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OD REDAKCJI
Józef Placha

O świętości w Laskach
roczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim jest jednym z najważniejszych świąt. W sposób szczególny przybliża
nam ono tych, którzy zyskali uznanie Kościoła dla swojego życia
i zasłużyli na nazywanie ich świętymi.
Oczywiście wielu ludzi w historii Kościoła z pewnością też było świętych, mimo iż nie zostali kanonizowani. Mówi się o nich, że
są świętymi „bez aureoli”, o czym od pewnego czasu przypomina
na naszych łamach ksiądz Zygmunt Podlejski. Niestety, w tym bieżącym numerze zabraknie prezentacji kolejnej sylwetki z tego cyklu. Bogactwo bieżących wydarzeń sprawiło, że musieliśmy przesunąć gotowy już materiał do następnego numeru.
Tymczasem chcielibyśmy zatrzymać się nad problemem świętości – zwłaszcza w kontekście wspomnianego listopadowego święta, jak również w związku z dwoma wydarzeniami artystycznymi,
jakie miały miejsce w Laskach 18 września, z okazji uroczystości patronalnych św. Stanisława w Domu Dziewcząt, a potem 1 października br w Domu Chłopców, z okazji święta patronki tego internatu – św. Teresy z Lisieux.
W jednym i drugim przypadku była okazja, aby przybliżyć model życia, który sprzyja wychowaniu do świętości.
Na dzień przed głównymi uroczystościami – wieczorem – w Domu Dziewcząt odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana, pod kierunkiem kierowniczki internatu s. Irminy Landowskiej, przez dziewczęta. Następnego dnia, pod przewodnictwem
księdza rektora Sławomira Szczepaniaka i z udziałem księdza Se-
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bastiana Wyrzykowskiego, została odprawiona Msza Święta, podczas której homilię wygłosił główny celebrans. W jednym z czytań
liturgicznych przewidzianych na ten dzień podkreśla się potrzebę
dążenia do mądrości, jako najważniejszej miary i wartości ludzkiego życia. Można zatem powiedzieć, że nie długowieczność, ani
krótki okres życia, lecz zdolność człowieka do wyboru najważniejszych wartości – z których podstawową jest miłość – decydują
o prawdziwej mądrości, a co za tym idzie, także o świętości, jako
że i mądrość i świętość zawsze idą ze sobą w parze. Jedno i drugie
osiągnął z pewnością św. Stanisław Kostka, który „wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele”.
Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości obejrzeli przedstawienie pt. „Co w duszy gra” w wykonaniu dziewcząt z grupy VIII, pod
kierunkiem siostry Damiany Laske – autorki scenariusza i reżyserki w jednej osobie – przy fachowym wsparciu pana Stanisława Badeńskiego.
Nie wnikając w szczegóły przedstawienia, zasadnicze jego przesłanie, to nie szukanie w życiu nadzwyczajnych sytuacji i niezwykłych form dążenia do szczęścia i świętości, lecz uczenie się przeżywania każdej podarowanej nam chwili w duchu miłości
i zwyczajności. Wiąże się to z potrzebą odejścia od wszelkiego zakłamania i udawania, oraz dążeniem do prawdziwego autentyzmu.
Autorka scenariusza i „spiritus movens” całego przedstawienia powiedziała, że chodziło jej o ukazanie „mistyki codzienności”, co wpisuje się także w ducha niniejszych rozważań.
Na zakończenie uroczystości spotkaliśmy się przy wspólnym stole, jak zawsze obficie i gustownie przygotowanym przez gościnny
zespół Domu św. Stanisława.
Podobnie było w Domu Chłopców. 1 października świętowanie
rozpoczęto również od Mszy Świętej. A potem było przedstawienie
pt. „Którędy do nieba?” w wykonaniu wychowawców. A więc zaskakujący i ciekawy eksperyment, w którym wychowankowie mieli okazję podpatrzeć i ocenić grę aktorską swoich opiekunów.
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Z inicjatywy kierowniczki internatu s. Magdaleny Zawadzkiej
przedstawienie autorstwa salezjanina Adama Piekarskiego wyreżyserował Robert Mazurek.
Treść przedstawienia zmierzała w kierunku ukazania sensu
prawdziwej świętości. A więc temat trudny, a dla niektórych uczestników chyba za trudny, sądząc po ich reakcjach na kilka scen przedstawienia. Na przykład wówczas, gdy książę, chcąc być szczęśliwym
i świętym człowiekiem, wdział na siebie zgrzebny wór pokutny, pościł, przepasując się sznurem. Taka recepta na życie oburzyła również króla,. który kazał przyprowadzić do siebie osobę, proponującą
taki model szczęścia i świętości. Był nim mnich-pustelnik, który
zwrócił uwagę królowi, że nie o to mu przecież chodziło w radach,
jakich wcześniej udzielił księciu. Owszem – ubóstwo, jak najbardziej; post – również; a także życie pełne ascezy – to właściwy kierunek. Ale przede wszystkim dobrze i uczciwie wypełnione obowiązki. Dopiero wówczas można mieć nadzieję na osiągnięcie szczęścia,
a także świętości, a w dalszej perspektywie również na dotarcie do
nieba. Jest to zresztą za każdym razem indywidualna ścieżka życia, jaką musi wybrać każdy z nas na miarę swoich realnych możliwości.
Zrozumiał to również – dobrze zresztą grający – książę, któremu w końcu „otworzyły się oczy”, że nie tędy, jak myślał dotychczas,
prowadzi droga do nieba.
Ku zadowoleniu króla i jego otoczenia, a także – jak się wydaje – uczestników spektaklu, wszyscy mieli prawo przypuszczać, że
tę prostą i zwyczajną drogę do świętości można realizować zawsze
i wszędzie – bez nadzwyczajnego „umartwiania się”, a przede
wszystkim poprzez dobre wypełnianie swoich obowiązków.
Osobnym zagadnieniem wydaje się być wątek pedagogiczny,
który ujawnił się podczas odbioru niektórych fragmentów spektaklu w postaci salw śmiechu ze strony wychowanków. Częściowo było to związane ze zdrową reakcją na komizm niektórych sytuacji.
A częściowo była to zapewne reakcja na „niedzisiejszy” już model
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ludzkiej doskonałości i świętości. To jednak, że jakiś model dla człowieka współczesnego jest anachronizmem, nie musi być powodem
do jego „wyśmiania”. Wszak w historii hagiografii ów „niedzisiejszy” model przyjął się i zasługuje na uznanie. Zwłaszcza, że z tamtego dawnego okresu mamy wielu wielkich i szanowanych do dzisiaj świętych.
Dla pedagogów naszego Ośrodka pojawiło się więc przy okazji
wiele problemów do przemyślenia i przepracowania z dziećmi i młodzieżą, aby nauczyć ich wnikliwego rozumienia faktu, że problem
szczęścia i świętości to z jednej strony niewątpliwie dostępny dla
wszystkich obszar wewnętrznego doskonalenia, a z drugiej strony,
trudna ścieżka życia. A każda z nich, choćby była najbardziej „niedzisiejsza”, zasługuje na szacunek i delikatność w ocenie.
Uwagi te oczywiście nie pomniejszają wartości całego teatralnego przedsięwzięcia. Wręcz przeciwnie. Oby było jak najwięcej podobnych inicjatyw w naszym Ośrodku. Dotyczy to zarówno Domu
Dziewcząt, jak i Domu Chłopców, oraz pozostałych placówek w Laskach. Jest to potrzebne zarówno naszym wychowankom, jak i personelowi – nie tylko pedagogicznemu – całego naszego środowiska.
Dziękując wszystkim sprawcom za materiał do refleksji nad problemem świętości, należałoby sobie życzyć, aby to ważne zadanie
dla każdego z nas mogło urealnić się nie tylko na scenie, ale także
w życiu.

LIST

Władysław Gołąb

Listopadowe refleksje
ok Piotra Skargi, Zygmunta Krasińskiego i Janusza Korczaka ma się już ku schyłkowi – jak ów dzień, kiedy dwaj uczniowie zmierzający do Emaus spotkali w drodze Chrystusa. I to zmieniło w ich życiu wszystko. Z pośpiechem wrócili do Jerozolimy,
aby z apostołami podzielić się radością spotkania Pana.
Nasz rok 2012 nie był łatwy, ale czy spotkaliśmy na tej naszej
drodze Chrystusa?
Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto z bólem mówił o swej samotności: „Boję się listopadowych wieczorów, boję się samotności. Tak mało spotykam ludzi, a tyle zła”, zwierzał się.
W radiowym „Słowie na dzień”, między innymi, usłyszałem:
„Życie człowieka biegnie między samotnością a wspólnotą. Nie
można żyć tylko samemu, nie można żyć tylko z innymi i pośród
innych. Samotność może być lekarstwem na niechęć do ludzi,
przebywanie pośród ludzi nie może być – jak zauważył przed wiekami Seneka – lekarstwem na samotność”.
Zatem samotność nie jest przekleństwem, ale szansą na spojrzenie w głąb siebie. Może wtedy zobaczymy wokół siebie ludzi.
Człowiek rodzi się w rodzinie, więc we wspólnocie, ale równocześnie poprzez doświadczenia życiowe powinien dojrzewać do samotności.
Czy samotność jest dla człowieka błogosławieństwem czy
przekleństwem? To zależy nie od samotności, ale od samego człowieka.

R
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Artur Schopenhauer stwierdza: „W samotności człowiek marny czuje swoją marność, wielki duch – swoją wielkość”. Natomiast
Adam Mickiewicz powiedział: „Samotność jest mędrców mistrzynią”.
Samotność przestanie być tragedią naszego życia, gdy do swego wnętrza zaprosimy Chrystusa.
Kapitalne podsumowanie problemu samotności znajdziemy
w książce Daga Hammarskjölda „Drogowskazy”; „Módl się, aby
samotność stała się dla ciebie bodźcem do znalezienia czegoś, dla
czego żyć, i dla czegoś dostatecznie wielkiego, by za to umrzeć”.
Podsumowując te różne spojrzenia na samotność, należy
stwierdzić, że od nas zależy, jak zagospodarujemy poczucie własnej samotności. Mój rozmówca musi znaleźć sens przeżywanej
samotności, my natomiast jesteśmy winni, że są wśród nas ludzie,
którzy czują się samotni.
Jeżeli Dzieło Lasek jest wspólnym Dziełem, to każdy w tym
Dziele jest naszym bratem. Jego cierpienia nie mogą być dla nas
obojętne.
Na pewno nie rozwiążemy wszystkich problemów, z jakimi
zwracają się do nas nasi współbracia, ale często wystarczy po prostu ich wysłuchanie. Nieraz serdeczne uściśniecie ręki więcej znaczy niż mądry wywód. Trzeba raczej zrozumieć, a nie starać się
pouczać. Każdy swoje troski i cierpienia przeżywa samodzielnie,
ale wtedy nie będzie czuł się samotny.
I jeszcze drugi problem, który zasygnalizował mój rozmówca, że wszędzie widzi samo zło. Przytoczę słowa Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Patrzcie, jaką miłość dał
nam Bóg. Patrzcie. To jest wspaniałe zajęcie. Człowiek może być
nim tak zatrudniony, że niemal nic więcej nie dostrzeże. Nie dojrzy nawet grzechu, bo świat grzechu będzie się przed nim cofał
i malał. Człowiek, który idzie za złem i wszędzie widzi zło, boi się
wszystkiego, jako zła, nawet dobra. Wszędzie podejrzewa zło –
w świecie stworzonym, w przyrodzie, w człowieku widzi zło i dla-
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tego stale się czegoś boi, lęka, nawet samego siebie (...), a przecież
mówimy, że miłość Boża rozlana jest. Świat nie może być napełniony złem, bo by zniszczał, stając się niebytem; skoro jest bytem,
jest miłością.”
Przypomina mi się dawne harcerskie zawołanie: „Dobrym
wszędzie dobrze będzie, a złym wszędzie kwas!”.
Szukajmy wszędzie dobra. Tylko człowiek mający niewiele
wspólnego z chrześcijaństwem patrzy na drugiego człowieka jako na źródło zła. Starajmy się doszukać w nim dobra, a może przerobimy go na dobrego człowieka.
Rok 2012 ma się ku schyłkowi – zastanówmy się, czy w naszej
codziennej drodze do Emaus spotkaliśmy Chrystusa? Czy zachwyciliśmy się pięknem tego świata? Czy wróciliśmy do współbraci,
by z nimi radować się dobrem?
My chcemy nieraz wszystko naprawiać, bo to, co stare, było
złe i niedoskonałe.
Przypominają się słowa Adama Asnyka – „Ale nie depczcie
przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich
się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży,
i wy winniście im cześć”.
Zatem patrzmy w przyszłość, chrońmy naszych braci od smutku samotności, naprawiajmy przede wszystkim siebie, budujmy
wzajemną miłość, a wtedy Chrystus nie przestanie nam towarzyszyć w drodze.
Laski, 18 października 2012 r.

SESJA SIERPNIOWA

Dnia 31 sierpnia odbyła się SIERPNIOWA SESJA PEDAGOGICZNA dla PRACOWNIKÓW OŚRODKA, rozpoczęta Mszą
Św. o godz. 9.00, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Po Mszy Św.
w sali Domu św. Stanisława – Prezes Władysław Gołąb powitał
zebranych i otworzył Sesję. O godz. 10.15 prof. dr hab. Andrzej
Sękowski (od Walnego Zebrania w maju 2012 – Członek Zarządu TOnO) wygłosił wykład pt. „Kreatywność w pracy pedagoga”. Po dyskusji i krótkiej przerwie – drugi wykład pt. „Potrzeba planowania w realizacji procesu wychowawczo-terapeutycznego” wygłosiła mgr Joanna Russek. Sesję zakończono dyskusją
i spotkaniem przy kawie około godz. 13.00.
Redakcja

ks. Marcin Kowalczyk

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien,
które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
(z Ewangelii św. Mateusza 25,1-4)
ziś Słowo Boże stawia przed każdym z nas pytanie: czy jesteś człowiekiem roztropnym? Roztropność jest umiejętnością rozeznawania prawdziwego dobra i wybierania właściwych
środków do jego pełnienia. Jest synonimem życiowej mądrości,
której światło pochodzi od Boga i do Niego prowadzi.

D
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Prawdziwa mądrość nie wyczerpuje się w doczesnych poszukiwaniach godziwego życia, ale wskazuje drogę do wieczności. Pochylając się nad tekstem dzisiejszej Ewangelii, widzimy, że mądrością jest wypatrywanie Oblubieńca – Chrystusa z żarliwością (jej
symbolem są płonące lampy) wiary i miłości.
Drodzy Bracia i Siostry! Chcemy w Dziele Lasek służyć niewidomym, najlepiej jak potrafimy. Chcemy dać naszym wychowankom to, co najlepsze. A co jest najlepsze, co najważniejsze?
Najważniejsze jest … życie wieczne. Dawać życie wieczne światu, to misja całego Kościoła i każdego chrześcijanina. Oczywiście
sami z siebie życia wiecznego nie posiadamy. Życiem wiecznym
jest Jezus, a naszym powołaniem jest pielęgnować więź jedności
z nim w naszych sercach i świadczyć wobec każdego, że w Nim
jest źródło szczęścia.
Ewangeliści opisują cuda, które dokonywały się, kiedy ludzie
spotykali Jezusa, kiedy dotykali go. Dziś Chrystusa można dotknąć
tylko za sprawą wiary. Naszej wiary. Jeśli jest w nas żywa wiara,
która odciska w nas podobieństwo do Chrystusa, to wówczas
ludzie mogą spotykać Chrystusa w nas i otwierać się na życie
wieczne.
Czy mamy na tyle żywą, dojrzałą wiarę, by inni mogli w niej
spotkać Chrystusa? Jak to określić? Może pomocą będzie odwołanie się do pewnego porównania – wiary niedojrzałej i dojrzałej. Istotą wiary niedojrzałej jest przeświadczenie (może być ono
bardzo silne), że człowiek ma rację, kiedy myśli o Bogu; że Bóg
jest taki a nie inny, że działa tak, a nie inaczej, że człowiek wie, jaki jest Bóg i jak z nim postępować… Dojrzałość wiary rodzi
w człowieku przekonanie, że to Bóg ma rację, kiedy myśli o człowieku; kiedy kocha go bezinteresownie, kiedy wzywa go do nawrócenia, by go ratować, kiedy wskazuje drogę do prawdziwej
wolności… To Bóg ma rację, kiedy myśli o mnie i do mnie kieruje swoje słowo! Kiedy pragnie, bym od Chrystusa uczył się jak
kochać Ojca i jak kochać bliźnich.
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Słowo Boże wzywa nas nieustannie do pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej, by wiara nasza była światłem na naszej drodze do wieczności i by innym oświetlała drogę ku Bogu. I by językiem naszej wiary była miłość każdego człowieka i troska o jedność. Jeśli w naszej wspólnocie będziemy potrafili zabiegać
o miłość i jedność pomiędzy nami, to tworzyć tu będziemy środowisko autentycznego wzrostu wiary dla nas i dla naszych wychowanków.
Drodzy Bracia i Siostry! Chciałbym, aby każdy z was, u progu nowego roku szkolnego, czuł się zaproszony do naszej laskowskiej kaplicy. Aby ta kaplica była dla nas miejscem codziennej formacji serca, aby była miejscem dla każdego z nas ważnym, gdzie
poprzez modlitwę w ciszy, Eucharystię i słuchanie Bożego Słowa
wzrastać będzie w nas wiara i miłość. To my – nauczyciele i wychowawcy – w pierwszym rzędzie potrzebujemy nieustannej formacji serca, by dawać naszym wychowankom to, co najlepsze.

