczęto budowę domku nr 4, która w grudniu osiągnęła stan surowy zamknięty.
Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Mężczyzn
w Niepołomicach
Niewidomi Mężczyźni zawsze mogą liczyć na ten Dom, gdzie
przy poparciu władz lokalnych placówka ta wciąż się rozwija.
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych
Kobiet w Żułowie
W roku 2010 w domu pomocy społecznej w Żułowie były prowadzone następujące formy terapii, rehabilitacji i aktywizacji
mieszkanek:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej. 32 mieszkanki Domu i 21 osób niepełnosprawnych dowożonych z terenu Powiatu uczestniczyło
w terapii prowadzonej w WTZ. Zajęcia prowadzone były w 5
pracowniach: robótek ręcznych i tkactwa, dziewiarstwa, plastyczna, gospodarstwa domowego, i rękodzieła.
2. Rehabilitacja ruchowa.
3. Terapia psychologiczna.
4. Uczestnictwo w zajęciach chóru.
5. Uczestnictwo w spotkaniach i próbach teatru amatorskiego.
6. Terapia przez pracę.
Zakończenie
I tak minął kolejny rok sprawozdawczy działalności TOnO. Jego prezentację zawiesiliśmy w połowie trwania obchodów Wielkiego Jubileuszu.
Kończąc więc chciałbym podziękować wszystkim za współpracę – zaczynając od osób wykonujących najprostsze czynności,
a kończąc na pracach, wymagających najwyższych kwalifikacji
i najwyższej odpowiedzialności. Chciałbym wszystkim zadedyko-
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wać prośbę Matki Czackiej z 19 lipca 1928 roku, skierowaną do
osób pracujących w Dziele: „Moi drodzy, zwracam się dziś do Was
wszystkich (…) z gorącą prośbą, abyście to Dzieło kochali, jako Wasze Dzieło. Byście starali się je widzieć w świetle prawd Bożych
i w tym świetle starali się widzieć i to, co w nim dobrego, i to, co będąc dobrym, potrzebuje udoskonalenia, i to, co w nim złego, by mogło być poprawionym. Jeżeli na razie nie może być poprawionym,
powinno być w pokorze i z cierpliwością znoszone”.
Tak więc umocnieni tym mądrym przesłaniem naszej Założycielki wkraczajmy z nadzieją w nowe stulecie działalności naszego Towarzystwa w przekonaniu o Jej wsparciu w procesie dalszego i nieustającego rozwoju na wszystkich odcinkach pracy
w Dziele.
Józef Placha (oprac.)

INNE WYDARZENIA
W uzupełnieniu wydarzeń bieżących informujemy
Czytelników, że w październiku 2010 roku papież Benedykt XVI uhonorował księdza Edwarda Engelbrechta tytułem prałata honorowego Jego Świątobliwości.
Uroczyste wręczenie tego niezwykle prestiżowego
wyróżnienia odbyło się w ubiegłoroczną wigilię
Bożego Narodzenia w siedzibie księdza kardynała Kazimierza Nycza z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Celestino Migliore.
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2011
6.05 W Sali Centrum Kultury w Izabelinie odbyła się uroczystość nadania godności „Izabelińczyk 2010 r.”
Władysławowi Gołąbowi – prezesowi Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Godność
tę na wniosek wójta nadaje Rada Gminy w Izabelinie.
Pierwszym Izabelinczykiem była śp. Zofia Morawska.
Okazją do nadania godności Władysławowi Gołąbowi było uczczenie stulecia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Laudację na temat wyróżnionego wygłosił prof. Piotr Perzyna. W uroczystości wzięło udział
kilkanaście osób z kierownictwa Lasek.
8.05 W Żułowie odbyła się uroczystość związana z trzydziestoleciem służby w Dziele Lasek ks. kanonika Mariana Dwornickiego, w której wzięli udział: przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża – matka Anna Maria, prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb
z małżonką oraz zaprzyjaźnione z Księdzem Jubilatem

124

Inne wydarzenia

siostry z Lasek, a ponadto miejscowi goście i prof. Antoni Tronina, proboszcz z Kraśniczyna i inni. Należy
w tym miejscu dodać, że 28 lipca br. ks. Dwornicki obchodził również 90 rocznicę urodzin. We Mszy św. poza Jubilatem uczono również zbliżające się imieniny ks.
profesora Troniny i matki Anny Marii. Uroczystości zakończył występ pań pensjonariuszek, przedstawiający
historię jednej z nich, która trafiła do Lasek i tu poddała się twórczej formacji Matki Elżbiety Róży Czackiej. Tekst napisała i w głównej roli wystąpiła p. Maria
Homa.
17.05 W ambasadzie norweskiej odbyło się doroczne spotkanie z okazji święta narodowego, uchwalenia w 1914 r.
Konstytucji Królestwa Norwegii. Laski reprezentował
Władysław Gołąb – prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Kontakty Towarzystwa z Norwegią utrzymywane są już od kilkudziesięciu lat. Norwegowie między innymi zbudowali w Laskach salę rehabilitacyjną i basen.
2.06 W Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku
Narodowego odbyła się uroczystość upamiętniająca kapelanów Armii Krajowej działających na terenie Puszczy Kampinoskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kościoła, obaj warszawscy kardynałowie,
przedstawiciele władz państwowych i terenowych. Laski reprezentowała Matka Anna Maria – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża i Władysław Gołąb – prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W jednym z referatów
były podnoszone zasługi, jakie dla walki podziemnej
spełniły Laski – Zakład dla Dzieci Niewidomych, w tym
siostry, pracownicy Zakładu i niewidomi oraz ks. prof.
Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia.
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4–5.06 W pierwszą sobotę i niedzielę czerwca grupa młodzieży z Lasek wraz z siostrami i wychowawcami uczestniczyła w XV Spotkaniu Młodych w Lednicy. Hasłem
tegorocznego spotkania były słowa: Jan Paweł II – liczy się świętość.
10.06 W kościele św. Zygmunta w Warszawie i na Powązkach
odbyły się uroczystości pogrzebowe Mamy ks. Jana Konarskiego – śp. Krystyny Konarskiej. W uroczystościach wzięła udział liczna delegacja z Lasek.
14.06 Laski odwiedzili: prezes Komitetu Nowojorskiego –
p. Stanisław Świderski z Małżonką. Podczas wizyty doszło do bardzo ważnych rozmów z matką Anną Marią,
prezesem Władysławem Gołąbem, siostrą Pią – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Żułowie i siostrą
Marią z Ukrainy.
Również tego dnia w kaplicy Matki Bożej Anielskiej
i na cmentarzu zakładowym w Laskach odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 95 lat śp. Profesora Sylwestra
Jakubowskiego, chirurga- ortopedy i reumatologa, który przez wiele lat ofiarnie służył Laskom.
17.06 W Stanisławowie odbyła się uroczystość 10-lecia Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Fundację Praca dla Niewidomych oraz 20lecia Fundacji i 65-lecia Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce. W uroczystości wziął
udział prezes Komitetu – p. Stanisław Świderski
z małżonką Barbarą, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych – p. Anna Woźniak-Szymańska, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb oraz przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Rolniczy Zakład
Aktywności Zawodowej w Stanisławowie stanowi dumę prezesa p. S. Świderskiego.
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19.06 Z okazji zbliżającej się 9. rocznicy śmierci Ojca Tadeusza Fedorowicza na Mszy św. i przy grobie Ojca spotkała się liczna grupa osób: siostry, młodzież z Ośrodka oraz przyjaciele z Warszawy. Podczas spotkania na
Sali w Domu Dziewcząt zaprezentowana została nowowydana książeczka zawierająca fragmenty listów Ojca
Świętego Jana Pawła II do Ojca Tadeusza zatytułowana Na papierze i w sercu.
Również tego dnia w Sali koncertowej Centrum Kultury w Izabelinie Szkoła Muzyczna z Lasek, z udziałem
wójta Gminy Izabelin – Witolda Malarowskiego, zorganizowała koncert na rzecz Zuzanki Faderewskiej
w celu zebrania funduszy na pokrycie kosztownej operacji serca. W koncercie wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły, w tym mama Zuzi – Anna Faderewska-Kuszaj. Zarówno wójt gminy, jak i prezes Zarządu
TOnO podkreślili moralne znaczenie przedsięwzięcia;
Jak niezwykle ważne jest, aby człowiek w potrzebie nie
czuł się osamotniony. Po koncercie odbyła się aukcja
obrazów miejscowych artystów wspierająca operację
Zuzi.