MINĘŁY WAKACJE
Andrzej Gromulski

Obóz sportowy w Borach Tucholskich
odczas wakacji osiemnaścioro wychowanków z Ośrodka
w Laskach uczestniczyło w dwutygodniowym obozie sportowym w Borach Tucholskich. Obóz był zorganizowany przez UKS
„Laski” z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz znaczącej pomocy finansowej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Obóz odbył się w O.W. „Bory Tucholskie” w Okoninach Nadjeziornych. Ośrodek posiada własne strzeżone kąpielisko nad jeziorem, sprzęt wodny i duży – 12ha – teren z boiskami. Wokół są
piękne lasy z drogami przystosowanymi do jazdy na rowerach. To

P

Przygotowania do wyścigu rowerowego

16

MINĘŁY WAKACJE

wszystko sprzyja realizowaniu zakładanych celów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
Jak sama nazwa sugeruje, obóz miał charakter sportowy i nikt
z uczestników nie narzekał na brak ruchu. Codziennie odbywały się rajdy rowerowe na tandemach po bezpiecznych drogach Borów Tucholskich. W ciągu 12 dni przejechaliśmy ok. 460 km, a na
zakończenie obozu wszyscy wzięli udział w zawodach rowerowych
na dystansie 1 km (przewodnik tylko kierował, a nie mógł pedałować).
Co drugi dzień odbywały się treningi z goalballa w oddalonej
o 9 km sali gimnastycznej w Śliwicach – dojeżdżaliśmy tam sześcioma tandemami. Ostatniego dnia obozu odbył się turniej 3osobowych zespołów mieszanych, w którym zwyciężyła drużyna w składzie: Iza Wydra, Krystian Kisiel i Konrad Gajowniczek.
Zajęcia sportowe przeplatane były zajęciami rekreacyjnymi:
kąpiele w jeziorze, plażowanie, pływanie na kajakach, rowerach
wodnych i łodziach wiosłowych.

Trening goalballa

Andrzej Gromulski – Obóz sportowy w Borach Tucholskich

Za chwilę kąpiel w jeziorze pod czujną opieką pana Krzysztofa

Pieczenie kiełbasek nie jest takie łatwe
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Pod okiem instruktorki tańca – pani Uli – wszyscy uczyli się
mało popularnej techniki tanecznej, jaką jest stepowanie. Koordynacja ruchowa, praca nad plastycznością stóp, zachowywanie
równowagi i zapamiętywanie rytmów to główne zadania, z którymi trzeba było się zmierzyć. Dzieci uczyły się podstawowych
uderzeń stóp oraz towarzyszących im klaśnięć i stosowały je w coraz bardziej złożonych rytmach i kombinacjach. Efektem końcowym był wspólny układ taneczny wszystkich uczestników, który
został przedstawiony ostatniego dnia obozu. Oczywiście na obozie sportowym nie mogło zabraknąć porannych rozruchów, prowadzonych przez pana Krzysztofa Koca, oraz wieczornych konkursów i zabaw.
Celowość organizowania letnich obozów sportowych dla młodzieży niewidomej jest oczywista. Uczestnicy nie tylko aktywnie
wypełniają wolny czas, uczą się, jak można inaczej go spędzać, ale
prowadzone tam zajęcia również wpływają w znaczny sposób na
poprawę ogólnej sprawności fizycznej, stwarzają szansę na pełniejszą integrację ze środowiskiem osób widzących oraz są formą zachęty do późniejszego uprawiania sportu.
Obserwując uśmiechnięte i radosne twarze uczestników obozu, a zwłaszcza tych, którzy wyjechali po raz pierwszy – byli to:
Paweł i Piotr Nowiccy, Arek Kozioł, Konrad Gajowniczek (roczniki 1999–2000, czyli przyszłość Lasek) – można śmiało powiedzieć, że mimo wielu przeszkód, warto organizować tego typu wyjazdy dla naszych dzieci.
Na obozie z dużym zaangażowaniem pracowało 10 osób – panie: Ula, Emilia, Marlena, Magda oraz panowie: Krzysztof, Bartek, Piotr, Leszek, Konrad i Andrzej.

INTEGRACJA

Problem integracji szkolnej osób niewidomych jest zagadnieniem, które od wielu lat jest niezwykle gorąco dyskutowane. Została ona wprowadzona w życie – najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem także w Europie, i wreszcie w Polsce – choć raczej częściowo, jako że wciąż budzi ona wiele wątpliwości.
Poniżej publikujemy różne stanowiska w tej sprawie, zaczynając od refleksji niejako porządkującej różne pojęcia i doświadczenia globalne, oraz osobiste przemyślenia z pozycji nauczyciela w szkole specjalnej. Następnie dwie wypowiedzi osób niewidomych – absolwentów ośrodka w Laskach – i jedną wypowiedź
uczennicy słabowidzącej, od samego początku uczącej się
w szkole masowej. Całość kończy list niewidomej nauczycielki,
uczącej w szkole integracyjnej.
A zatem reprezentowane są niemal wszystkie możliwe perspektywy oceny interesującego nas problemu, które zapewne pozwolą nam na wyrobienie sobie własnego spojrzenia.
Być może wywoła to dalszy ciąg refleksji w poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań w zakresie najlepszego przygotowania
niewidomych do życia. Wszak niezależnie od tego, czy niewidome dzieci będą kształcić się w szkole masowej lub integracyjnej,
czy w ośrodku szkolno-wychowawczym, w jednym i drugim przypadku musimy je przygotować nie do profilu jednej albo drugiej
szkoły, lecz do życia. I to wydaje się najważniejszym celem najgłębiej rozumianej integracji.
Redakcja
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s. Elżbieta Więckowska FSK

O integracji szkolnej dzieci niewidomych
ntegracja społeczna oznacza według Encyklopedii PWN,
„zwartość społ., zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społ., rozumiane jako intensywność i częstość kontaktów
między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja w jej
obrębie wspólnych systemów wartości...”1. Maria Chodkowska integrację definiuje w następujący sposób: „Integracja to harmonijne zespolenie dwóch równorzędnych części, to wzajemne dostosowanie na bazie zrozumienia specyfiki własnych odrębności i podobieństwa potrzeb”2. Zdaniem autorki termin »integracja« nie
jest tożsamy z terminem »edukacja włączająca«: „Włączanie w każdym przypadku to wprowadzenie elementów odmiennych do istniejących utrwalonych struktur i zakłada dostosowanie się tych
nowych elementów do grupowych wzorów i norm. Tymczasem
w przypadku osób odbiegających od normy biologicznej nie zawsze będzie to możliwe, nawet przy zapewnieniu zewnętrznych
mechanizmów kompensacyjnych, poza tym w takim schemacie
z góry zakłada się nierówność pozycji elementów włączających –
przyjmujących i elementów włączanych – przyjmowanych”3. Tu
integrację będziemy rozumieli specyficznie jako partnerską obecność osoby niepełnosprawnej w grupie społecznej. Zaznaczyć
trzeba od razu, że integracja każdej osoby ze społeczeństwem odbywa się przede wszystkim poprzez integrację z małą grupą lo-

I

1

Encyklopedia Powszechna PWN, pod red. R. Łąkowskiego, Warszawa 1984,
t. 2.
2
M. Chodkowska, Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym [w:] Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s.14.
3
Tamże.
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kalną, a za jej pośrednictwem z większą społecznością: ze społecznością narodu, kościoła, aż po społeczność globalną. I, rzecz oczywista, integracją nazywamy budowanie w grupie społecznej prawidłowych więzi międzyosobowych, a nie tylko zebranie osób
w jednej przestrzeni fizycznej. W odniesieniu do integracji społecznej inwalidów, zilustruję to dwoma przykładami.
• Niewidomego robotnika zatrudniono w fabryce zgodnie z jego kwalifikacjami. Pracownicy oddziału zorganizowali spontanicznie zbiórkę pieniężną na biednego niewidomego.
Wobec niedojrzałości środowiska nie nastąpiła integracja niepełnosprawnego ze środowiskiem pracy zawodowej. Niepełnosprawny był akceptowany jako człowiek potrzebujący pomocy, ale nie został zaakceptowany jako kolega – współpracownik.
• Niewidomy pracownik naukowy na etapie przygotowywania
rozprawy doktorskiej przyjął propozycję objęcia stanowiska
dyrektora w szkole dla niewidomych. Ze względów prestiżowych musiał obronić doktorat. W czasie obrony doktoratu jego dawni koledzy i zwierzchnicy z pracowni naukowej namawiali go, by wrócił do pracy naukowej. Był więc przez nich
akceptowany jako kolega – naukowiec, a nie jako osoba potrzebująca pomocy. Był zintegrowany ze swoim środowiskiem.
Uznajmy, że jednym z celów edukacji jest integracja społeczeństwa, także integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Natomiast ani szkoła, ani zakład pracy nie są jedynymi grupami lokalnymi, w których następuje integracja osoby ze społeczeństwem. Wspólnie uprawiana działalność artystyczna,
sportowa, społeczna, udział w działaniach samorządowych, przynależność do grupy religijnej to też integracja społeczna. Chrześcijanin prawdziwie wierzący jest ponadto świadomy swojego włączenia w nadprzyrodzony organizm Ciała Mistycznego Chrystusa, świadomy tego, że otrzymuje dobro od Boga przez innych
ludzi, że jak każdy ochrzczony wezwany jest do głoszenia Dobrej
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Nowiny, że przez swoje świadectwo, modlitwę i ofiarę cierpienia
działa rzeczywiście, ma wpływ na bieg spraw świata.
Trzeba tu jednak zauważyć, że okresowa segregacja jest podstawową normą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa:
dzieci uczą się w klasach posegregowane według wieku, młodzież
kształci się w szkołach, posegregowana według zawodu, który zdobywa, chorych w szpitalach segreguje się według rodzaju choroby, itp. Istotne jest to, że okresowa segregacja służy, powinna służyć, powrotowi do społeczeństwa. Tak więc zastanowienie się nad
sposobem edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
jest sensowne.
Niepełnosprawność jest trwałą cechą osoby. Rewalidacja osoby dorosłej, która utraciła wzrok wskutek choroby lub wypadku,
jest procesem terapii psychicznej i edukacji sprawnościowej, odrębnym od przeżytego w dzieciństwie procesu wychowania
i kształcenia. Podstawą procesu rewalidacji nie jest jednak rewalidacja „techniczna” – opanowanie potrzebnych umiejętności i narzędzi. Podstawową sprawą jest akceptacja siebie w sytuacji kalectwa, przyjęcie nowej sytuacji jako „wyzwania losu”, lub zadania od Boga, a nie jako przekreślenia własnej wartości. Z zasady
proces rewalidacji przebiega pozytywnie w środowisku lub
w oparciu o środowisko inwalidów o podobnej niepełnosprawności. Podstawową pomocą jest postawa i rada tych, którzy niepełnosprawność przyjęli w sposób twórczy.
Rewalidacja dziecka niewidomego od niemowlęctwa nie jest
odrębnym działaniem. Dziecku w toku rozwoju zagraża szereg
deformacji i ograniczeń spowodowanych brakiem wzroku.
Można ich uniknąć, jeśli działania rewalidacyjne włączymy w proces pielęgnacji, wychowania i kształcenia.
W strukturach MEN i w środkach masowego przekazu promowana jest opinia, że dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się
wspólnie z pełnosprawnymi. Należy jednak roztropnie rozważać,
na ile możliwe jest to i sensowne w odniesieniu do określonego
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ucznia niepełnosprawnego na określonym etapie jego kształcenia.
Nauka w „integracji” (to znaczy w klasie integracyjnej albo w klasie ogólnodostępnej) może być bardzo wartościowa dla ucznia,
który jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym całej klasie.
Trzeba jednak pamiętać, iż podjęcie się przez nauczyciela szkoły ogólnodostępnej uczenia dziecka niewidomego czy słabowidzącego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, wymaga uczciwej
odpowiedzi na pytania:
• Czy my jako szkoła ogólnodostępna, integracyjna mamy wystarczającą wiedzę i możliwości podjęcia się kształcenia ucznia
niewidomego czy słabowidzącego?
• Czy ja jako nauczyciel będę w stanie zapewnić mojemu niewidomemu/słabowidzącemu uczniowi równe szanse w dostępie do edukacji, podręczników, pomocy dydaktycznych dostosowanych w sposób prawidłowy do jego potrzeb percepcyjnych?
• Czy uczeń niewidomy/słabowidzący będzie równoprawnym
uczestnikiem procesu dydaktycznego?
Sytuacja nauki szkolnej pozornie wspólnej, bez koniecznych
materiałów dydaktycznych, bez potrzebnego wsparcia, może być
niszcząca psychicznie dla niewidomego ucznia. Uczeń pozbawiony pomocy dydaktycznych nie będzie mógł sprostać wymaganiom
stawianym wszystkim uczniom w klasie. Świadomy braku postępów, braku sukcesu będzie czuł się wyobcowany z zespołu klasowego, a nie z nim zintegrowany.
Należy więc zadać pytanie, czy nauczanie segregacyjne
z udziałem niewidomych nauczycieli nie przygotuje najlepiej niewidomego ucznia do integracji w życiu dorosłym? Czy integracja szkolna jest zawsze i dla wszystkich dobrą drogą do integracji społecznej? Wydaje się, że wspólna nauka jest najlepszym przygotowaniem do bycia razem, bo i mniej sprawni i pełnosprawni
uczą się tego w toku normalnego życia. Ale nie jest to oczywiste.
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Integracja szkolna dzieci niewidomych nie jest w moim rozumieniu dobrem nadrzędnym, celem do osiągnięcia. Celem nadrzędnym jest prawidłowy rozwój dziecka niewidomego i jak najlepsze przygotowanie go do integracji społecznej w życiu dorosłym. Integracja szkolna może okazać się dobrą lub złą drogą do
tego celu.
By ocenić, jaka edukacja (selekcyjna czy integracyjna) dobrze
przygotuje dziecko do integracji społecznej, trzeba najpierw opisać sposoby integracji społecznej dostępne dla różnych grup inwalidów w wieku dojrzałym.
• Inwalidzi z pojedynczym kalectwem któregoś ze zmysłów lub
narządu ruchu mogą na ogół pełnić podstawowe role społeczne, pracować zawodowo wśród pełnosprawnych, zakładać rodziny, uprawiać działalność społeczną itp.
• Inwalidzi o głębszym upośledzeniu umysłowym, inwalidzi
o kalectwie złożonym (np. głuchoniewidomi), inwalidzi o poważnym kalectwie narządu ruchu na ogół nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, niejednokrotnie do pełnienia podstawowych ról społecznych. Uzależnieni są od pomocy instytucjonalnej bądź indywidualnej innych
osób. Integracja takich osób niepełnosprawnych to integracja
z własną rodziną sprawującą nad nimi opiekę, z grupą przyjaciół, która zapewni im wystarczającą pomoc, lub z grupą
podopiecznych w odpowiedniej instytucji opiekuńczej. Dalszym poziomem integracji powinna być poprawna integracja
tej rodziny bądź tej instytucji z szerszą społecznością lokalną.
Przykład Arki założonej przez Jeana Vaniera świadczy, że integracja osoby niepełnosprawnej z małą wspólnotą życia może być silna i zdrowa, zapewniająca prawidłowe kontakty społeczne i rozwój osobowy, a integracja ze społecznością lokalną jest wzbogaceniem dla tej społeczności.
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Problem integracji społecznej inwalidów należy więc rozwiązywać na dwa sposoby:
• Przygotowując do pełnienia ról społecznych i umożliwiając
pełnienie dostępnych ról społecznych tym, którzy są do tego
zdolni;
• Zapewniając integrację ze zdrowym środowiskiem opiekuńczym tym, którzy nie są zdolni do pełnej samodzielności.
Edukacja osoby niepełnosprawnej powinna być przygotowaniem do takiego życia, jakie będzie ona zdolna podjąć i prowadzić. Sposób kształcenia powinien zależeć od możliwości i perspektyw życiowych osoby, możliwości szkoły i w ostateczności od
rozważnej decyzji rodziców, bądź młodego człowieka.
Drugą stroną problemu integracji jest odpowiednie przygotowanie społeczności osób pełnosprawnych, a w szczególności
konkretnych małych grup do zintegrowania z osobami z określoną niepełnosprawnością.
Aby prawidłowo rozważyć zagadnienie integracji szkolnej
przyjrzyjmy się najpierw naturalnym etapom rozwoju i integracji dziecka pełnosprawnego. Prawidłowa integracja zdrowego
dziecka przebiega poprzez naturalne etapy integracji:
• z organizmem matki,
• z grupą rodzinną,
• z grupą rówieśniczą,
• ze społecznością lub społecznościami lokalnymi,
• z własną rodziną lub inną wspólnotą według powołania.
Tylko kalectwo wykryte przed urodzeniem może, choć nie
musi, zaburzyć więź dziecka z matką przez negatywne emocje,
jakie przeżywa matka na wiadomość o kalectwie dziecka, lub przez
negatywne reakcje otoczenia będące źródłem negatywnych
przeżyć matki. Większość kalectw wykrywana jest po urodzeniu,
część jest skutkiem przedwczesnego porodu lub powikłań okołoporodowych. Natomiast integracja z grupą rodzinną, pełna, bezwarunkowa akceptacja dziecka niepełnosprawnego jest często
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uzależniona od przekonań i stosunku do osób niepełnosprawnych
szerszego środowiska. Urazy nabyte w najwcześniejszym dzieciństwie wskutek braku więzi emocjonalnej z najbliższymi mogą
istotnie utrudnić prawidłowy rozwój dziecka niepełnosprawnego, stać się nawet drugim, wtórnym kalectwem.
Niepełnosprawność wrodzona lub nabyta we wczesnym dzieciństwie może, jak już mówiłam, zaburzyć procesy rozwojowe
dziecka w warstwie kontaktów społecznych oraz zdobywanie
sprawności i wiadomości już w bardzo wczesnych stadiach rozwoju. Oddziaływanie rewalidacyjne powinno towarzyszyć dziecku od momentu wykrycia lub zaistnienia kalectwa, by uczynić rozwój dziecka możliwie zbliżonym do normalnego, by umożliwić
mu w przyszłości pełnienie dostępnych ról społecznych. Działania rewalidacyjne powinny być harmonijnie wkomponowane
w działania pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne. Ośrodki
wczesnego wspomagania rozwoju pomagają rodzicom w prawidłowym sprawowaniu opieki nad niewidomym dzieckiem od
pierwszych miesięcy jego życia poprzez diagnozę uszkodzeń oraz
pomoc w zapewnieniu dziecku odpowiednich oddziaływań leczniczych i stymulujących jego rozwój. Pożądane byłoby, by lekarz
stwierdzający uszkodzenie dziecka kierował rodziców do odpowiedniej placówki diagnozującej, leczącej, rewalidującej. W Polsce w obecnej chwili tylko część dzieci niewidomych od urodzenia objęta jest wczesnym wspomaganiem rozwoju. A jest to sprawa podstawowa, gdyż stwierdzenie kalectwa dziecka jest trudnym
przeżyciem dla rodziców, a wcześnie udzielone wsparcie pomaga im w obdarzeniu dziecka akceptacją bezwarunkową (Kocham
cię takim, jaki jesteś.) Umożliwia to niejednokrotnie prawidłową
integrację z grupą rodzinną, a co za tym idzie, prawidłową akceptację siebie przez dziecko. Trzeba tu powiedzieć, że nie tylko objawy odrzucenia, ale także obserwowana niejednokrotnie nadopiekuńczość rodziców dziecka niepełnosprawnego oraz występu-
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jąca niekiedy postawa roszczeniowa rodziców w stosunku do otoczenia jest objawem braku pełnej akceptacji dziecka. Oczywiście
trzeba odróżnić postawę roszczeniową od domagania się tego, co
dziecku istotnie się należy i jest mu potrzebne. Ponadto wczesne
objęcie dziecka prawidłową terapią niejednokrotnie zmniejsza zakres uszkodzenia lub nawet je eliminuje (np. zez wcześnie leczony często daje się wyleczyć całkowicie). Dobrze jest, gdy rodzice
dzieci niepełnosprawnych spotykają się ze sobą. Świadomość tego, że inni mają podobny problem, że umieją się z nim uporać,
lub że my możemy im pomóc, będzie podnosiła na duchu i ułatwiała rozwiązanie własnych problemów.
Edukacja szkolna.
Dopóki edukacja była przywilejem niektórych, niepełnosprawni byli zintegrowani w naturalny sposób ze społecznością
niekorzystających z dobrodziejstwa oświaty: wykonywali dostępne im prace użyteczne społecznie lub żebrali, co było ogólnie akceptowanym sposobem realizowania pomocy społecznej. Dopiero wprowadzenie, opartego na haśle równości, powszechnego
obowiązku szkolnego rozwarstwiło społeczeństwo na „normalnych”, których zakwalifikowano do szkoły i którzy szkołę kończyli oraz na „nienormalnych”, których do szkoły nie zakwalifikowano. Równość praw nie oznacza bowiem identyczności osób, identyczności potrzeb i możliwości.
Wobec rozwarstwienia społeczeństwa na „normalnych”
i „nienormalnych” pojawiły się inicjatywy filantropijne na rzecz
odrzuconych przez szkołę, a więc zdegradowanych społecznie.
Przybrały one postać szkół dla różnych grup dzieci niepełnosprawnych: głuchych, niewidomych, umysłowo upośledzonych, moralnie zaniedbanych i kolejnych grup dzieci odciętych od normalnych placówek oświatowych. Szkoły te dawały elementarne wykształcenie i przygotowanie do pracy. Zapewniały dzieciom
podstawowy etap rozwoju społecznego, jakim jest pobyt w gru-
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pie rówieśniczej dzieci o podobnym poziomie potrzeb i możliwości, o podobnym sposobie komunikacji społecznej. Wiele szkół
specjalnych troszczyło się o zatrudnienie, czyli o integrację społeczną swoich absolwentów.
Następnym etapem rozwoju sprawy była możliwość usamodzielniania się podopiecznych oraz inicjowanie przez samych niepełnosprawnych powstawania organizacji samopomocy. Organizacje takie niejednokrotnie stawały w opozycji do organizacji opiekuńczych, zwłaszcza tych przypisujących sobie pełne kompetencje
reprezentowania niepełnosprawnych. Opozycja taka bywała
uzasadniona i skuteczna. Genialny wynalazek pisma punktowego dla niewidomych był początkowo ignorowany, a nawet tępiony przez widzących specjalistów. Upór niewidomych doprowadził do uznania wynalazku i jego rozpowszechnienia na całym
świecie.
Organizacyjne formy kształcenia dzieci niewidomych
na świecie
Segregacja dzieci i wyłączenie do osobnych szkół prowadziła do wyobcowania niepełnosprawnych z naturalnej tkanki społecznej, do obcości, niezrozumienia, wrogości. Patologiczny kształt
przybrało to zjawisko w systemie sowieckim. W odniesieniu do
niewidomych wyglądało to następująco: najpierw szkoła dla niewidomych, a potem przyuczenie do pracy, następnie praca w specjalnym kombinacie dla niewidomych i mieszkanie na przyfabrycznym osiedlu.
Skutki izolacji były oczywiste. Jeszcze kilkanaście lat temu europejskie miasto Wilno nie wiedziało, co oznacza biała laska. Z tego typu złych doświadczeń zrodził się postulat integracji szkolnej.
Integracja szkolna w niektórych krajach obowiązuje mocą
ustawy. Przykład Stanów Zjednoczonych pozwala już ocenić czy
pełna obowiązkowa integracja szkolna jest rzeczywiście dobrodziejstwem dla wszystkich niepełnosprawnych:
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„Po zakończeniu konferencji odwiedziłyśmy szkołę dla niewidomych św. Józefa w Jersey City, która została założona w roku 1891 przez zgromadzenie sióstr św. Józefa od Pokoju. Do roku 1960, kiedy rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych nakazowy program integracji dzieci niewidomych w szkołach dla
widzących, szkoła prowadzona przez siostry św. Józefa była dokładnym odpowiednikiem Zakładu w Laskach. Obecnie szkoła
służy dzieciom i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z dodatkowymi upośledzeniami fizycznymi lub umysłowymi. Prowadzi
program wczesnej interwencji dla maluchów od 0 do 3 lat – połączony ze szkoleniem rodziców do opieki nad dzieckiem z niesprawnością wzrokową w środowisku rodzinnym oraz w szkole.
Zapewnia fizykoterapię, logopedię, terapię widzenia oraz ćwiczenia orientacji przestrzennej. Dla dzieci niewidomych i słabowidzących bez dodatkowych upośledzeń od 3 do 7 roku życia szkoła prowadzi całodzienny program przygotowujący do przejścia
dziecka do szkoły dla widzących oraz warsztaty terapii zajęciowej
dla dzieci i młodzieży, w zamierzeniu częściowo jako przygotowanie do zawodu. Ośrodek w New Jersey wzbogacił się niedawno w nowoczesny budynek szkolny, dostosowany do przebywania w nim także dzieci na wózkach inwalidzkich i planuje rozszerzenie swojej działalności. Usłyszałyśmy wypowiedziane z dumą
stwierdzenie, że dzieci przechodzące do integracji ze szkoły św.
Józefa uzyskują lepsze wyniki w szkołach dla widzących niż dzieci prowadzone w pełnej integracji; szkoła ma nadzieję na uzyskanie zezwolenia od władz stanowych na prowadzenie kilku klas
podstawowych dla dzieci niewidomych w normie intelektualnej”4.
A więc system pełnej integracji szkolnej okazał się dla dzieci
niewidomych gorszy, niż łączenie integracji z czasową segregacją,
bo dzieci wchodziły do szkoły masowej nieprzygotowane do sprostania stawianym im wymaganiom.
4

H. Smoleń, M. Zielińska, Międzynarodowa konferencja w Nowym Jorku, „Laski”, 1999, nr 4–5.
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Oto podstawowe sposoby kształcenia dzieci
niepełnosprawnych:
Nauczanie indywidualne w domu rodzinnym przez dochodzącego do domu nauczyciela. System ten w naszych warunkach
nie zapewnia realizacji programu ze względu na zbyt małą liczbę godzin lekcyjnych, nie stwarza warunków rozwoju emocjonalnego i społecznego, gdyż izoluje od grupy rówieśniczej, nie zapewnia rewalidacji, bo nauczyciel nie zawsze ma przygotowanie rewalidanta określonej specjalności. Zaobserwowaliśmy, że przy
dużej pobłażliwości rodziców i braku korygującego wpływu grupy rówieśniczej dzieci nie wykształciły w sobie umiejętności stosowania się do norm społecznych i potrzeb innych osób.
Nauczanie indywidualne w szkole. Jeżeli dziecko uczone jest
indywidualnie w budynku szkolnym i uczestniczy tylko w uroczystościach klasowych i szkolnych, to, być może, jest to prawidłowa nauka. Nie należy jednak nazywać tego nauczaniem w integracji, bo dziecko uczy się w izolacji od rówieśników, w wykluczeniu z grupy rówieśniczej.
Szkoła specjalna powinna i najczęściej ma warunki do pełnowartościowego realizowania nauczania w sposób metodycznie
poprawny. Zmniejszona liczebność klas, odpowiednie pomoce
techniczne i doświadczenie metodyczne zapewniają efektywność
nauczania. Szkoła specjalna ma możliwość prowadzenia równolegle z nauką procesu rewalidacji. Dziecko przebywa w grupie rówieśników o podobnych możliwościach i problemach, co jest cennym etapem rozwoju społecznego. Ma naturalną okazję wejścia
w społeczność inwalidów, której pomoc w procesie rewalidacji jest
niezastąpiona. Np. niewidomy nauczyciel jest bezcennym argumentem pokazującym możliwości zawodowe niewidomego,
a więc ułatwiającym akceptację własnej sytuacji przez ucznia i jego rodziców. Twórczo pracująca szkoła specjalna wypracowuje
i sprawdza metody nauczania i rewalidacji odpowiednie dla określonej grupy dzieci niepełnosprawnych. Jednak łączący się często
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z nauką w szkole specjalnej pobyt w internacie jest dla małego
dziecka ogromnym obciążeniem. Nasza dawna wychowanka
wspomina: „Mam jeszcze dwie inne siostry, obie chodziły do
przedszkola w mojej rodzinnej wsi pod Płockiem, a mnie mama
musiała oddać do przedszkola w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Miałam więc 6 lat, kiedy wywieziono mnie z domu i zostawiono w obcym miejscu, z obcymi ludźmi. Mama tłumaczyła mi, że nie widzę i muszę się uczyć w szkole dla dzieci niewidomych. Ja jednak nie rozumiałam, co to znaczy widzieć i czym
różnię się od moich zdrowych sióstr. Wydawało mi się, że moja
mama wywiozła mnie z domu, ponieważ jestem jakaś inna i mama mnie nie chce. Pamiętam moją rozpacz w drodze, płacz przy
każdych odwiedzinach w domu i powrotach do Lasek, po każdych
świętach i wakacjach”5.
Zbyt długi pobyt w placówce specjalnej prowadzi do wyobcowania ze środowiska lokalnego i utrudnia późniejszą integrację. Wielomiesięczny pobyt dziecka poza środowiskiem rodzinnym powoduje brak naturalnych więzi z grupą społeczną, w której żyje rodzina. Może to owocować obcością, a nawet wrogością,
jeśli zabraknie celowego budowania więzi ze środowiskiem. Z kolei dzieciom z tzw. marginesu szkoła specjalna pozwala na poznanie innych wartości od tych, z którymi stykali się w domu rodzinnym. Zrewalidowane, niejednokrotnie w środowisku rodzinnym
wyróżniają się wykształceniem ogólnym i ogładą kulturalną.
Tylko w warunkach grupy „selekcyjnej” można rozmawiać
z dziećmi lub z młodzieżą o ich specyficznych problemach: Czym
różnię się od pełnosprawnych? Czy jestem gorszy/lepszy od pełnosprawnych? Jak wchodzić z nimi w prawidłowe relacje? Dlaczego Pan Bóg stworzył mnie kaleką? Co jest moim powołaniem? Czy
małżeństwo jest dla mnie możliwe? Czy droga służby Bożej jest
5

Beata, Krzyż stał się dla mnie światłem, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”,
1999, nr 2 (32).
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dla mnie możliwa? W jakiej wspólnocie mogę zrealizować moje
pragnienie bycia z innymi?
Absolwenci SOSW są z zasady dobrze przygotowani do dalszej nauki lub pracy i do integracji z szerszymi grupami społecznymi6 (por. M. Magner, E. Więckowska 1993).
Zdarza się niejednokrotnie, że rodzice dziecka w integracji, zaniepokojeni brakiem jego postępów, zgłaszają do SOSW dla niewidomych głęboko sfrustrowanego ucznia z poważnym opóźnieniem edukacyjnym i rewalidacyjnym. Wtedy robimy wszystko, co
możliwe, by ratować dziecko. Nie jest to jednak droga korzystna
dla dziecka, któremu nie oddamy straconych lat.
Trzeba pamiętać, że selekcję dzieci o określonej kategorii niepełnosprawności do szkoły specjalnej trzeba kompensować oddziaływaniem edukacyjnym na społeczność osób pełnosprawnych, prowadzoną np. przez środki masowego przekazu. W Zakładach dla Niewidomych w Laskach przyjmujemy w zasadzie
wszystkie zgłaszające się wycieczki. Oczywiście wycieczki te nie
wchodzą do placówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, lecz
przeprowadzane są „trasą wycieczkową” niezakłócającą normalnego toku pracy dydaktyczno-wychowawczej. W miarę możliwości współpracujemy z mediami, które przekazują społeczeństwu
rzetelne informacje. Od kilku lat współpracujemy z Nordic United World College (szkołą w Norwegii). Kolejni, wyróżniający się
uczniowie z laskowskich szkół średnich podejmują naukę w College’u, a grupki studentów z College’u przyjeżdżają do Lasek na Project Week. W ten sposób włączamy się w przygotowanie do akceptacji niepełnosprawnych przez elitę społeczności globalnej7.
Włączenie jednego ucznia niepełnosprawnego do zwykłej
klasy szkolnej. W odniesieniu do małych dzieci niewidomych sys6

M. Magner, s. E. Więckowska FSK, Integracja absolwentów szkoły podstawowej dla niewidomych w powszechnych liceach ogólnokształcących, „Szkoła Specjalna”, 1993, nr 3.
7
A. Kunicka-Goldfinger, „Norwgowie” w Laskach, „Laski”, 2000, nr 1–2.
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tem włączania jednego dziecka do klasy pełnosprawnych nie
sprawdza się ani pod względem edukacyjnym, ani społecznym.
Według badań wykonanych przez Z. Palak z UMCS8 dzieci te
przeciętnie źle realizują program i nie nawiązują prawidłowych
więzi koleżeńskich. W naszych warunkach dziecko niepełnosprawne wzrokowo niejednokrotnie może liczyć tylko na pomoc
rodziny i dobrej woli nauczycieli, a jego sytuacja jest tym trudniejsza, w im mniejszej miejscowości się uczy. Nie mają więc warunków rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego. Nauczyciel pracujący w licznej lub zbyt licznej klasie często nie ma możliwości poświęcania dziecku niepełnosprawnemu odpowiedniej
ilości czasu i dziecko wegetuje w klasie zamiast się uczyć. Małe
dzieci widzące zrażone brakiem naturalnego w tym wieku kontaktu mimicznego ignorują niewidomego, nie następuje więc rzeczywista integracja, a co gorsze dzieci sprawne przywykają do
ignorowania osoby niepełnosprawnej. Bywa, że kandydaci przychodzący z integracji do naszych szkół zawodowych są niezrewalidowani, sfrustrowani, zniechęceni do nauki. W przypadku dzieci o kalectwie narządu ruchu nauczanie integracyjne może dawać
lepsze wyniki, bo mniejsze są różnice w sposobie przekazywania
informacji i istnieje możliwość nawiązania istotnego dla małego
dziecka kontaktu mimicznego pomiędzy dziećmi. Tam gdzie integracja jest możliwa, pomocą dla nauczyciela powinno być obniżenie liczebności klasy, w której uczy się dziecko niepełnosprawne, potrzebujące intensywniejszej opieki nauczyciela. Obecnie niejednokrotnie udzielamy pomocy metodycznej nauczycielom szkół
ogólnodostępnych decydujących się przyjąć uczniów niewidomych.
Włączenie grupki niepełnosprawnych o określonym kalectwie do klasy pełnosprawnych jest jeszcze bardziej ryzykowne
8