21.06 Uroczystość Ślubowania Absolwentów, podczas której
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski – został odznaczony Medalem Pax et Gaudium in Cruce.
22.06 Na trawniku między Biblioteką i Domem Dziewcząt zasadzono trzy dęby ufundowane przez lubelską kapitułę Dziedzictwa Narodowego. Pamiątkowe dęby, pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI noszą imiona Błogosławionego Jana Pawła II, Prymasa Stefana
Wyszyńskiego i Prymasa Józefa Glempa. Inicjatywę posadzenia dębów podjął Marian Sadłos, prezes Kapituły Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa im. o. Augustyna Kordeckiego. Na wizytówce Kapituły zamieszczo-
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no słowa: „Na wieczną chwały pamiątkę sadzimy dęby pomniki wielkim, zasłużonym i świętym Polakom”.
Certyfikaty podpisane przez Prymasa, umieszczone
w specjalnych tulejach zostały zakopane przy korzeniach drzew. W tej uroczystości wzięli udział: Prymas
Józef Glemp, Matka Anna Maria, Prezes Władysław
Gołąb, Dyrektor KPN – Jerzy Misiak, Dyrektorzy –
Piotr Grocholski i Adam Kubicki, ks. Rektor Grzegorz
Ostrowski, ks. Grzegorz Michalczyk.
Prezes, pan Marian Sadłos, zmarł w wieku 77 lat 14 lipca 2011 roku, w niespełna miesiąc po zasadzeniu dębów w Laskach. W dniu 21 lipca w Jego intencji została odprawiona w Laskach Msza święta.
26.06 Rozpoczęły się letnie wczasy dla niewidomych pań, które prowadziły: s. Alberta (I tydzień) i s. Irmina (II tydzień). Uczestniczyły w nich 33 osoby i dwoje dzieci.
Codziennie odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, basen, hipoterapia oraz spotkania ze śpiewem i muzyką. Gośćmi specjalnymi byli: aktor – Tadeusz Chudecki, który opowiadał o swoich podróżach po świecie,
a także podpisywał swoje ostatnio wydane książki, oraz
prezes Władysław Gołąb, który obchodził swoje imieniny przy grillu pod dębami przed Domem Dziewcząt.
Inne wydarzenia to: wycieczka do Muzeum w Zuzeli,
miejscu urodzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prezentacja książki Na papierze i w sercu, w której opublikowane zostały listy Jana Pawła II do ks. Tadeusza Fedorowicza, bal „Walce i walczyki” poprowadzony
przez zawodowego wodzireja, wspomnienia: s. Karoli,
s. Blanki, s. Tabity, s.Teodory, s. Jozafaty, s. Grzymisławy, s. Modesty, s. Roncalli, s. Anieli i s. Beaty.
3.07–15.07 W Broku nad Bugiem odbył się turnus wypoczynkowo-formacyjny zorganizowany przez Duszpasterstwo
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Osób Niewidomych i Niedowidzących z Warszawy.
Oprócz wycieczek – do Treblinki i sanktuarium
w Prostyni, Zuzeli, Grabarki, Nowogrodu i Ciechanowca – czas wypełniony był spacerami po przepięknych
lasach, wycieczkami rowerowymi oraz spotkaniami
przy ognisku lub na sali, gdzie miało miejsce wspólne
muzykowanie, a także przedstawienia-scenki przygotowywane pod kierunkiem s. Olgi czy Ani Figury. Młodzież pozostawała pod czujnym okiem s. Emanueli,
która organizowała wypoczynek czynny. Dorośli mogli zawsze liczyć na pomoc s. Noemi i s. Kolety. Codziennie była możliwość uczestniczenia we Mszy św.,
adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji, do której wprowadzenie przygotowywał ks. Andrzej Gałka.
11.07–24.07 W Sobieszewie odbył się turnus rekreacyjno-usprawniający dla dzieci i młodzieży z Ośrodka w Laskach. Oprócz plażowania, wycieczek po Wyspie Sobieszewskiej, miały miejsce: spływ kajakowy rzeką Słupią,
wycieczka do Szymbarku (nawiedzenie kościoła pod
wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego), zwiedzanie Domu Sybiraka, bunkra, gdzie usłyszeć można specjalne
efekty akustyczne, oglądanie osobliwości w postaci najdłuższej deski i najdłuższego stołu oraz domu stojącego „do góry nogami” – alegorii współczesnego świata.