Z. Palak, Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie uczniów z inwalidztwem wzroku kształcących się w szkołach ogólnodostępnych specjalnych, UMCS,
Lublin 1996, s. 203 [recenzja, „Szkoła Specjalna”, 1998, nr 2].
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– prowadzić może do selekcji wewnątrz zespołu klasowego, co jest
wychowawczo dużo bardziej szkodliwe niż selekcja do odrębnych
szkół.
Klasa integracyjna w europejskim rozumieniu tego terminu,
to klasa kilkunastoosobowa, w której jest czworo lub pięcioro dzieci o różnym kalectwie, i którą prowadzi dwóch nauczycieli, tzn.
jeden pedagog nauczania początkowego i jeden nauczania specjalnego. Nauczyciele ci pracują w miarę potrzeby ze wszystkimi
dziećmi, nie dzieląc klasy na „dzieci zdrowe” i „specjalne”, lecz zaspakajając potrzeby wszystkich. Według doświadczeń niemieckich
w takim układzie organizacyjnym można zapewnić pełnowartościowe nauczanie i wzajemną akceptację, a następnie integrację
zespołu klasowego. Rodzice dzieci pełnosprawnych zadowoleni
są z rozwoju umysłowego i społecznego swoich dzieci. Choć
w chwili rozpoczynania nauki mamy tylko tolerancję, to przy prawidłowym postępowaniu prowadzi ona do integracji obejmującej zarówno grupę uczniów jak i rodziców, a nawet rodzin uczniów
sprawnych i niepełnosprawnych.
W Polsce klasa integracyjna na poziomie szkoły podstawowej, łącząca dzieci zdrowe i dzieci z różnymi dysfunkcjami, była
przedmiotem badań dra Grzegorza Wiącka z KUL-u, który pisał:
„Dostrzegalny jest brak realizacji zakładanych rezultatów integracji edukacyjnej. Ponadto warto zwrócić uwagę na (…) przykłady negatywnych następstw braku akceptacji ucznia w grupie. To
rozszerza problem na możliwe negatywne efekty kształcenia integracyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością”9.
Klasa typu norweskiego. Dzieci z problemami wzrokowymi
(klasa licząca maksymalnie 6 osób) uczą się w klasie specjalnej
przy jednej ze szkół masowych. Uczniowie są dowożeni do szkoły z domów rodzinnych i są uczeni przez specjalnie wykształco9

G. Wiącek, Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2008, s. 212.
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nych pedagogów – tyflologów. Po opanowaniu przez dzieci technik szkolnych, brajla, kubarytmów, rysunku wypukłego itd., zwykle po 6. klasie, uczniowie niewidomi i słabowidzący są włączani do odpowiednich klas w szkołach publicznych, położonych najbliżej miejsca ich zamieszkania. Po zakończeniu edukacji, na ogół
po ukończeniu szkoły średniej, są kierowani na roczny kurs samodzielnego życia. Jest on prowadzony w jednym z ośrodków rewalidacyjnych. Na kursie starają się zdobyć umiejętność samodzielnego poruszania się z białą laską, prowadzenia domu: gotowania, robienia na drutach, sprzątania, robienia zakupów,
przygotowywania posiłków itp. Podobno ten rok pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności i prowadzenie samodzielnego
życia. Kurs jest więc etapem segregacyjnym, gdyż kursanci mieszkają w ośrodku przez czas szkolenia. W sytuacji podobnej do opisanej jest w tej chwili grupa kilkunastu uczniów szkól laskowskich.
Dojeżdżają oni codziennie z domu na zajęcia szkolne. Są w sytuacji lepszej niż ich norwescy koledzy, bo równolegle z nauką szkolną realizują program rewalidacji.
Integracja włączająca młodzieży niewidomej była praktykowana od dawna. Już w dwudziestoleciu międzywojennym wyróżniający się absolwenci Szkoły Powszechnej dla Niewidomych
w Laskach kończyli ogólnie dostępne gimnazja i seminaria nauczycielskie i wracali, by służyć młodszym kolegom wiedzą i przykładem. Od zakończenia II wojny światowej uzdolnieni niewidomi uczą się w ogólnie dostępnych liceach, studiują na wyższych
uczelniach i w szkołach policealnych, podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. Wszyscy absolwenci klasy VIII laskowskiej szkoły podstawowej, którzy podjęli naukę w liceach masowych, radzili sobie tam dobrze (M. Magner, s. E. Więckowska FSK, 1993,
s. 83–89). Znamy przypadek dobrej integracji szkolnej ucznia niewidomego z poważnym uszkodzeniem słuchu. Włączenie tego
ucznia do pierwszej klasy licealnej w szkole masowej było jednak
bardzo starannie przygotowane. Teraz też uczniowie niejedno-
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krotnie odchodzą z Lasek, ale dopiero po ukończeniu gimnazjum,
po osiągnięciu dojrzałości integracyjnej.
Powodzenie nauki dziecka w integracji zależy od tych instytucji, które zajmują się pomocą inwalidom i które będą w stanie
zapewnić wsparcie fachowe i finansowe placówce masowej, do
której trafi dziecko z poważną niesprawnością, albo wesprzeć rodzinę, w której takie dziecko się wychowuje.
Wydaje się najbardziej rozumne, by edukacja szkolna dziecka niepełnosprawnego była organizowana na różne sposoby, zależnie od potrzeb i możliwości dziecka, życzenia rodziców i możliwości systemu edukacyjnego.
Dojrzałość integracyjna
Przy rozważaniu integracji szkolnej uczniów niepełnosprawnych, zwłaszcza integracji włączającej, należy zdefiniować jeszcze
jedno istotne pojęcie. Przed przyjęciem małego dziecka do szkoły ocenia się jego dojrzałość szkolną. Przed podjęciem decyzji
o umieszczeniu ucznia w szkole masowej należy zbadać jego dojrzałość integracyjną oraz dojrzałość integracyjną środowiska,
w którym ma funkcjonować. Dojrzałość integracyjna ucznia niewidomego podejmującego naukę w liceum masowym została zdefiniowana następująco:
„Wyróżnikami dojrzałości integracyjnej będą:
• podstawowe usprawnienie z zakresu życia codziennego, samoobsługa,
• opanowanie w stopniu dobrym bezwzrokowych technik pracy szkolnej (czytanie, pisanie, rysowanie i czytanie grafiki dotykowej),
• orientacja w małej i dużej przestrzeni, samodzielne poruszanie się z białą długą laską,
• opanowanie maszynopisania na zwykłej maszynie,
• średni poziom inteligencji i innych sprawności intelektualnych,
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•
•

brak zaburzeń emocjonalnych,
akceptacja kalectwa przez niewidomego, przynajmniej w tym
stopniu, że nie narzeka na swój los,
• akceptacja dziecka niewidomego przez jego rodziców i opiekunów,
• prawidłowy rozwój moralno-społeczny dziecka,
• dobre opanowanie materiału programowego na poziomie klasy, którą uczeń ukończył.
Czynnikami pomocnymi w procesie integracji dziecka niewidomego są:
• posiadanie przez dziecko niewidome dodatkowych uzdolnień
lub zainteresowań np. gra na instrumencie, śpiew, szachy, recytacje itp.,
• zapoznanie nauczycieli ze szkoły masowej z procesem dydaktycznym w szkole podstawowej dla dzieci niewidomych”10.
Oprócz tego potrzebne jest:
• wsparcie materialne i finansowe dziecka; bez odpowiedniego zabezpieczenia materialnego nie ma mowy o udanej integracji,
• prezentowanie w tzw. optymalnych godzinach oglądalności
programów dokumentalnych i „propagandowych” przedstawiających problemy osób z inwalidztwem wzrokowym,
• zakładanie przedszkoli integracyjnych, tak by dzieci pełnosprawne od wczesnego dzieciństwa miały okazję do spotykania dzieci „innych” – dorośli ludzie z reguły lękiem reagują na
niewidomych, jeśli wcześniej nie mieli z nimi kontaktu w naturalnych sytuacjach życiowych.
Oczywiście pojęcie dojrzałości trzeba by zdefiniować inaczej
dla dziecka na innym etapie rozwoju, lub o innym kalectwie. Trzeba by też zanalizować, na jakim etapie rozwoju jest ona w ogóle
10

M. Magner, s. E. Więckowska FSK, Integracja absolwentów szkoły podstawowej dla niewidomych w powszechnych liceach ogólnokształcących, „Szkoła Specjalna”, 1993, nr 3.
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osiągalna. Pamiętam absolwentkę laskowskiej szkoły zawodowej,
która, wraz z młodszą siostrą, podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym. W czasie pierwszej wizyty w Laskach stwierdziła pogodnie: „Już nauczyłam moją Fizyczkę, jak ma mnie uczyć fizyki”. Dorosła dziewczyna była na tyle dojrzała, że mogła pomóc
własnej nauczycielce. Ta sama dziewczyna była klasową specjalistką od pomocy w rozwiązywaniu zadań matematycznych i fizycznych, miała więc zapewnioną pozycję w zespole klasowym.
Nie możemy oczekiwać podobnej dojrzałości u małego dziecka.
Tylko organizując klasę integracyjną na etapie nauczania
wczesnoszkolnego nie wymagamy od kandydatów dojrzałości integracyjnej, lecz zakładamy ją, jako jeden z przemyślanych celów
wychowawczych.
Istotnym warunkiem prawidłowej integracji społecznej niepełnosprawnego jest, jak już zauważyłam, dojrzałość integracyjna środowiska, a więc w zasadzie osób pełnosprawnych. W środowisku szkolnym istotnym warunkiem jest dojrzałość integracyjna pedagogów, którą określiłabym jako akceptację dziecka
w jego specyficznej sytuacji kalectwa oraz organizacyjną, metodyczną i materialną możliwość zaspokojenia jego potrzeb. Przyjęcie do szkoły dziecka niewidomego tylko dlatego, że nie wolno
mu odmówić nie rokuje dobrej sytuacji. Wobec braku właściwych
warunków materialnych, metodycznych, lub nawet wobec przeszkód psychicznych, takich jak przesądy środowiska, sytuacja
ucznia może okazać się niszcząco trudna. Dojrzałością społeczną zespołu klasowego będzie zdolność nawiązania normalnych
więzi koleżeńskich, uznania kompetencji, udzielania pomocy
i przyjęcia pomocy oferowanej przez niepełnosprawnego, z tym,
że prawidłową postawę klasy może wykształcić nauczyciel pod
warunkiem, że dziecko niepełnosprawne jest zrewalidowane społecznie, że nie jest uciążliwe dla kolegów.
Według mnie żaden z opisanych systemów kształcenia dzieci niepełnosprawnych nie jest najlepszy. Dziecko rokujące pełną

s. Elżbieta Więckowska – O integracji szkolnej dzieci niewidomych

39

integrację społeczną powinno przebyć w systemie selekcyjnym taką ilość czasu, która zapewni mu dojrzałość społeczną osiąganą
w grupie rówieśniczej, prawidłową rewalidację psychiczną, tzn.
akceptację siebie jako inwalidy, rewalidację techniczną i sprawnościową, oraz świadomość pomocy, jaką może uzyskać w środowisku inwalidzkim. „Okresem selekcyjnym” może być okres pobytu w szkole specjalnej, lub tylko pobyt na turnusach rehabilitacyjnych o odpowiednio bogatym programie. Dziecko takie
powinno jak najdłużej kształcić się w systemie zintegrowanym.
Dziecko obarczone kalectwem złożonym, (kalectwem jest faktycznie także obciążenie środowiskowe, zwłaszcza połączone z jakąś
niesprawnością) powinno pozostawać w systemie selekcyjnym do
osiągnięcia dojrzałości wystarczającej do wejścia w sytuację integracji, lub pozostać w szkole specjalnej, jeśli takiej dojrzałości
nie osiągnęło i jej nie rokuje. Szkoły specjalne powinny utrzymywać kontakty integracyjne ze środowiskami osób pełnosprawnych,
by uniknąć sytuacji „getta” i negatywnych skutków dla uczniów
i środowiska. Wspólne obozy, wycieczki, działania artystyczne,
turystyczne, religijne mogą stać się platformą integracji tam,
gdzie wspólna edukacja nie jest dobrym rozwiązaniem. Tym
bardziej należy dbać o kontakty integracyjne tej młodzieży, która nie rokuje osiągnięcia pełnej samodzielności życiowej i pozostanie w systemie opieki instytucjonalnej.
Wyraźna u nas w tej chwili tendencja, czy nawet nacisk w kierunku integracji jest zdrową reakcją na szablonową segregację dotychczasowego sztywnego systemu oświatowego. Samorządne organizacje rodziców i przyjaciół oraz fundacje wspierające energicznie wypełniają luki społeczne zaistniałe w czasach systemowej
segregacji. Starają się wypełnić podstawową lukę – brak wczesnej
interwencji. Wypełniają poważne luki w systemie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych oraz lukę, jaką jest niejednokrotnie brak
przygotowania środowiska szkolnego do integracji niepełnosprawnych. Jednak odgórna „moda” na integrację nastała w mo-
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mencie, gdy system edukacyjny, tak jak całe społeczeństwo, ponosi koszty transformacji ekonomicznej, a system oświatowy dodatkowo zmaga się z trudami reformy systemu edukacji. Jest to
więc moment „najgorszy” do wdrażania integracji, co nie oznacza, że należy odkładać integrację na lepsze czasy. Trzeba jednak
uważać, „by nie wylać dziecka z kąpielą”, tzn. by nominalnie, formalnie tylko zintegrowane dzieci nie płaciły poważnymi zaburzeniami rozwojowymi za realizowanie na siłę wzniosłej i pięknej
idei. Zdrowa zasada stanowiąca, że pieniądze na inwalidę wydawane są na potrzeby określonej osoby może prowadzić w okresie przejściowym do integracji pozornej: szkoła masowa przyjmuje inwalidę nie po to, by mu pomagać, lecz by zarobić na nim przysługujące mu pieniądze. Niebezpieczeństwo to zniknie wtedy, gdy
rodzice będą mogli rozważyć wszystkie oferty edukacji dziecka
i spokojnie wybrać dla niego najodpowiedniejszą.
Nie istnieje więc uniwersalny system kształcenia dobry dla
wszystkich niepełnosprawnych na wszystkich etapach rozwoju.
Dobry system powinien dawać rodzicom, pedagogom, młodzieży możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która okaże się najlepsza dla danej osoby na danym etapie jej rozwoju,
powinien pomagać w odnalezieniu tej drogi. A jednym z celów
reformy systemu oświaty powinno być doprowadzenie do tego, by każda szkoła specjalna była dobrą szkołą, a każda szkoła „normalna” była otwarta dla tych dzieci, które będą mogły
znaleźć w niej warunki pełnego rozwoju.

Ireneusz Morawski

Co dały mi Laski na późniejsze życie1
Kto wraca, przyjmijcie go tak, jak gdyby
nigdy nie odchodził
Jan W. Goethe
ie ma ucieczki przed upływem czasu. Sześćdziesiąt sześć lat
temu przywieziono mnie do Lasek i zacząłem naukę
przedszkolną, 5 grudnia roku 2006 minie sześćdziesiąt lat od poznania Andrzeja Bartyńskiego i stała się przyjaźń ważna dla naszego życia i tej opowieści. Minęło pięćdziesiąt sześć lat, jak właśnie z Andrzejem opuściliśmy Laski po skończeniu pierwszej klasy szkoły zawodowej, a teraz minęło już cztery miesiące od dni,
gdy od 1 do 5 czerwca przebywaliśmy znowu w Laskach. W tej
podróży towarzyszyły nam małżonki, a najważniejszym naszym
przeżyciem były czterokrotne spotkania z Panią Zofią Morawską
– osiem godzin wymiany myśli i wspomnień. Rozmawialiśmy
o bardzo wielu rzeczach ważnych, a także o drobiazgach, ale Pani Zofia wytrwale zmierzała do wydobycia od nas konkretnej wypowiedzi na temat: „Co w moim życiu dały mi Laski”.
W rozważaniach pojawiło się pytanie: Czy niewidome dzieci powinny uczyć się i rozwijać się w ramach tak zwanej „szkoły
integracyjnej”, czy też lepsze jest dla nich kształcenie w ośrodkach
specjalnych, a także, w jakim momencie rozwoju można, czy nawet należy włączyć niewidomego ucznia do uczenia się w szkołach ogólnie dostępnych. Bez trudu doszliśmy do konkluzji, że
przynajmniej szkołę podstawową niewidome dzieci powinny zaliczyć w ramach szkolnictwa specjalnego. Potem mogą podjąć

N
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Pełny tekst wspomnień Ireneusza Morawskiego znaleźć można w piśmie „Laski”, 2007, nr 1–2 oraz nr 3.
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kształcenie w szkołach masowych. Wtedy Pani Zofia spytała, dlaczego właśnie tak uważamy i co nam w sensie szeroko pojętej rehabilitacji dał kilkuletni pobyt w Laskach.
Na prośbę Pani Morawskiej zobowiązałem się, że nasze doświadczenia w tym zakresie spróbuję opisać, co niniejszym czynię. (…)
W maju roku 1940 skończyłem lat pięć. Nie wiem, kiedy i jak
rodzice postanowili, że mimo wszystko trzeba rozpocząć jakąś
moją edukację. Wiedzieli, że niewidome dziecko musi być uczone i kształtowane specjalnie i mając wybór pomiędzy Instytutem
na Placu Trzech Krzyży a Laskami, wybrali Laski warszawskie.
Biuro Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mieściło się wtedy na Elektoralnej 9. Z małym tłumoczkiem mojej ubogiej wyprawki, we wrześniu roku 1940, mama odprowadziła mnie na
Elektoralną 9. Ojciec został w tym osiemnastometrowym pokoju przy ulicy Tamka 4, podobno leżał i płakał. Płakała gorzkimi
łzami mama, gdy wracała z Biura Towarzystwa Opieki, gorzko płakałem i ja, siedząc na ciągniętej przez dwa konie platformie, która na gumowych kołach toczyła się po kocich łbach szosy izabelińskiej. Ileż to razy przyszło mi powtórzyć tę drogę – platformą,
furmanką, autobusem i nawet piechotą… Ileż to razy! (…)
Laski a rehabilitacja poznawcza
Wydaje mi się, że w literaturze tyflologicznej nie natrafiłem
nigdy na termin „rehabilitacja poznawcza”, ale moje oczytanie
w tym zakresie jest bardzo umiarkowane. Na własny użytek pod
terminem tym rozumiem zespół działań zmierzających do przybliżenia niewidomym otaczającego ich świata rzeczy.
Do tych, którzy chcieli mnie słuchać w tej sprawie, mówiłem,
że każdy ośrodek kształcenia niewidomych powinien prowadzić panoptikum jak największej ilości modeli – zwłaszcza makro przedmiotów, które nas otaczają, a których nie można „obejrzeć” w jednorazowym dotykowym akcie poznawczym. Modele te powinny
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być jak najbardziej dokładnym odtworzeniem wzorcowych przedmiotów. Przecież ja nie wiem, jak naprawdę wygląda odrzutowiec
czy elektrowóz, a nawet tak zwany pantograf, który łączył tramwaj
z trakcją elektryczną. Może już nie ma pantografów, ale jakieś połączenie być musi. Więc jest bardzo dużo otaczających mnie rzeczy, których wyglądu nie znam, ale dzięki wielkiej czujności w tym
zakresie ze strony wychowania w Laskach mogłem poznać.
W przedszkolu w Laskach od porannej pobudki aż do modlitwy wieczornej, zajmowała się nami siostra Germana. Oczywiście
zjawiały się i inne siostry, ale ona była głównym motorem sprawczym naszych przygód i rozwoju. I ona działała tak, aby ani jeden
dzień nie został zmarnowany na naszej drodze do wiedzy o świecie istniejącym dookoła nas. Przypominam sobie, że codziennie
czekały nas jakieś poznawcze atrakcje.
W czasie mojego pobytu w Laskach prowadzono duże gospodarstwo rolno-ogrodnicze, więc z siostrą Germaną bardzo dokładnie zwiedzaliśmy poszczególne jego fragmenty. W oborze uczyliśmy się doić krowy, stąd wiemy, jak wygląda krowa od strony
brzucha, a także na rozkaz siostry Julianny krowy podnosiły nogi, żebyśmy mogli obejrzeć racice, oglądaliśmy świnie i małe prosiaczki, króliki i gniazdo jaskółek, które się w tej ciepłej oborze zainstalowały. Powiem też, że nie szczędzono nam obejrzenia wiszącej na hakach, sparzonej już, przygotowanej do rozebrania na
części świni, żebyśmy wiedzieli, że mięso, które dostajemy na
obiad, jest właśnie kawałeczkiem tego zwierzęcia.
Chodziliśmy też do zakładowej szklarni, żeby sukcesywnie
oglądać rozwijanie się roślin, z pomocą siostry rozbieraliśmy pąki tulipanów, żeby zobaczyć, że po zdjęciu kolejnej warstwy naskórka wyłoni się prawdziwy kwiat. Własnymi łapkami ubijaliśmy też kapustę do kiszenia, oglądaliśmy tę samą kapustę przy jej
szatkowaniu i kiszeniu jej w beczkach, i kiszenie ogórków, i pamiętam, jak robiliśmy w butelkach masło, które nie chciało się ścinać, aż przyszła siostra z kuchni i poradziła, żeby butelki wstawić
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do ciepłej wody. O, jakaż to była radość, gdy potem z butelek wytrząsaliśmy maślankę z grudkami gotowego masełka. Na pewno
w Laskach były jakieś koty, ale żeby w nas na długo utrwalić przeżycie z obejrzenia kota, urządziła nam siostra Germana wyprawę do państwa Orzechowskich w Sierakowie (wieś oddalona kilka kilometrów od Zakładu), gdzie czekał na nas ładny kot, który
dał się dokładnie obejrzeć, a pani Orzechowska długo opowiadała nam o jego obyczajach.
W Laskach wszystko wolno nam było wziąć do ręki, powiem
więcej: w Laskach trzeba było obejrzeć dotykowo wszystko, co
obejrzeć się dało. Pamiętam, że nie brzydziliśmy się żab,
dżdżownic, gąsienic i ślimaków. Miałem w ręku pszczołę,
trzmiela i szerszenia też. Nie szkodzi, że te owady były nieżywe.
Może to nawet lepiej dla trzymających je w dłoni. Oglądałem też
wyjętą ze spirytusu żmiję.
Gdyby nie pobyt mój w Laskach, gdyby nie ofiarna praca wielu sióstr i siostry Germany, nigdy nie włożyłbym ręki do prawdziwej dzieży z prawdziwym ciastem chlebowym, nie uruchomiłbym
własnoręcznie maszyny, która trójpalczastą, żelazną łapą to ciasto mieszała, nigdy nie dotknąłbym prawdziwej piły tarczowej
zwanej krajzegą, w prawdziwej kuźni nie obejrzałbym narzędzi kowalskich, nie umiałbym odróżniać liści dębu od asymetrycznych
liści wiązu, nie dotknąłbym gniazdka skowronków, w którym
w dodatku rozpierało się podrzucone pisklę kukułcze, nie jeździłbym prawdopodobnie nigdy na osiołku, który zresztą parę razy
mnie zrzucił, nie miałbym w ręku wiewiórki – wprawdzie już martwej, ale prawdziwej, którą zdaje się później wypchano, nie miałbym w ręku prawdziwego, żywego nietoperza, którego ktoś trzymał za pyszczek, żeby nas nie ugryzł, prawdopodobnie nigdy
w sposób czynny nie odwiedziłbym ogrodu zoologicznego, gdzie
na kolanach pani Żabińskiej siedziała prawdziwa wydra, gdzie
doktor Żabiński dał nam do ręki półmetrowego, cieplutkiego, wyjętego spod lamp węża boa, gdzie każdy mógł dotknąć żywego żu-
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bra, którego przywołano do żelaznej balustrady i gdzie mogliśmy
przejechać się na wielbłądzie. Oczywiście te nietoperze, węże boa
i wielbłądy były już w starszych klasach szkoły podstawowej, gdy
przyrody uczyła nas pani Jadwiga Manteuffel – spokrewniona
z doktorem Żabińskim, dyrektorem warszawskiego ogrodu zoologicznego. Wspomnę jeszcze makaka jawajskiego – małpkę, która wzruszyła mnie wyglądem swoich łapek. Jej dłonie z zewnątrz
pokryte były gęstym futrem, natomiast wewnątrz drobniutkie
i gładziutkie jak rączki dziecka. One miały dużą chwytność, a w tej
chwytności czaiła się małpia, bo małpia, ale mądrość.
Mimo długiego życia, nigdy nie udało mi się dotknąć żywego bociana, ani myszołowa, toteż muszą do końca życia wystarczyć mi wrażenia dotykowe z obejrzenia tych ptaków wypchanych,
jakie znajdowały się w tak zwanym „muzeum” w szkole, w domu
św. Stanisława. Od przedszkola aż do końca szkoły podstawowej
był taki przedmiot, który nazywał się „modelowanie”. W glinie czy
plastelinie utrwalaliśmy obejrzane bociany i nietoperze, a że nie
wykazywałem zbyt wielkich ku modelowaniu zdolności, najlepiej
modelowało mi się żmije i węża boa. Wszelako owo modelowanie utrwalało w pamięci poznane kształty.
A na zakończenie piątej klasy, nasz nauczyciel, pan Wacław Józefowicz wraz ze swą małżonką, która uczyła historii, zorganizował dla nas wycieczkę do Krakowa na Wawel, do Groty Łokietka w Ojcowie, do klasztoru Ojców Benedyktynów w Tyńcu,
a także na Jasną Górę w Częstochowie. Z tej przygody dobrze pamiętam oglądane na Wawelu fragmenty rycerskich zbroi: buzdygan, wielki miecz obosieczny, tarcze, szyszaki, hełmy, prawdziwe
pancerze, a także ściany namiotu wezyra, który zdobyto pod
Wiedniem i bardzo niewygodne krzesła senatorów z XVII wieku, na których pozwolono nam usiąść. Obejrzeliśmy też mnóstwo
figurek aniołów i świętych w odwiedzanych kościołach. I powiem,
że kiedy po latach, już jako dorosły człowiek, zwiedzałem znowu
Wawel, a także pałace w Łańcucie czy Wilanowie, kiedy tylko wy-
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ciągnąłem rękę, żeby dotknąć jakiegoś historycznego przedmiotu, natychmiast słychać było mało przyjazny głos: „Proszę nie dotykać”. Czasem wyjaśniano, że starożytne szable, wazy i kryształy nie lubią ludzkiego potu i tracą urok, rdzewieją, pleśnieją, a nawet jeszcze gorzej.
Na środku królestwa siostry Julianny, na środku laskowskiego podwórza gospodarczego, była waga. W wyobraźni dziecka waga kojarzyła się z wagą sklepową, która miała dwie szalki: na towar i odważniki, a tu, na tym podwórzu, waga to duży prostokąt
dudniącej żelaznej płyty. I płytę tę któregoś dnia podniesiono,
wstawiono do powstałego otworu drabinkę, po drabince zeszliśmy do środka i pokazano nam wnętrze wagi pełne różnych zegarów pomiarowych. Nigdzie nie było odważników, bo na tej wadze ważono furmanki z kartoflami czy burakami, a po wojnie samochody, które podarowała Laskom UNRA.
Odrębny temat, to kraina pomocy szkolnych. Lata czterdzieste – czas wojny i po wojnie. Nie było drukarni brajlowskiej,
a książki i podręczniki były wyłącznie przepisywane ręcznie i to
w jednym egzemplarzu. Dlatego też miała szerokie zastosowanie
inwencja naszych nauczycieli, którzy różnymi, ale wciąż prymitywnymi chałupniczymi technikami starali się urzeczywistniać
ideę nauczania poglądowego. Wykonywano dla nas wypukłe rysunki komórek liścia, naczyń połączonych i rozkładu ciśnień, figur geometrycznych, osi, których nazw już nie pamiętam, wykresy funkcji i rzutów. A potem my sami wykonywaliśmy wiele z tych
rysunków, używając szewskich radełek, deseczek, sznurków
i gwoździ. Myślę, że dzisiaj się tego nie robi, bo nie trzeba, ale odnotowuję te fakty jako dowód naszej czci dla nauczycieli, którzy
w czasie pozalekcyjnym trudzili się nad tym, żeby przygotować
pomoce jak najlepiej uzmysławiające nam przekazywany materiał naukowy.
Kończąc tę część mojej opowieści, powiem, że zapisałem tylko parę przykładów rozumienia i realizowania w Laskach tego, co
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nazywam rehabilitacją poznawczą. Wielką zasługą laskowskich pedagogów było to, że zdawali sobie sprawę z niezwykłej ważności
poznawania przez niewidomych świata dostępnymi nam sposobami. Powiem także i to, że kiedyś, gdy w latach sześćdziesiątych
przez krótki czas pracowałem w pewnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych, w pokoju wychowawców podjąłem temat rehabilitacji poznawczej i potrzeby sporządzania dla
niewidomych naturalistycznie dokładnych modeli wszystkiego,
co istnieje, a czego dotknąć i obejrzeć nie mogą. Wśród wychowawczyń, zwłaszcza młodych, przeważnie magistrów pedagogiki, powstał szum niepokoju, który jedna z nich wreszcie wyartykułowała: „Pracuję tu już parę lat i coś takiego nie przyszło mi do
głowy”. Ofuknięto ją za szczerość, ale wiem, że większość tego gremium nie zdawała sobie sprawy z niebywałej ważności bezpośredniego dotykowego pokazywania wychowankom otaczającego
świata.
Potem pracowałem w spółdzielni niewidomych. Z przyjacielem, Jankiem Gillertem, wymyśliliśmy, że poprosimy dyrektora
ogrodu zoologicznego, żeby przywiózł i pokazał nam trochę drobnej zwierzyny egzotycznej. I zniechęcono mnie, bo okazało się, że
już przed laty był taki pokaz i przyszły zaledwie cztery osoby.
A wniosek jest prosty: tylko w tych czterech osobach zaistniało
coś takiego, jak ciekawość poznawcza. A może tych, co nie przyszli, od dziecka niewłaściwie wychowywano?
Ruch, tężyzna, samodzielność
Zacznijmy od tego, że w Laskach od najmłodszych lat nie było wylegiwania się w łóżku. Łóżko służyło do spania w nocy i do
tak zwanego poobiedniego spoczynku, gdy byliśmy w młodszej
grupie. A kiedy mieliśmy po lat 12, 13, sypialnie były zamknięte
na klucz i w ciągu dnia nie było tam wstępu.
Ulubionymi słowami siostry Germany były: „Dzielny – dzielna, dziarski – dziarska, dziarsko, dzielnie”. Więc dziarsko i dziel-
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nie wstawaliśmy natychmiast po pobudce, odkładaliśmy na bok
kołderki i zaraz do mycia. Poranne mycie w czasie „młodszości”
odbywało się w zimnej wodzie, a polegało na umyciu zębów, buzi i szyi. Kiedy byliśmy dziećmi, wieczorem myliśmy się w ciepłej
wodzie, a kiedy staliśmy się starszymi chłopcami, co wieczór byliśmy obowiązani myć się pod prysznicem z zimną wodą.
Pamiętam takie okresy mojej dzielności, że pod zimny prysznic wchodziłem z dumą, odwagą i satysfakcją, ale znacznie częściej zimne kąpiele mi nie odpowiadały. Wychowawcy atoli dość
skwapliwie pilnowali dopełniania przez nas tej powinności. Myślę, a nawet jestem przekonany, że wdrażanie, zachęcanie, czy
wręcz zmuszanie niewidomych dzieci i młodzieży do ruszania się,
było jednym z ważniejszych założeń dydaktycznych procesu wychowawczego w Laskach.
Najmłodsze lata: przedszkole, młodsze klasy szkoły, to celowe wycieczki poznawcze i zabawy, których zapewne dzisiaj już nie
ma. Bo czy dzisiaj w przedszkolach czy internatach bawimy się
w „Kółko graniaste”, w „Jaworowych ludzi”, „Czarnego luda”, albo w „Stary niedźwiedź mocno śpi”, w normalnego berka, czy normalny pociąg, gdy biegniemy jeden za drugim. Dzisiaj, kiedy nie
umiem już wdrapywać się na drzewa, wspominam z podziwem
odwagę siostry Germany, która patrzyła z dołu, jak wspinaliśmy
się na kolejne brzozy i dęby, albo jak zachęcała mnie, żebym dotarł jeszcze wyżej i zobaczył, jak wygląda czubek topoli. Tym, którzy nie widzieli czubka topoli, powiem, że jest to niegruba gałąź
zakończona kiścią liści – tak pamiętam to zjawisko.
Wtedy też uczyłem się chodzić na szczudłach i jeździć na hulajnodze. A żeby nie było to chodzenie bezsensowne, siostra dawała nam zadania: na przykład, żebyśmy z domu św. Antoniego
pojechali na hulajnogach do domu św. Stanisława i przynieśli jej
książkę od pani Janiny. Dużo biegaliśmy. Młodszy ode mnie Zygmuś, który sporo widział, był taksówką, a ja szoferem. Trzymałem Zygmusia lewą ręką za prawe ramię i manipulowałem rącz-
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ką biegów. Pierwszy bieg Zygmuś miał na karku, a ostatni, najszybszy, na czubku głowy. Naszemu wybieganiu się służyły również
„kołobiegi”. Przed gankiem domu „Królowej Jadwigi” wkopano
chyba sześć ładnie wypolerowanych słupków. Trzymając się takiego słupka, można było bezpiecznie biec dookoła nawet i pół
godziny.
A kiedy byliśmy już trochę starsi: mieliśmy po 10, 11 lat, w roku szkolnym 1945/46, siostra Germana wprowadziła do naszego
życia internatowego nową formę organizacyjną. Zostaliśmy mianowicie pasowani na „Rycerzyków”. „Rycerzykostwo” było
przedmurzem, było wstępem do Harcerstwa. Powstało „Prawo
Rycerzyków”, o czym napiszę jeszcze później. Siostra wprowadziła też pewne formy organizacyjne. Z wcześniejszych doświadczeń
zachowano formę podziału na „gromadki”, ale funkcjonowanie
jej włączono w rytm całodziennych zajęć. Znaczne uprawnienia
otrzymał tak zwany gromadkowy, który miał prawo wydawania
rozkazów swoim podwładnym, a siostry wychowawczynie czuwały, żeby gromadkowy nie poczuł się władcą absolutnym i wykraczającym poza nadane mu uprawnienia. Dodam, że gromadkowego w demokratycznych wyborach wybierali członkowie gromadki i był czas, że byłem tym gromadkowym. Powiem też, że
siostra Germana umiała tak ustawić tę bądź co bądź zabawę, że
członkowie gromadki przynajmniej przez pewien czas słuchali
gromadkowego tak, jak w wojsku słucha się swoich komendantów. A jeśli wojsko, to wojskowe maszerowanie, a jeśli maszerowanie, to i śpiewanie wojskowych piosenek – o rozmarynie, o szarej piechocie i pękach białych róż. No i wojskowe komendy. A że
gromadkowy z tych komend znał przeważnie tylko: baczność –
spocznij, padnij – powstań, biegiem marsz i... Chyba to wszystko, więc zajęcia nie były skomplikowane, ale ruchu było dużo.
Gromadki, przynajmniej do pewnego czasu, lubiły te zabawy. Potem, jak zwykle, zaczęliśmy się nudzić i trzeba było wymyślać nowe formy zabaw.
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Zabawy gromadkowych ze swoimi gromadkami nie zlikwidowały zajęć prowadzonych przez siostry, z siostrą Germaną na czele. Prowadziła ona z nami zajęcia z przedmiotu, który obecnie nazwano orientacją przestrzenną. Dostawaliśmy do wykonania zadania. Pamiętam, jak poleciła mi siostra udać się z domu św.
Rafała, gdzie wówczas mieszkaliśmy, do domu św. Teresy, odnaleźć tam panią Kaczorową czy Malinowską i spytać ją, czy tracze
jeszcze pracują. W moim życiu laskowskim drogę do domu św.