15.07 W kościele i na cmentarzu w Izabelinie odbyło się spotkanie z okazji 46. rocznicy śmierci ks. Aleksandra Fedorowicza. Tradycyjnie Mszy św. koncelebrowanej
przez siedmiu kapłanów – m.in. ks. Henryka Michalaka i ks. Grzegorza Ostrowskiego – przewodził o. Leon Knabit OSB z Tyńca.
30.07 Z Lasek do Rzymu i Asyżu wyjechała grupa młodzieży: wychowanków i absolwentów wraz z ks. Grzegorzem Ostrowskim, kierownikami internatów: s. Irmi-
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ną, p. Janem Skrobolem oraz wychowawcami. Podczas
pielgrzymki najważniejsze wydarzenia to: Msza św.
przy grobie Błogosławionego Jana Pawła II, audiencja
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Castel Gandolfo, nawiedzenie czterech rzymskich Bazylik, Msza św.
na cmentarzu na Monte Cassino, Asyż śladami św.
Franciszka. Powrót z pielgrzymki 11.08.
Zmarła wieloletnia nauczycielka śp. Grażyna Janczak.
Pogrzeb, w którym uczestniczyło wiele osób – pracowników i wychowanków Lasek – odbył się w Jabłonnie.
W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach Profesję
wieczystą złożyły cztery siostry: s. Anastazja, s. Ancilla, s. Jana i s. Leona.
Z okazji 65. rocznicy wznowienia badań naukowych
w Puszczy Kampinoskiej, w Międzynarodowym Roku
Lasów, w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego
Parku Narodowego odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym dla KPN. Pan dyr. Jerzy Misiak otrzymał Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W tej uroczystości wziął udział prezes Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, Władysław Gołąb. W imieniu Towarzystwa złożył panu dyrektorowi Jerzemu Misiakowi serdeczne gratulacje. Uroczystość zakończył
koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego.
W programie usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Moniuszki i inne.
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny Pierwszą Profesję złożyła s. Małgosia Włodarska – s. Maria Hanna.
W Laskach, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej i na miejscowym cmentarzu odbył się pogrzeb zmarłej w wie-
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ku 66 lat śp. Barbary Przygody, dawnej wychowanki
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
17.08 W Gdańsku, w wieku 88 lat, po wieloletniej ciężkiej
chorobie zmarła Mama sióstr: s. Anity i s. Romany, Bratowa s. Mirosławy – śp. Maria Harasim. Na pogrzeb
w rodzinnej parafii, w Żabnie koło Gołdapi w dniu 20
sierpnia, pojechało ok. 30 sióstr z Matką Generalną, ks.
Grzegorz Ostrowski, ks. Andrzej Gałka oraz prezes Zarządu Towarzystwa Władysław Gołąb z małżonką.
18.08 W szpitalu w Opocznie po ciężkiej chorobie, w wieku
85 lat zmarła Mama s. Norberty, śp. Genowefa Gusta.
Pogrzeb odbył się w Paradyżu, w Sanktuarium Świętej
Rodziny dnia 21 sierpnia. Z Lasek i z Warszawy pojechała grupa sióstr wraz z Matką.
19.08 Spotkanie z wolontariuszami z Białorusi. Do Lasek
w ramach wspieranego przez m.st. Warszawa i Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu POŁĄCZYŁ
NAS BUG przyjechała grupa, w skład której wchodziło: 24 Białorusinów z Witebska – młodzież w wieku 15–
22 lat oraz ok. 20 Polaków – wiek 15–22, wolontariusze Fundacji AVE, laureaci konkursu literackiego ks.
Twardowskiego i przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Warszawy oraz opiekunowie z Fundacji AVE. Założenia: organizatorzy chcą z Bugu – rzeki, która dzieli,
uczynić rzeką spotkania, wspólnoty, budowania wzajemnych relacji i więzi. Pierwsza część obozu odbyła się
w okolicach Terespola, Kodnia i Serpelic – tuż przy granicy polsko-białoruskiej, druga w Warszawie.
Zasadnicza tematyka obozu dotyczyła wolontariatu
i aktywności społecznej młodzieży, poznaniu różnych
odcieni wolontariatu, co ma zachęcić do aktywności
w lokalnym środowisku. W programie były warsztaty
obywatelskie, wizyty studyjne w różnych organizacjach
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pozarządowych, pokazanie, ile dobra płynie z wolontariatu. Uwieńczeniem obozu była wspólnie przygotowana przez młodzież i wydana gazeta, promująca wolontariat. Program wizyty w Laskach: powitanie – Szymon Sławiński, wprowadzenie i słowo o Laskach –
prezes W. Gołąb, doświadczenia z wolontariatem – s. Irmina, rozmowa z Gośćmi, zwiedzanie Lasek.
26.08–28.08 W Domu św. Teresy i w Domu Przyjaciół spotkali
się absolwenci z lat 1999–2001.
1.09 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012. Mszę
św. koncelebrowali: ks. Grzegorz Ostrowski, ks. Marcin Kowalczyk i ks. Norbert Kondej.
8.09 W Laskach złożył wizytę jeden z najbogatszych ludzi,
Prem Watsa, właściciel koncernu zrzeszającego organizacje reasekuracyjne, w tym Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne. Przypomnijmy, że Polskie Towarzystwo
Reasekuracyjne przyznało na budowę domu wczesnego wspomagania rozwoju niewidomych dzieci w Sobieszewie kwotę 150 tys. dolarów. Zarówno w uroczystości poświęcenia domu, jak i wizycie w dniu 8 września,
brał udział prezes PTR, PAN Marek Czerski. Wieczorem w gmachu Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina odbył się koncert dla uczczenia 20-lecia
Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego. W koncercie uczestniczyli: prezes Zarządu Tono – Władysław
Gołąb z małżonką, dyrektor administracyjny Adam
Kubicki i wolontariuszka, p. Katarzyna Wojciechowska,
inicjatorka kontaktów z PTR z Laskami.
9–10.09 Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Niedowidzących do diecezji łomżyńskiej. Celem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Łomży. Koronacji obrazu dokonał 4 czerwca 1991
roku Papież Jan Paweł II. Uroczystej Mszy św. konce-
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lebrowanej przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek, Biskup łomżyński. W drugim dniu Mszy św. przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski.
Przypomniano słowa Błogosławionego Jana Pawła II
wypowiedziane podczas koronacji obrazu Matki Bożej z łomżyńskiej katedry w dniu 4 czerwca 1991 roku.
Zwracam się do Ciebie Matko Boża z łomżyńskiej katedry, dzisiaj ukoronowana. Bądź Matką Pięknej Miłości
dla nas wszystkich, dla małżonków i dla młodzieży. Ty
nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest
prawdziwa i jak ją odróżnić od miłości pozornych. Ażebyśmy w młodości czy w małżeństwie nie ulegli fałszywym prorokom, których nie brak. Zresztą każdy z nas
nosi w sobie tego fałszywego proroka, który się nazywa
trojaką pożądliwością. Ale nie jest to potęga nieprzezwyciężona. Trzeba tylko patrzeć od młodości, od dziecka
w oczy Tej Matki Pięknej Miłości, a Ona nauczy nas właściwej odpowiedzi na pytanie czasem bardzo trudne,
gdzie trzeba także podjąć zmaganie ze sobą. Ale jest to
zmaganie o wielką wartość, bo nie można w życiu przegrać prawdziwej miłości.
Matko Boża Łomżyńska, ukoronowałem Cię koroną
pięknej miłości i ja tę całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty
czuwaj nad nimi, czuwaj po macierzyńsku. W pielgrzymce wzięło udział ponad 1800 osób.
14.09 Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego dnia
na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach odbyła się
uroczystość zorganizowana przez Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego, upamiętniająca ofiary Powstania Styczniowego 1863 roku, a także ofiary egzekucji wykonywanych w tym miejscu podczas drugiej
wojny światowej. Nasz Ośrodek reprezentowali: prezes
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W. Gołąb z Małżonką, dyr. Piotr Grocholski, młodzież
wraz z wychowawcami oraz Siostry. Mszy św. przewodniczył ks. Prymas Senior – kardynał Józef Glemp.
Ksiądz Prymas poświęcił pamiątkowe krzyże wykonane z konara Dębu Powstańców, (który odłamał się samoistnie), rosnącego koło wsi Bieliny w Puszczy Kampinoskiej. Nasz Ośrodek otrzymał dwa takie krzyże,
wraz z testamonium. Będą one zawieszone w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum oraz w Sali Domu św. Stanisława.