Teresy przemierzyłem na pewno kilkaset razy, ale wtedy było to
po raz pierwszy samotnie i z wyraźnym zleceniem. Dodam, że
dom św. Teresy był wtedy bardzo mocno zburzony i tylko na parterze mieszkali jacyś ludzie z rodzinami, może nawet robotnicy
zatrudnieni w zakładzie, a obok nich mieszkały też i ich zwierzęta – na przykład kozy. Kiedy dom odbudowano, w klasach na parterze bardzo długo utrzymywał się kozi zapach. Oczywiście dotarłem do św. Teresy, odnalazłem panią Kaczorową czy Malinowską i w podskokach, z radości, że jestem już taki zaradny, wracałem
do św. Rafała.
Kiedyś z jednym z kolegów dostaliśmy zadanie znalezienia siostry Julianny. Siostra Julianna była najważniejszą osobą w gospodarczym podwórzu, w ogrodach, polach i sadach. Poznawało się
ją po dźwięku licznych kluczy, które zawsze dźwięczały w jej ręku. Oczywiście siostra Julianna była uprzedzona, że będziemy jej
szukać i dała się odnaleźć tylko z pewnym zakresem utrudnień.
W każdym razie musieliśmy spytać o siostrę parę razy podwórzowych pracowników, bo laskowskie podwórze gospodarcze miało wówczas sporo zabudowań i zawijasów.
W roku szkolnym 1946/47, gdy mieliśmy po 12 lat, spod opieki sióstr, spod opieki wspaniałej siostry Germany, przeszliśmy pod
opiekę wychowawców, a wychowawczynią naszej średniej grupy
została pani Alicja Gościmska. To ona założyła z nami drużynę
harcerską. Podchodząc do tej drużyny historycznie, to najpierw
uczyliśmy się być harcerzami, potem wcielono nas do drużyny
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w Bernerowie (dzisiejsze Bemowo) i nosiliśmy na pagonach nr 92,
aż pewnego roku, może pod koniec roku 1948, zarejestrowano naszą drużynę jako samodzielną jednostkę i na pagonach nosiliśmy
numer 150, a należeliśmy do Hufca Żoliborz. U nas było nietypowo, bo drużynową została pani Gościmska, a jej przybocznym
Jan Kaziród – nasz wychowawca. Do jego wielu metod wychowawczych mieliśmy tak dużo zastrzeżeń, że przestał być wychowawcą, ale że przed częściową utratą wzroku był ci on strażakiem, to nieźle znał musztrę i wojskowe reżimy, które z pewną
precyzją w naszym procesie wychowawczym stosował.
O godzinie 5:30 rano wyrywał nas z łóżek ostry nielubiany
gwizdek. O wpół do siódmej odbywała się Msza w kaplicy, w której uczestnictwo przez wiele lat było sprawą codzienności. A na
porannej zbiórce, jeszcze przed Mszą, ustawialiśmy się w dwuszeregu. Druh dyżurny podawał komendy: „Kolejno odlicz! Baczność! Na prawo patrz! Druhu przyboczny – meldował wyprężony dyżurny, stojąc przed druhem przybocznym – dyżurny druh
melduje drużynę na zbiórce porannej. Stan drużyny: 1 plus 16,
nieobecnych 2, chorzy!”. „Spocznij” mówił druh przyboczny do
druha dyżurnego, a ten, stając przed dwuszeregiem, mówił do nas:
„Spocznij”, i dopiero teraz mogliśmy zacząć poranny pacierz. Ta
sama scena powtarzała się podczas zbiórki wieczornej.(…)
Wychowawców mieliśmy różnych, jeśli chodzi o ich „sympatyczność”, temperament, przygotowanie pedagogiczne i podejście
do jednostki i grupy. Natomiast jedno jest pewne: oni byli cały czas
konsultowani przez odpowiedni szczebel kierownictwa, a więc
głównie przez panią Alicję. Parę razy w tygodniu udawali się do
pani Gościmskiej i tam omawiano wychowawcze zaszłości i zamiary na przyszłość. To grono tworzyło, można by powiedzieć,
jednolity front wychowawczy. Wszyscy wychowawcy wiedzieli „to
samo”, to znaczy, wiedzieli, jak reagować na nasze ewentualne pomysły, wybryki, niesubordynacje, winy, wzloty i upadki.(…)
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Bardzo dużo uczniów w Laskach uczyło się muzyki, a żebyśmy wiedzieli do jakiej perfekcji pracą i zdolnościami należy nam
zmierzać, odbywały się recitale profesora Friemana. Natomiast na
koniec roku szkolnego miały miejsce tak zwane popisy. Staraliśmy się przezwyciężyć tremę, przestać szczękać zębami i przed
większym audytorium wykonać utwór przygotowany na tę okazję.
Wielki nacisk kładziono też na naukę śpiewu. Nad nauczaniem
śpiewu solowego pracowały dwie panie Kozłowskie: Zofia i Maria, a na ich lekcje uczęszczało wiele chłopaków i dziewcząt. Do
pań Kozłowskich przyjeżdżały ich uczennice i – rzecz jasna – również dawały koncerty. Istniały też dwa postawione na wysokim poziomie chóry prowadzone przez Witolda Friemana. Bardzo bym
chciał usłyszeć raz jeszcze jego Jasełka, Legendę o świętym Jerzym,
Walca bez słów i zmodyfikowany Marsz Mokotowa.
W Laskach nie uczono nas grać rumb i fokstrotów. Graliśmy
Mozarta, Clementiego, Beethovena. Może dlatego w latach siedemdziesiątych i później cierpliwie nagrywałem z radia wielkie
cykle muzyczne Jana Webera: „Wielki Pianista Sergiusz Rachmaninow”, „Wielki Pianista Vladimir Horowitz”. Nie gardzę ładną
muzyką rozrywkową, ale dla siebie mam sporo innych nagrań. Takie, a nie inne upodobania muzyczne też na pewno zawdzięczam
Laskom.
Szkoła
Za każdym razem, gdy z domu wracałem do Lasek, było mi
bardzo ciężko. Nie lubiłem tych powrotów, ale cieszę się, że całą
szkołę podstawową odbyłem w szkole dla niewidomych. Czy w tak
zwanej szkole integracyjnej nauczyłbym się brajla, skrótów brajlowskich tak potrzebnych dla szybkiego sporządzania notatek, czy
umiałbym korzystać z map plastycznych, globusów, kubarytmów,
brajlowskich podręczników, brajlowskich nut, nie mówiąc już
o nauce poznawania świata „po niewidomemu”, o czym pisałem
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w rozdziale o rehabilitacji poznawczej. Mam przeświadczenie, że
w szkole w Laskach prowadzono nauczanie na bardzo wysokim
poziomie. Mieliśmy bardzo mądrych, bardzo dobrze przygotowanych i oddanych sprawie nauczycieli. A dodajmy, że przez ostatnie trzy lata w klasie było nas tylko ośmiu, więc prawie codziennie każdy z nas musiał głośno rozwiązać zadania z matematyki,
albo zdać sprawę z wiedzy z innych przedmiotów. W czasie lekcji bardzo trudno było wybrać się do „krainy niebieskich migdałów”. I jeszcze we własnym wolnym czasie niektórzy nauczyciele przygotowywali nam w brajlu notatki stanowiące kompendium
wiedzy z danego przedmiotu, a my potem pracowicie te notatki
sobie przepisywaliśmy, żeby mieć je na własność. Takie przepisywanie było znakomitym utrwalaniem wiadomości. Szczególnie
dobrze pamiętam aż pięć dość grubych zeszytów z historii starożytnej, a także historię Polski. Te notatki kochałem tak bardzo, że
nawet na wakacje zabierałem je ze sobą do domu.
Po południu, po spacerze, od godziny szesnastej do osiemnastej był czas przeznaczony na odrabianie lekcji i czytanie książek.
Ponieważ podręczniki były przepisywane ręcznie i to jedynie
w jednym egzemplarzu, zadane rozdziały czytało się głośno. I tak
minęło siedem lat szkoły podstawowej. Potem, w tym samym
ośmioosobowym składzie wstąpiliśmy do szkoły zawodowej. Ponieważ kilku z nas wyraziło chęć kontynuowania po zdobyciu zawodu nauki w liceum ogólnokształcącym, zorganizowano dla tej
grupy już po kolacji zajęcia uzupełniające, bowiem program szkoły zawodowej nie przewidywał niektórych przedmiotów w ogóle, a inne nie pasowały swoim zakresem do wymogów szkoły średniej.
Podjęliśmy również prywatnie naukę języków: angielskiego,
francuskiego i łaciny. Wszystko to bardzo się nam przydało, gdy
Andrzej Bartyński i ja postanowiliśmy po pierwszej klasie zawodówki, przerwać zdobywanie zawodu i podjąć naukę w liceum we
Wrocławiu. (…)
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Czasami natrafiam w „Pochodni” na utyskiwania niewidomych uczniów ze szkół średnich i studentów na brak pomocy
i zrozumienia ze strony pedagogów, a jeszcze bardziej ze strony
kolegów. My z Andrzejem mamy w pamięci samą przychylność
dyrekcji, nauczycieli i serdeczne stosunki z kolegami. Pewnie
zmieniły się czasy, a wraz z nimi i ludzie, ale my skończyliśmy liceum i studia przede wszystkim dzięki pomocy kolegów. Nie mieliśmy brajlowskich podręczników, nie było magnetofonów i dyktafonów, nie było wielu pomocy, z których dzisiaj mogą korzystać
niewidomi. Nawet o papier do pisania brajlem było trudno. I myślę, że bardzo w przyjaznych stosunkach z kolegami pomogła nam
wiedza wyniesiona z Lasek, owe notatki z historii, dobre podstawy z gramatyki trzech języków, oczytanie i umiejętność składnego wypowiadania zadanych lekcji. (…)
Nie mogę jednak powiedzieć, że nasza średnia szkoła to była droga usłana różami. Zdarzało się bowiem, że mimo najszczerszych chęci, koledzy nie umieli nam wyjaśnić różnych zawiłości
np. trygonometrii i w tej sprawie doszło do tego, że wynajęliśmy
korepetytora. A korepetytorem został student politechniki, który bardzo szybko z nami się zaprzyjaźnił, pomagał nam długo
i cierpliwie, nie chcąc za to ani grosza. To tylko przykład. Dzisiaj
myślę, jak bardzo brakowało nam brajlowskich podręczników i innych pomocy dostępnych obecnie uczącym się.
Czy stosowano do nas taryfę ulgową? Myślę, że istniała pewna postać takiej taryfy. Polegała ona na tym, że niektórzy profesorowie w ciągu okresu pytali nas rzadziej niż innych, zakładając zapewne, że możemy być trochę nieprzygotowani i należy to
uwzględnić. Za to na koniec danego okresu spotykało nas przepytanie z całego materiału, bo wtedy już nie mogliśmy nie umieć.
Pamiętam, jak bardzo ostro zostałem potraktowany przez pana
historyka, gdy nie mogłem wybrnąć z fragmentu historii Francji.
Normalnie na mnie krzyczał, wołając, żebym nie zajmował miejsca tym, którzy się chcą naprawdę uczyć. Było mi głupio, bo prze-
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cież chciałem się uczyć, ale na pewno nie był to ze strony profesora przejaw taryfy ulgowej. Dodam, że dziesięć lat później spotkaliśmy się na prywatnym spotkaniu przy nakrytym stole. Przy
kieliszku przypomniałem mu tę scenę. On jej nie pamiętał. Powiedział: „Niejednego objechałem, jak się ociągał w nauce. Widocznie panu się to też należało”. Potem postawił mi piątkę. (…)
Pisemną maturę pisaliśmy brajlem. Zapisane kartki oddaliśmy
tak, jak i inni koledzy. Chyba te kartki wywieziono do szkoły dla
niewidomych. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, kto je przedyktował,
ale też i nie pytaliśmy nikogo.
Na pytanie, czy wolelibyśmy uczęszczać do szkoły średniej dla
niewidomych, czy też z widzącymi, obydwaj z Andrzejem odpowiadamy, że w szkole dla niewidomych byłoby łatwiej i tego chyba nie trzeba uzasadniać. Natomiast szkoła dla niewidomych, jak
by na to nie patrzeć, jest formą pewnej izolacji i dlatego aktualna pedagogika lansuje szkoły integracyjne, choć często zdarza się,
że nieprzygotowana do takiej wspólnoty jest ucząca się młodzież,
a także nauczyciele. (…)
Krytyka i usprawiedliwienie
Wiem, że już piszę za długo, ale pani Zofia Morawska prosiła mnie również o zgłoszenie uwag krytycznych do Lasek tamtych
czasów. Oczywiście, każdy z nas wychowanków tamtej epoki
mógłby wnieść uwagi zgoła inne, ale ja powiem, że nie podobało mi się pewnego rodzaju skoszarowanie, wieloosobowe sypialnie zamknięte w ciągu dnia na klucz, wieczorne kąpiele pod zimnym prysznicem, choć miałem okresy dzielności, kiedy czekałem
na koniec mycia się moich kolegów, żeby zimny prysznic wychłostał mnie porządnym ciśnieniem, nie podobały mi się (i moim kolegom też) podawane często na kolację kasze kukurydzianki posypane kakao i polane sokiem malinowym, niechętnie wstawałem o szóstej, czy jeszcze wcześniej, żeby codziennie uczestniczyć
w Mszy Świętej, nie byłem zachwycony absolutną separacją dziew-
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cząt, z której wynika fakt, że z niektórymi paniami byliśmy w Laskach w tym samym czasie, a w ogóle się nie znamy, nie podobało mi się też szerzone przekonanie, że średnią szkołę mogą ukończyć tylko niewidomi niebywale zdolni tak, jak... I tu podawano
przykład dwóch kolegów, którzy zdali maturę w liceum Rejtana
czy Batorego. Nie nauczono nas przynajmniej kilku czynności
praktycznego życia, jak choćby prasowania spodni czy koszul. Nie
chciałem być szczotkarzem, ani monterem piast rowerowych
choćby dlatego, że zupełnie nie miałem zdolności manualnych
i szczotki mojej produkcji wywoływały ciężkie westchnienie potępienia ze strony pana Pawła Legeżyńskiego – naszego instruktora. (…)
Kochane Laski!
Kiedy przez jakiś czas pracowałem w pewnym zakładzie dla
dzieci niewidomych, zdarzało się, że o ósmej wieczorem do pokoju wychowawców wpadał któryś z wychowanków i zadyszanym
głosem wołał: „Pszepani! Czy może pani mi nawlec igłę?”, albo
„Czy może pani przeczytać mi, co jest na tej kartce?” I bywało, że
pani mówiła: „Ja już skończyłam dyżur. Idź do pani...”.
A w Laskach??? W Laskach wychowawcy też kończyli dyżury i może w takiej sytuacji powiedzieliby to samo. A jednak pamiętam, że miałem w czasie mojego tam pobytu przeświadczenie, że gdybym w środku nocy zawołał, że we mnie stało się tak,
iż musi wysłuchać mnie ksiądz Aleksander, albo pan Ruszczyc, albo pan Marylski, i gdybym umiał przekonać dyżurnego wychowawcę, że to naprawdę jest najprawdziwsza potrzeba mojego wnętrza, obudzono by pana Marylskiego, albo księdza, bo taka tam
była atmosfera. Bo nad tym wszystkim czuwała Matka Róża Elżbieta Czacka – charyzmatyczna postać Lasek, która wśród nieprzeliczonych zasług dla uczynienia godnym życia niewidomych, miała jeszcze i tę zasługę, że znalazła i dobrała sobie do współpracy
ludzi, którzy tej idei poświęcili „wszystkość” swojego życia. (…)
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Założyła też Matka Elżbieta Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Kto ze mną był w grupie w domu św. Rafała, ten może pamiętać poranki, gdy siostra-budzik o piątej rano stukała w okno naszej sypialni, wołając: „Siostro, Przez Krzyż”„,
a dyżurująca z nami w nocy siostra Germana, Wita czy Bogdana natychmiast zrywała się na równe nogi, odpowiadając: „Do
nieba. Bierzmy Krzyż i chwalmy Pana”. Od tej chwili, aż do późnych godzin wieczornych, spędzała czas na pracy i modlitwie. I kto
mieszkał ze mną w domu św. Teresy, musi pamiętać siostrę Hiacentę, która od szóstej rano do ósmej wieczorem pracowała w naszej domowej kuchni, i pamięta siostrę Czesławę, która te same
godziny spędzała, pracując w domowej szwalni. To samo było
w centralnej kuchni, pralni, w ogrodach i na polu... Siostry, mając jedynie habit i różaniec uwiązany na sznurze naznaczonym pięcioma węzłami na pamiątkę pięciu ran Chrystusa, pracowały od
rana do nocy, przerywając pracę jedynie na krótki czas modlitwy
i ćwiczeń zakonnych. Czy Laski mogłyby istnieć, gdyby za całą
wnoszoną tam pracę trzeba było zapłacić? Czy mogłyby przetrwać
wojnę, gdyby siostry nie jeździły po kweście? Pamiętam, jak kiedyś zainteresowałem się i spytałem, gdzie te szare, zawsze pogodne siostry, gdzie one śpią. I powiedziano mi, że nad kuchnią, nad
refektarzem, nad pralnią w domu św. Franciszka, nie chcąc powiedzieć, że to po prostu jest strych.
Myślę, że z tej służebności sióstr, z tego oddania się służbie
drugiemu człowiekowi innych ludzi Lasek, płynął doniosły przykład do naśladowania dla nas, przyszłych dorosłych członków społeczeństwa, dla nas późniejszych dyrektorów, prezesów i po prostu ludzi. Harcerstwo i zimny prysznic nauczyły nas hartu i dzielności na co dzień. Dzisiaj moja woda do mycia nie jest tak zimna,
jak tamta, ale jest o wiele zimniejsza niż pozostałych członków rodziny.
Zebrania z panem Ruszczycem i panem Marylskim nauczyły nas obiektywnego myślenia i rozważnego podejścia do świata
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idei i rzeczy. A skąd się bierze moja cierpliwość? Może ona wywodzi się z topolowej alei, gdy w letnie wieczory siedzieliśmy na
trawie, a pani Alicja Gościmska czytała nam „Potop” i żarły nas
komary, których w Laskach chyba nigdy nie brakowało. Pani była okryta pledem, a my trzaskaliśmy się po rękach, gołych nogach
i gdzie popadło. I wtedy pani powiedziała, żebyśmy się opamiętali, bo w tej strzelaninie trudno jest czytać. Przestaliśmy i tak ćwiczyliśmy naszą cierpliwość. Niewidomemu cierpliwość bardzo potrzebna jest w życiu. Nieraz stoi, nie wie, w którą stronę ma iść
i czeka... Niejednokrotnie przyszło mi tak czekać i ćwiczyć cierpliwość, ale nie będę już opowiadał tych historii.
Zakończenie
Znowu napisałem tekst, w którym jest dużo „ja”, „mnie”,
„mną”... Ludziom najłatwiej przychodzi mówić o sobie, więc to,
co powiem, też jest o sobie. Co w moim życiu najważniejsze, mam
już za sobą. Ciekaw jestem, jakim byłbym człowiekiem, gdyby nie
droga przez Laski. Ale przeszedłem tę drogę i teraz tylko mogę się
nad nią zamyślać.
Pewnego razu Jerzy Zawieyski, przechodząc przez bramkę prowadzącą do zakładu w Laskach, do towarzyszącej mu osoby powiedział: „Właśnie wkraczamy na »teren łaski Bożej«„. Ja to słyszałem i pamiętam.
Ireneusz Morawski – wychowanek z lat 1940–1950.
Wrocław, czerwiec–październik 2006 roku.