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16.09 W Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady
Miasta, podczas której został przekazany „Akt nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna” Justynie i Władysławowi Gołąbom zaszczytnego tytułu „Honorowych Obywateli Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna”, jako „dowód uznania dla aktywnej
postawy i zaangażowania na rzecz Podkowiańskiej społeczności oraz osób niewidomych”. Piękną prezentację
państwa Gołąbów udokumentowaną licznymi przeźroczami przedstawił dyrektor szkół katolickich im. Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Hieronima w Podkowie Leśnej, pan Grzegorz Dąbrowski. W spotkaniu
wzięło udział wielu mieszkańców Podkowy oraz liczna delegacja z Lasek, a także starosta powiatu warszawsko-zachodniego, p. Jan Żychliński i dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego p. Jerzy Misiak. Należy
przypomnieć, że pierwszym Honorowym Obywatelem
Podkowy Leśnej został ksiądz Leon Kantorski, następnie ambasador Węgier, Rektor Akademii Muzycznej, p.
Kazimierz Gierżod i córki Jarosława Iwaszkiewicza. Na
zakończenie krótki koncert dali nauczyciele i wychowankowie Lasek: Elżbieta i Bronisław Harasiukowie,
Maks Chlewiński i Dominik Strzelec.
18.09 W sali Domu Dziewcząt z okazji święta domu grupa II
przygotowała przedstawienie według bajki Andersena
Księżniczka na ziarnku grochu. Oprócz dziewczynek
wystąpiły wychowawczynie, wśród nich s. Agata.
26.09 65. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Władysława Korniłowicza.
27.09 W Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie odbyła się prezentacja książki Jacka Moskwy o Pani Zofii Morawskiej „Nie mów o mnie…”.
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Fragmenty książki czytali: Autor, który zadawał pytania, i p. Maja Komorowska, odpowiadająca na nie jako Zofia Morawska. Spotkanie poprowadził wydawca,
Redaktor Biblioteki „Więzi”, pan Paweł Kądziela. Na
prezentację przyjechali z Lasek: prezes W. Gołąb z Małżonką, dyr. P. Grocholski z Małżonką, p. Marta Zielińska, p. Elżbieta Morawska-Sawa, a także Anna Grocholska, dyr. Adam Kubicki oraz p. Tadeusz Potworowski
(z Londynu). Obecne były również Siostry.
28.09 Święto Patronalne Domu Chłopców. Z tej okazji 3 października chłopcy z grupy s. Olgi przygotowali scenkę na podstawie opowiadania Zofii Kossak-Szczuckiej
Purpurowy szlak.
10.10 Podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Audytorium Maximum, w Auli im. Roberta Schumana, Matka Anna Maria Sikorska – Przełożo-
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na Generalna FSK została odznaczona złotym medalem UKSW, jako wyraz uznania dla środowiska Lasek
w Roku Jubileuszu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Złotym medalem został odznaczony również Prezydent RP – Bronisław Komorowski. Jego matka – dr
Jadwiga Komorowska, socjolog, wykładowca tej uczelni (wówczas Akademii Teologii Katolickiej – ATK), została odznaczona srebrnym medalem UKSW.
Uroczystość inauguracji została poprzedzona Mszą
świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E.
Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce, w kościele uniwersyteckim
przy ul. Wóycickiego.
10.10 Również tego dnia Prezes Narodowego Banku Polskiego przyjął delegację Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach na specjalnej audiencji, podczas której wręczył wybite z okazji stulecia Towarzystwa dwie
monety: srebrną dziesięciozłotówkę i w brązowym metalu dwuzłotówkę. Obydwie monety mają napisy
w brajlu oraz przedstawiają symbole związane z niewidomymi. Na krawędzi dziesięciozłotówki umieszczono napis: „Stulecie Towarzystwa nad Ociemniałymi”.
Monetę można nabyć w NBP. W spotkaniu z ramienia
Lasek wzięli udział: prezes Zarządu Towarzystwa Władysław Gołąb z małżonką, s. Gabriela-Agnieszka
Szlubowska, skarbnik Zarządu, członek Zarządu Lucyna Pilaszek z dwójką dzieci ze szkoły podstawowej oraz
pełnomocnik Zarządu p. Szymon Sławiński, a także
kierowca, p. Jarek Sikorski. Spotkanie było filmowane
przez Telewizję Polską i nagrywane przez Polskie Radio. Podjęta przez Narodowy Bank Polski akcja wpisuje się w program „Europa bez barier”.
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15.10 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach odbył się
koncert w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego – organy oraz p. Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej – sopran.
Profesor Gembalski, jeden z najwybitniejszych polskich
mistrzów gry organowej, laureat licznych nagród, wykonał na nowych organach Laskowskich utwory kompozytorów dawnych: Marcina Żebrowskiego, Johanna
Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha, Girolamo Frescobaldi’ego oraz własne improwizacje na tematy pieśni polskich. Pani Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska
z akompaniamentem prof. Gembalskiego wykonała
„Ave Maria” Franciszka Schuberta i Giulio Cacciniego
oraz pieśni polskie w improwizacji prof. Gembalskiego. Po koncercie prezes Zarządu Towarzystwa, Władysław Gołąb, między innymi powiedział: „Gorąco dziękuję naszym artystom za ten piękny modlitewny
szturm do nieba. Pan Profesor ukazał nam możliwości
artystyczne naszych dziesięciogłosowych organów. Pani Elżbieta czystym, bez zbędnej wibracji głosem wykonała „Ave Maria” Schuberta z pięknym tekstem polskim
i „Ave Maria” Cacciniego ograniczonego tylko do tych
dwóch słów: Ave Maria – jest to przejmujące wołanie
do Tej, która przyniosła światu zbawienie…”.
16.10 W Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych odbył się Koncert
Jubileuszowy „Chopin klasycznie i nowocześnie. Jak
napisano we wstępie do programu, było to wydarzenie
wieńczące dwuletni projekt „Chopin dla niewidomych”,
realizowany przez Polski Związek Niewidomych:
„Mieliśmy marzenie, by Polska zobaczyła i usłyszała
niewidomych artystów grających Chopina na najlepszych scenach muzycznych stolicy: w Filharmonii Narodowej i salach koncertowych Uniwersytetu Muzycz-
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nego Fryderyka Chopina w Warszawie. Spełniło się. Do
warszawy przyjechali niewidomi muzycy z Armenii,
Czech, Francji, Gruzji, Litwy, Portugalii i Polski. (…)
Międzynarodowy Festiwal Niewidomych Muzyków
grających Chopina to pierwsze tego typu wydarzenie
nie tylko w Polsce, ale i na świecie.”
Warto wspomnieć, że w tym niezwykłym koncercie
wystąpiły również nasze byłe wychowanki: Anna Faderewska-Kuszaj i Zuzanna Osuchowska.
18.10 Odbyło się posiedzenie Zarządu TOnO z udziałem prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym
w Polsce, p. Stanisława Świderskiego wraz z Małżonką Barbarą i synem Piotrem, który po swojej matce śp.
Danucie Świderskiej objął funkcję skarbnika Komitetu. Goście z zainteresowaniem wysłuchali informacji
złożonej przez prezesa Władysława Gołąba o pomocy,
jaką świadczył Komitet na rzecz Dzieła Lasek na przestrzeni minionych 65 lat. Swoją informację zakończył
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słowami: „Mam nadzieję, że pan Piotr w spadku po
swojej Mamie nie tylko odziedziczył stanowisko
skarbnika, ale i Jej gorące, otwarte dla Lasek serce”. Spotkanie przebiegło w miłej, konstruktywnej atmosferze.
Komitet zawsze stanowił dla Lasek gwarancję bezpieczeństwa i dawał pewność, że mamy za oceanem wiernego i niezawodnego przyjaciela.
16–27.10 Muzeum Narodowe w Poznaniu zapraszało na wystawę inaugurującą projekt pięciu zmysłów – „Audiodeskrypcja”. To pierwsze w Polsce tego typu wydarzenie
adresowane do osób niewidomych i słabowidzących.
15 października 2011 roku został zainaugurowany projekt edukacyjny, którego jednym z głównym elementów jest ekspozycja 25 dzieł pochodzących ze zbiorów
Muzeum Narodowego z opisami wykonanymi w technice audiodeskrypcji.
Jest to technika narracyjna, która za pomocą dodatkowych, werbalnych opisów udostępnia odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Pozwala osobom niewidomym odbierać sztuki wizualne
np. malarstwo czy grę aktorską i dlatego stosowana jest
między innymi w muzeach, teatrze czy kinie.