Wypowiedź p. Jana Adasiewicza opracowała Bożena
Mikołowicz w oparciu o rozmowę, którą 12 lipca 2009r.
przeprowadziła z Autorem s. Hieronima Broniec.
azywam się Jan Adasiewicz. Pochodzę z dawnego województwa białostockiego, ze wsi koło miasta Goniądz. Urodziłem
się 22 sierpnia 1928 roku. Do Lasek przybyłem w 1930 roku. Miałem wtedy 2 lata. Z pierwszych dni pobytu w Laskach niewiele pamiętam. Pierwsze moje wspomnienia wiążą się z siostrą Różą i siostrą Germaną.
Pamiętam, jak Matka Czacka, gdy byłem małym chłopakiem,
nosiła mnie na rękach, jak Matka zawsze przyjeżdżała do internatu z panem Marylskim. Siostra Klara też wspominała, jak „Janeczka na kolanach miała”. Pan Marylski woził mnie konno po całych Laskach. Na tej Nędzy [imię konia], to się tylko fruwało. Pamiętam, jak mnie przez okno wyciągnął, na konia wsadził i woził
po całym Zakładzie. A wszyscy chłopcy spali, bo to była akurat
popołudniowa drzemka dla dzieci. Była u nas również u św. Antoniego taka miła siostra Zofia. Ona nas wychowywała. To była
taka dobra siostra. I jeszcze w Laskach był świetny duży chór. Piosenki pamiętam do tej pory. Szkoda, że nikt tego nie nagrał.
Do szkoły poszedłem jeszcze przed wojną. Do pierwszej klasy chodziłem do św. Teresy. [internat i szkoła dla chłopców, red.]
W 1939 roku pojechałem do domu na wakacje. Rodzice otrzymali z Lasek list, że ze względu na wojnę mam nie przyjeżdżać.
Całą wojnę przeżyłem w domu: okupację niemiecką, sowiecką.
Można powiedzieć, że dwie okupacje. Najpierw przyszli Rosjanie,
potem przyszli Niemcy w czerwcu 1941 roku. Przeżyłem trzy
fronty: w 1939 roku to był krótki, ale potem w 1941 i w 1945 były dłuższe. Będąc w domu, nie mogłem się uczyć. Nauczyłem się
grać na akordeonie i jeździłem po weselach. Taka była moja praca. Dorabiałem dla rodziny. Gdy ojciec pracował jako dróżnik,
mieszkaliśmy w „koszarce”. Potem rodzice wybudowali na swo-
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jej ziemi domek. Było ciężko. Utrzymywałem całą rodzinę, bo jak
był front, to wszystkich wyrzucali z pracy.
W domu miałem gospodarkę. Musiałem obrządzić świnie, nakarmić i napoić krowy. Wszystko trzeba było zrobić. Jeździłem
konno na siodle.
Z czasów szkolnych dobrze wspominam internat. Pan Ruszczyc był naszym głównym wychowawcą. Było dużo wychowawców, ale tych przedwojennych to nawet nie pamiętam. Po wojnie
wychowywał nas pan Rakoczy.
W 1945 roku, po wojnie, wróciłem do Lasek. Byłem tam do
1949 roku, czyli skończyłem całą szkołę średnią i potem szkołę
masażu. Była to 2-letnia szkoła zawodowa, którą prowadziła siostra Monika. Siostra prowadziła zajęcia teoretyczne, mieliśmy dużo materiałów do nauki. Od praktycznego masażu był pan Józefowicz. Po zajęciach teoretycznych mieliśmy zajęcia praktyczne.
Praktykowaliśmy jedni na drugich. Na zakończenie kursu przyjechali specjaliści z Warszawy i zdawaliśmy egzaminy.
Podczas pobytu w szkole był zakaz chodzenia do Domu
Dziewcząt. Uważam, że to było głupie zarządzenie, bo co to dało? Nic. Te dziewczyny były potem takie dzikie. Po wojnie to się
zmieniło. Pomijając tę kwestię, uważam, że internat był dla mnie
dobry. Byłem cały czas w internacie. Po raz pierwszy pojechałem
na wakacje do domu, gdy miałem 8 lat. Byłem wtedy w drugiej
klasie. Do tego czasu w ogóle nie wyjeżdżałem. Na mamusię mówiłem „pani”, na tatusia „pan”. Miałem jednego brata, który już
nie żyje.
Po ukończeniu szkoły masażu, 1 września 1949 roku, wyjechałem z Lasek do pracy do Łodzi. Od tego czasu pracuję nieustannie, cały czas w jednym miejscu, w Szpitalu Klinicznym im. Norberta Barlickiego. Przez jakiś czas pracowałem również w drugim
dodatkowo – na ul. Sterlinga. Po prostu pracowałem w dwóch
szpitalach i jeszcze w przychodni. Po Łodzi jeżdżę sam, nikt mnie
nie wozi. Nawet bez laski chodzę cały czas. Niewygodnie mi z la-
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ską. W pracy jest mi dobrze. Mam bardzo dobre kontakty z osobami widzącymi. Pracuję już 58 lat, teraz na pół etatu. W chwili
obecnej mam 81 lat. Mam już wypracowaną emeryturę. Dojeżdżam sobie sam do pracy, nikt mnie nie wozi, nikt mnie nie odprowadza. [Jan Adasiewicz nadal pracuje, w 2012 r. ukończył 84
lata – red.]
Założyłem rodzinę. Mam dwoje dorosłych już dzieci. Córka
wyszła za mąż, syn się ożenił. Mam wnuki, wnuki mają już swoje dzieci, więc także mam prawnuki. Moja żona nie żyje już 20 lat.
Mieszkam z córką. Nie bardzo mi się to podoba, ale co zrobić. Nigdy nie zalecam, żeby młode małżeństwo mieszkało z rodzicami.
Małżeństwo powinno być u siebie. Syn jest hydraulikiem, córka
pracuje w biurze.
Po pracy czytam książki, albo nagrywam coś, gram na akordeonie, słucham płyt. Płyty kupuję sobie z Internetu. A jak mam
urlop, to jeżdżę nad morze. Wyjeżdżam tam co roku. Pływam
w morzu, kąpię się. Nie daję się biedzie, pracuję, chodzę i żyję. Tylko nogi zaczynają mi wysiadać. Martwi mnie to.
Z niewidomymi łódzkimi nie mam kontaktu. Ale mam dużo
widzących przyjaciół, koleżanek, znajomych.
Co dały mi Laski? Nauczyli mnie tu zawodu, zrobili ze mnie
człowieka. Do kościoła parafialnego chodzę na Mszę św. co niedziela. Moją parafię św. Teresy prowadzą salezjanie.
Teraz, jak przyjeżdżam do Lasek, to poznaję drogi, ale dużo
się pozmieniało. Domów nabudowali więcej. Nie ma już tych ludzi, których znałem. No, jeszcze jest siostra Klara, pani Morawska i prezesostwo. To wszystko.