20.10 Szkoła i internat pod wezwaniem św. Maksymiliana
Kolbe wspólnie obchodziły święto swego Patrona. Po
Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego młodzież dała piękne przedstawienie pt. „Perełki dla ducha”.
Prezes W. Gołąb, dziękując artystom, między innymi
powiedział: „Te duchowe perełki to miłość. Warto dla
niej oddać wiele, jak to uczynił ewangeliczny kupiec,
który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić piękną perłę, która go zachwyciła. Przedstawienie wasze, drodzy
artyści, posiada głęboką treść filozoficzno-teologiczną.
Za to gorąco dziękuję.”
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24.10 Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie obchodził
swoje 55-lecie powstania. Z tej okazji w kościele św.
Marcina odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego – wieloletniego asystenta kościelnego Klubu. Następnie, w siedzibie Klubu, siostra Rafaela Urszula Nałęcz otrzymała, przyznany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodę „Pontifici” za budowanie mostów między narodami i społeczeństwem. Jest to niezwykłe wyróżnienie
o głębokich wartościach moralnych. S. Rafaela nie tylko brała czynny udział w pracach Komitetu Prymasowskiego podczas stanu wojennego, ale po odzyskaniu
niepodległości czyniła i czyni rzeczy, jak powiedział
prezes Władysław Gołąb, „niemożliwe”. Budowała
ośrodki dla niewidomych dzieci w Indiach i Rwandzie.
Przypomnijmy, że w Rwandzie zaledwie półtora procentu dzieci niewidomych korzysta z edukacji.
25.10 Spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych-Cepelia”
obchodziła 55-lecie swego istnienia. W ramach uroczystości, w lokalu Spółdzielni ks. dr Andrzej Gałka – Krajowy Duszpasterz Niewidomych odprawił Mszę świętą dziękczynną w intencji żywych i zmarłych członków
Spółdzielni.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: s. Idę Burzyk, Justynę i Władysława Gołąbów,
Annę Pawełczak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: P. Grocholski, s. Lidia Witkowska,
Z. Janczak, ks. G. Ostrowski, A. Wietecha, D. Szczepkowska.
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata: 2009/2010/2011
L. Amber (Australia), A. Axentowicz, M. Bawolska, ks. J. Bednarek,
I. i A. Bełchowie, M. Bielińska, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej,
S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, P. Buczkowski, B. Burtka, A. Czerepińska-Hołówka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmielewska,
K. Chlebek, K. Czajkowska, o. S. Ćwierz, M. Dębska, W. Dobrogowski,
D. Dołęga, ks. A. Drosdz, M. Drzewińska, ks. M. Dwornicki, T. Duda,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin, H. Filipczyk, J. Gargula, M. Gawrońska, S. Gąsior, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiewski, A. Goliatowski, M. Gromadzka, Ch. Hakuba (Austria), D. Hanusek, K. Hellman, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, A. Jaroszek, H. Jurczenko,
H. Kalinowska, A. Kamińska, A. Kaniewska, B. Kendziora-Drzyzga,
W. Klonowska, W. Kołodziej, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, M. Kotowska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie, M. Kukułka, T. Kura, H. Kuszell, A. Kubicki, E. Kubin, M. Kwiatkowska, Cz. Leśnik, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Marciniak, J. Markiewicz, T. Mazowiecki, J. Mazur, S. Michalski,
S. Musiałowicz, K. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, M. Nieniewska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, B. Nowak, T. Orłowska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka, H. Pasterny, R. Pawłowska, P. Pieniężny, K. Pędziwiatr, J. Placha, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), J. Podsiedzik, U. Pokojska,
ks. J. Popławski, A. Półtawski, H. Przewłocki, J. Putz, M. Rawicz, W. Rodowicz, ks. bp S. Regmunt, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska, T. Sałata, ks. A. Santorski, A. Sękowski, A. Skowron, ks. T. Skura, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, B. Strońska, A. Styczyńska,
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga, E. Ślipska, K. Świątek, ks. T. Śliwowski,
J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Tofilski, J. Titkow, ks. A. Tronina, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wę-
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żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, M. Wrzosek, K. Wrońska, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, K. Zejda, S. Zięba, J. Zięckowska,
ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński, K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda

Serdeczne Bóg zapłać
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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 30 zł (trzydziestu 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)
Redakcja