Monika Bogucka

Ostatnia podróż w przeszłość
o raz kolejny wracam do mojej przeszłości z dzieciństwa
i szkolnych lat. Do tego, co nieprzyjemne, niezrozumiałe, bolesne, niepojęte i trudne. Mam nadzieję, że po raz ostatni z towarzyszącymi temu emocjami. Być może ten rok oraz wydarzenia
okresu zimowego i wiosennego skłoniły mnie do uporania się
z własną przeszłością, o której ciężko mi opowiadać bez łez i ściśniętego emocjami gardła.
Natłok różnych wydarzeń z życia zawodowego, rodzinnego
i osobistego spowodował, że zaczęłam się gubić we własnych myślach, przeżyciach i decyzjach. A przeszłość, o której tu piszę, siedzi we mnie i przy najbliższej okazji daje o sobie znać, powodując wewnętrzny smutek i żal, że było tak, a nie inaczej. To wszystko wciąż tkwi we mnie i to bardzo głęboko. Skrywane przez wiele
lat – tak, żeby nikt nie wiedział nikt nie pytał. A ja pamiętam każde słowo i każdą sytuację.
Sięgnięcie po książkę Moniki Szwai „Stateczna i postrzelona”,
a właściwie jej forma literacka, popchnęło mnie do tego, by spróbować w ten sposób zamknąć twórczo własną przeszłość. Mam
nadzieję, że będę mogła się uwolnić od trudnych wspomnień,
a gdy ktoś zapyta, mówić o tym bez niepotrzebnych emocji.
W każdym razie jest mi to potrzebne, żebym mogła znaleźć spokój ducha.
Nie potrafię pisać. Nigdy nie byłam w tym dobra, a może zbytnio nie dbano o to, żeby rozwijać to, co było już na pewnym poziomie. Jeśli piszę, to prostym językiem, „ze środka”, bo to moim
zdaniem jest najlepsza forma wyrażenia siebie. A forma literacka sama dopasuje się do tego, co w środku serca.
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Piszę o tym wszystkim, co mnie spotkało w trakcie edukacji
szkolnej. Przez długie lata zastanawiałam się, czy to wszystko moja wina, czy to ze mną jest coś nie tak. Studia pedagogiczne pozwoliły mi zrozumieć wiele rzeczy.
Ostatnimi laty coraz bardziej popularna stała się idea integracji. W tej sprawie widocznych jest wiele różnych stanowisk. Są
zwolennicy i przeciwnicy integracji. Nie stoję po żadnej ze stron.
Dla mnie celem nadrzędnym edukacji jest prawidłowy rozwój
dziecka i przygotowanie do integracji ze społeczeństwem. A to,
w jaki sposób uzyskamy pożądany efekt, zależy od wielu czynników. Nie można wszystkich mierzyć swoją miarą. Każdy jest inną osobą.
To, czy integracja będzie skuteczna, zależy nie tylko od osoby niepełnosprawnej, ale także od otoczenia, w którym ona się
znajduje. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, trzeba spojrzeć na rodzinę, szkołę, nauczycieli, rówieśników oraz środowisko lokalne. Chcę wyjaśnić, że nie czynię z siebie ofiary systemu
edukacyjnego. To moje doświadczenia i wspomnienia. Nie twierdzę, że każdego spotka w podobnej sytuacji to samo. Mam jednak nadzieję, że to, o czym tu napiszę, skłoni niektóre osoby do
zastanowienia się nad tym, jak się należy zachować w danej sytuacji, a także, jaka decyzja jest słuszna. Błąd bardzo łatwo i szybko można popełnić. Ale skutki tego błędu mogą wpłynąć na całe życie młodego człowieka.
Jestem osobą słabowidzącą, która ukończyła szkołę masową.
Problemy ze wzrokiem pojawiły się u mnie już we wczesnym dzieciństwie. Nie było to zaskoczeniem dla rodziców; okazało się, że
jestem dotknięta tą samą chorobą co starsza ode mnie o kilkanaście lat siostra (zwyrodnienie barwnikowe siatkówek). Chora
z medycznego punktu widzenia. W chwili obecnej osiągnęłam
etap, na którym mogę powiedzieć, że w zupełności akceptuję swoją dysfunkcję. Nie wstydzę się własnych ograniczeń i uważam, że
„to po prostu jest”. To jest część mnie. Uważam, że wszyscy jeste-
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śmy takimi samymi ludźmi, tylko każdy wygląda inaczej i funkcjonuje w inny sposób. Nie należy chować własnych ograniczeń
i czuć się z tego powodu gorszym od innych. Trzeba o tym mówić otwarcie i wyjaśniać przy okazji najmniejsze wątpliwości, jeśli padają pytania. Nie można bać się i wstydzić samego siebie. Moim zdaniem, osoby z taką czy inną dysfunkcją są zdecydowanie
bardziej wrażliwe od innych osób. A na pewno bardziej podatne
na krzywdę, jaką może spowodować ludzkie słowo.
Zawsze byłam dzieckiem wrażliwym i bardzo zamkniętym
w sobie. Nie byłam też zbytnio urodziwą dziewczynką. A na pewno otoczenie przyczyniło się do tego, że zaczęłam tak o sobie myśleć. Czułam się inna. Byłam bardzo wstydliwa, małomówna i nieśmiała. Poza starszą siostrą, która sobie jakoś ze swoją dysfunkcją radziła, nie znałam nikogo, kto by widział tak, jak ja. Zapyta
ktoś – „A Związek Niewidomych?”. Oczywiście, że chodziłyśmy
z mamą i siostrą na spotkania (kilka razy). Ale tam czułam się jakoś dziwnie, inaczej. Nie było tam rówieśników, z którymi można było porozmawiać i się powygłupiać. W efekcie, po pewnym
czasie, przestałyśmy tam chodzić. A oni z braku funduszy przestali organizować spotkania. Z ostatniej wizyty jako dziecko pamiętam tylko kieliszki chowane w pośpiechu. Nie było zresztą co
robić na tych spotkaniach. To były spotkania „na przymus”, dla
dorosłych.
W szkole wstydziłam się swojej ślepoty. Nie chciałam nigdzie
chodzić bez mojej siostry bliźniaczki, która nie miała problemów
ze wzrokiem. Bałam się, że na coś wejdę, przewrócę się, nie znajdę swojej klasy albo sali, że mnie przewrócą, że coś mi się stanie.
Ale najbardziej chyba przerażało mnie to, że będę pośmiewiskiem
dla innych. Co zresztą było normą co jakiś czas. Miałam poczucie, że jestem fajtłapą. W domu uważano mnie za „rozlazłe” dziecko, „niegramotne”.
Na lekcji zawsze musiałam siedzieć w pierwszej ławce. Taka
była zasada, choć po dwóch latach już i tak nic nie widziałam na
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tablicy. Zawsze był problem, kto będzie ze mną siedział i dyktował mi z tablicy, żebym mogła zapisać. Zazwyczaj była to moja siostra bliźniaczka. Potem miały to być koleżanki. Tylko jakoś im się
nie spieszyło do pomocy i nauczycielka kogoś wyznaczała. Byłam
więc kulą u nogi. A ja chciałam móc wybrać sobie ławkę i koleżankę, z którą chciałabym siedzieć, która siedziałaby ze mną
z sympatii, a nie z konieczności.
Nakaz pierwszej ławki ciągnął się za mną aż do liceum. Jak byłam nastolatką, też chciano mi „polepszyć” życie, choć i tak nic na
tablicy nie widziałam. Dla mnie to było upokarzające. Zawsze musiałam siedzieć prosto, z oczami wlepionymi w tablicę. Po pewnym
czasie przywykłam do tego i podczas nudnych fragmentów lekcji,
kiedy koncentracji uwagi na lekcji już nie było, mogłam rozwijać
swoją wyobraźnię. Nauczyłam się odrywać myślami od rzeczywistości. W połowie liceum przestano się upierać przy pierwszej ławce, a może ja zaczęłam kierować się tym, co dla mnie dobre. Bo
ostatecznie wszystkim się wydawało, że mają jakieś pojęcie na ten
temat. Denerwowało mnie to, że wszyscy uważali, że pierwsza ławka poprawi mi widzenie, a nikt przez tyle lat nie poszedł po rozum
do głowy, że może mój wzrok się pogorszył, a okulary tu nic nie
pomagają, bo nie w tym rzecz. „Zachodziłam w głowę”, jak można się przy tym upierać, jeśli to ja wiem, jak i co widzę. Przecież
można było normalnie bez świadków ze mną porozmawiać
i wszystkiego się dowiedzieć. Zwłaszcza, że moje widzenie jest tak
skomplikowane, że w jednym zdaniu nie da się tego wyjaśnić.
Drugim priorytetem dla nauczycieli był nienaganny wygląd
zeszytów. Nie nadążałam z pisaniem na lekcji. Chcąc pisać czytelnie, pisałam wolniej, a i tak wychodziłam za słabo widoczne linie. W efekcie notatki przepisywałam w domu z zeszytu siostry,
godzinę albo dłużej, prosząc niekiedy o rozczytanie, bo pismo nie
było idealne. Jak za często pytałam, to słyszałam od siostry – „To
się przyjrzyj i literuj”. Tylko że się przyglądałam i nie widziałam.
I tak było godzinami. W liceum się to nie zmieniło.
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W pewnym momencie mama zaczęła mi uzupełniać zeszyt,
pisząc wyraźnie i dużymi literami, żeby się mnie nie czepiali.
A później odpuściłam i zeszyt miał same „dziury”. Moje zeszyty
bardziej przypominały brudnopisy. Z wyjątkiem tych przepisywanych i uzupełnianych przez moją mamę. Próbowałam w podstawówce zeszytu z pogrubioną linią i długopisu z czarnym atramentem. To był mój ulubiony wkład, bo dobrze go widziałam. I do
dzisiaj lubię. Któregoś razu usłyszałam od pani polonistki, żebym
pisała w zwykłym zeszycie, bo taki, z takimi liniami, brzydko wygląda. Zostawiłam więc te zeszyty, żeby się nie narażać na negatywne oceny. Ta sama pani zawsze mnie upominała, żebym pisała szybciej, mimo iż dawałam z siebie maksimum możliwości.
A kiedy pisałam szybciej i było nieczytelnie, słyszałam – „Pisz wyraźniej”. Na próbnym egzaminie do liceum starałam się pisać wolniej, żeby było czytelniej. Wiedziałam, że powinnam mieć więcej
czasu. Usłyszałam – „Tylko pisz wyraźniej. I trochę szybciej. Nie
wykorzystuj tego, że nie widzisz”. A mnie nigdy nic takiego nie
przyszło do głowy. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam taki komentarz.
Problem był nie tylko z pisaniem, ale i z czytaniem. Czytałam
na głos bardzo wolno i zawsze dostawałam niskie oceny. Mama
wzięła więc z PZN podręczniki z większym drukiem. Któregoś razu trzeba było się nauczyć czytanki. Jak zawsze nauczyłam się czytać w domu. Nie zauważyłam, że kartki się skleiły i dalszy ciąg tekstu jest na drugiej stronie. Odczytując tekst w klasie, na polecenie – „Dalej” – powiedziałam, że tu jest już koniec. Poproszono
mnie o podejście i nauczycielka pokazała mi dalszy ciąg tekstu.
Niestety tego fragmentu się nie nauczyłam, więc czytałam dużo
wolniej i w efekcie ocena była niska. Za każdym razem jak miałam czytać, słyszałam jęki rówieśników i komentarze, że dukam.
Nienawidziłam tego odpytywania. Czytanie w domu szło mi lepiej. Nikt mnie nie wyśmiewał. Dyktanda też były koszmarem.
Nikt zbytnio się tym nie przejmował.
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Pewnego razu pojechałyśmy do PZN po zeszyty, nową lupę
i na jakąś diagnozę. Pokazano mi monokular, zaprezentowano jak
działa i wręczono do domu. Nigdy nie zabrałam go do szkoły. Zapytano mnie, czy chcę nauczyć się poruszać z białą laską. Dziecko, które jest wstydliwe, nieśmiałe, stale wyśmiewane, nie ma pojęcia, co to jest i do czego służy. Nie chciałam, a oni odpuścili. Nie
chciałam pewnie dlatego, że któregoś razu na pieszej wycieczce
w podstawówce usłyszałam od kolegi – „To kup sobie białą laskę”.
Przede mną szedł mój kolega, a ja o mało nie wpadłam na przechodnia. Wypowiedź kolegi była odpowiedzią na komentarz mojej siostry – „Uważaj, bo ona nie widzi”. Było to dla mnie przykre,
bo jeszcze wtedy sporo widziałam i chciałam być traktowana normalnie – jak widząca.
W podstawówce nie miałam problemów z matematyką. Miałam idealną nauczycielkę, która wiedziała, co zrobić. Zawsze
pierwsza miałam spisane przykłady z tablicy, dużymi cyframi. Nigdy nie musiałam prosić o więcej czasu. Problem był jedynie z geometrią.
Najgorsze były lekcje wychowania fizycznego. Musiałam grać
w siatkówkę i koszykówkę bez okularów, bez względu na to, czy
widzę, czy nie. Były to częste gry. Zawsze jak wybierano dziewczyny do zespołów, to ja zostawałam na koniec. Któregoś razu
usłyszałam od rówieśniczki – „My jej nie chcemy u siebie, bo ona
jest ślepa”. Nieraz dostałam w głowę i czepiano się, że nie trafiam
do kosza. W połowie podstawówki miałam zwolnienie z zajęć.
A przychodziłam jedynie dla obecności, patrzeć, jak grają moje
koleżanki. Nie stresowałam się już że oberwę, że będę pośmiewiskiem i że będę wyzywana „od różnych”. A jednocześnie było to
45 minut nudy i straconego czasu, bo musiałam być obecna.
Na lekcji fizyki w szóstej klasie nauczyciel postawił mi niższą
ocenę za niedokładne poprowadzenie linii do punktu. Lekcja była z optyki, którą lubiłam. Powiedziałam, że przepraszam, ale niedowidzę. Nie zostałam zrozumiana. Na innej lekcji fizyki dosta-
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łam też za coś „po uszach”. Było mi przykro; nawet kolega, który
to widział, powiedział, żebym się nie przejmowała.
Tak było przez całą podstawówkę. Na lekcjach masa nieporozumień, a na przerwie siedzenie pod ścianą w samotności. Nikt
z małomówną nie chciał siedzieć w ławce, ani brać do zabaw, bo
nie widzi. A na pewno miałam o sobie takie zdanie. Poza tym nie
pochodzę z bogatej rodziny. Na wytworne ubranie i różne drobiazgi rodzice nie mieli pieniędzy. W domu przepisywanie zeszytów.
Czytano mi książki z wielką łaską. Nie wtedy, kiedy miałam energię, ale kiedy był czas. Albo łaska, żeby ktoś mi pomógł. Siostra
nie była chętna, a mi kazano „ćwiczyć oczy” czytaniem. Siedziałam więc godzinami przy biurku z głową nad lupą, pochylona nad
książką. Plecy bolały, ale nie obchodziło to nikogo. Raz dostałam
lekturę na kasetach, ale ten typ przekazu mnie usypiał i pożytku
z nich nie było.
W szkole podstawowej byłam przeciętnym uczniem. Zbytnio
się nie przejmowano, dlaczego. Koleżanek nie miałam wiele. Przemknęłam przez szkołę cicho, nie sprawiając kłopotów wychowawczych. Dla nauczycieli wszystko było dobrze. Jedyną lekcją, z której czerpałam przyjemność, była plastyka. Lubiłam rysować i jeszcze mogłam to robić do końca podstawówki, bo prace wychodziły
mi dokładnie i ładnie, tak jak chciałam. Ale nikt tego nie zauważał.
W liceum nie było lepiej. Nastolatka z balastem doświadczeń,
w nowym miejscu, uzależniona od czyjejś pomocy, nieśmiała, zamknięta w sobie, z lukami w edukacji. Spodziewałam się lepszego podejścia, bo przecież już kiedyś moja siostra i inna niewidoma dziewczyna chodziły do tej szkoły. One sobie poradziły, więc
dlaczego ja miałabym sobie nie dać rady. Tak też powiedziałam
okulistce, kiedy się zastanawiano, gdzie mam iść do szkoły: do normalnej czy dla słabowidzących.
Chciałam być traktowana jak widząca, a nie jak ewenement
w naturze. Wystarczyłaby rozmowa ze specjalistą, np. psycholo-
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giem czy rewalidatorem. Ale czy ktoś o tym pomyślał? Chciałam
więc iść do „masówki”, a z egzaminów byłam zwolniona. A tam
doznałam jeszcze większego szoku. Z rówieśnikami nie złapałam
kontaktu, bo byłam zamknięta, nieśmiała, biedna, niezbyt urodziwa i w dodatku ślepa. Siostra zaczynała mi dawać odczuć, że jestem dla niej ciężarem. Chodziłyśmy do tej samej klasy, bo ja miałam problemy ze wzrokiem i miałyśmy sobie pomagać w nauce.
A poza tym zawsze lubiłam biologię i dlatego wybrałam taki profil.
A nauczyciele? Niektórzy powinni się „w głowę popukać”. Miałam srogą polonistkę. Pewnego razu tłumaczyła zagadnienie, zapisując na tablicy coś z archaizmów. Powtórzyła dwa razy, machając tak samo rękoma. Wypracowany nawyk koncentrowania się
na nauczycielce i otoczeniu oraz dobrze rozwinięta pamięć pozwoliły mi na zapamiętanie po dwóch powtórzeniach całej definicji. W efekcie można było odnieść wrażenie, że czytam z tablicy. A ja nie miałam pojęcia, co tam jest napisane. Pamięć miałam
świetną i wyćwiczoną. W podstawówce z obawy przed złą oceną zaczęłam się uczyć czytanek na pamięć. Z wierszami nie miałam żadnych problemów. Wystarczyło 15 minut. Tak więc to była
dla mnie pestka. Poproszono mnie o powtórzenie. Powiedziałam,
idealnie „wpasowując się” w gesty nauczycielki. A co usłyszałam
na koniec lekcji? – „Wydaje mi się, że ty trochę udajesz, że nie widzisz”. Zatkało mnie i wyszłam z klasy. To powiedziała nauczycielka z doświadczeniem. Nie pomyślała, że mogę mieć świetną pamięć.
Z kartkówki dostałam dobrą ocenę i od razu przy wszystkich
skomentowano, że tym razem mi się udało, a dobra nie jestem.
Tu może i miała rację, bo nikomu nie chciało się czytać mi lektury, a wypożyczać kaset tym bardziej. Tak więc wiele razy coś było niedoczytane. Zeszyt musiał być idealny. A że pisałam wolno,
zaproponowano mi brudnopis.
Na podobne sytuacje napotkałam na lekcjach matematyki. Tu
było najgorzej i stres największy. Ten człowiek w ogóle nie powi-
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nien uczyć. Tyle błędów nauczyciela w jednej osobie, szok. I to
w stosunku do całej klasy. Tak jak niegdyś lubiłam matematykę,
tak ją znienawidziłam bardzo szybko. Pewnego dnia, kiedy miałam rozwiązywać jakiś przykład na tablicy, nauczyłam się go na
pamięć ze zbioru, zanim poszłam do odpowiedzi. System pytania był już rozpracowany. Chciałam uniknąć dyktowania. Nauczyciel zapytał, czy naprawdę zapamiętałam. Odpowiedziałam, że tak.
Przy zapisie pomyliłam się przy jednym znaku. Oskarżono mnie
o kłamstwo i nie pozwolono wyjaśnić. A klasa miała ubaw.
Innym razem przy funkcjach, gdy odrysowywałam wykres od
linijki, poprowadziłam linię niedokładnie. Przy ubytkach widzenia to się zdarza. Nie dość, że mnie poganiano, niezbyt rozumiałam, bo był trudny przykład, to jeszcze usłyszałam – „Nawet wykresu nie potrafisz porządnie narysować”. A ja się tak starałam dostawać pozytywne oceny. Uczyłam się sama w domu, bo nie
widziałam połowy rzeczy na tablicy.
Ale najgorsze było potem. Z matematyką było coraz gorzej.
Coraz gorsze oceny i coraz większe braki. Na korepetycje nie było pieniędzy. Koleżanki nie miały czasu na tłumaczenie. Siostrze
nie szło. Nauczyciel nie mógł. A szkoła na dodatkowe lekcje nie
miała. W domu nie rozumieli.
To była klasówka. Wszyscy już napisali i nauczyciel zbierał już
zeszyty. Podszedł do mnie, a ja zapytałam, czy mogę jeszcze chwilkę. Zgodził się. Rozwiązywałam więc, a on siedział przy biurku,
patrząc na mnie. Wszyscy czekali, bo nie puścił ich na przerwę.
Brakowało mi kilka minut do skończenia przykładu. Powiedział,
żebym już oddała, bo inni też chcą mieć przerwę i nie będą na
mnie dłużej czekać. Zamknęłam więc zeszyt i oddałam. Rozpłakałam się na korytarzu. Siostra mnie pocieszała. Chciałam uzyskać dobrą ocenę, ale mi to uniemożliwiono. Tylko dlatego, że obliczenie i wykonanie wykresów przez lupę wymagało trochę więcej czasu. Od tamtej pory było mi wszystko jedno, czy umiem czy
nie. Nikt nie brał mojego widzenia pod uwagę. W efekcie na świa-
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dectwie, jako jedyny, postawił mi na koniec czwartej klasy liceum
ocenę mierną. Nie było mowy o lepszej.
Anglista też miał aluzje. Pominę już fakt, że przez 3 lata nic
nas nie nauczył i rok przed maturą zostawił. Pewnego dnia zrobił nam kartkówkę z jednego z czasów. Polegała ona na uzupełnieniu kserówki odpowiednią formą. Chodziłam na korepetycje,
więc to bardzo dobrze umiałam. Kserówka była słabo odbita, a ja
siedziałam przy ścianie, w słabo oświetlonym miejscu. Nie miałam jeszcze lupy z podświetleniem. Nie dość, że musiałam się
wczytać, to jeszcze wpisać w odpowiedniej formie i w odpowiednie miejsce przy użyciu lupy. Na kartkówkę przewidziano 10 minut. Jak poprosiłam o 5 minut więcej, to usłyszałam – „Ale ty nie
wykorzystuj tego, że nie widzisz”.
Duży problem miałam z chemią. Tłumaczono na tablicy, a ja
nic nie rozumiałam. Chętnych do tłumaczenia nie było. Niewielu nauczycieli rozumiało, jak należy się zachować. Nauczycielka rosyjskiego wiedziała doskonale. Na pierwszej lekcji, przy pierwszej
klasówce powiedziałam jej, że potrzebuję więcej czasu na sprawdzianie. Przed sprawdzianem zapytała po prostu, jak ma przygotować sprawdzian. Jaki wkład widzę i jak duże litery. I czy ma zostawić miejsce na uzupełnienie. Dostawałam kartkę pierwsza, gdy
reszta zapisywała dyktowane zdanie. Skończyłam przed wszystkimi i od razu dostałam informację zwrotną o ocenie i ewentualnych
błędach. Na temat form sprawdzianu tylko raz rozmawiałyśmy. Nie
musiałam więcej prosić. A na każdy temat rozmawiała ze mną
życzliwie. Podobnie nie było problemu z biologią i geografią.
W większości przypadków musiałam prosić o dodatkowy czas
na sprawdzianach. Czułam się, jakbym coś złego robiła i prosiła
o wyższą ocenę. A ja potrzebowałam tylko 5 albo 10 minut więcej, żeby skupić się na tym, co mam zrobić, a nie na tym, czy zdążę. To było tak silne przeżycie, że na jednej z klasówek z matematyki pod koniec miałam łzy w oczach, bo wiedziałam, że jeszcze
jest wykres do zrobienia, a nie dostanę więcej czasu.
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Kolejne koszmarne zajęcia to były lekcje informatyki. Komputer mam od jakichś 3 lat. W podstawówce nie miałam, bo rodziców nie było stać, w PFRON nie było, a na tym w szkole nic
nie widziałam. W połowie liceum dostałam komputer z lupą do
powiększenia bez udźwiękowienia, o istnieniu którego nie wiedziałam. Przydawał się przez rok, a potem był bezużyteczny.
W domu miałam duży monitor, a w szkole mały i w takiej odległości, że niewiele widziałam. Wiedziano, że słabo widzę. Posadzono mnie przy komputerze, włączono lupę i pozostawiono sobie. Jak próbowałam cokolwiek zobaczyć i zlokalizować kursor,
to słyszałam z tyłu docinki i kpiny kolegów. Wiedzy nie miałam
żadnej, możliwości jej zdobycia też. Moje widzenie chyba mylono z niewielką wadą. Przestałam więc korzystać z komputera
w szkole i w domu.
A jak wyglądały lekcje? Przesiadywałam biernie na krześle
obok komputera masę godzin, zarówno w liceum, jak i na studiach. Tyle, że osłuchałam się z terminologią informatyczną. Jak
dostałam komputer z udźwiękowieniem, to sama musiałam się od
zera wszystkiego nauczyć, pytając instruktora oraz innych osób.
Od Worda po Internet. Musiałam, bo miałam do napisania pracę dyplomową. I uczę się dalej w tempie ekspresowym, a wiem,
że i tak będę w tyle w porównaniu do rówieśników. Chociażby o te
kilka lat.
Pod koniec czwartej klasy na jednej z lekcji wychowawczych
mieliśmy na określonym programie sprawdzić nasze preferencje
odnośnie przyszłego zawodu. Nie pamiętam, co to był za program.
Przy jednym komputerze siedziały dwie osoby. Ja stanowiłam tę
trzecią osobę, której jeszcze trzeba było przeczytać tekst, z łaski,
i wyśmiewając się ze mnie przy okazji. Po kilku pytaniach zaznaczałam cokolwiek, przypadkowe odpowiedzi, bo miałam już tego dosyć i chciałam tylko stamtąd wyjść.
Zdarzyło się nawet, że nauczycielka historii była tak zamyślona, że nie zauważyła, że jeszcze kończę klasówkę i zamknęła mnie
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w sali. Przykłady można mnożyć. Dla wszystkich wszystko było
dobrze.
Mimo tego, zawsze byłam pogodną osobą, zawsze kulturalną.
„Proszę” i „dzień dobry” to była dla mnie normalność. Byłam spokojna, zamknięta, nieśmiała i grzeczna. Nie sprawiałam kłopotów,
nie zgłaszałam problemów, nikt się na mnie nie skarżył. Siedziałam cicho i było wszystko dobrze. Ale nie dla mnie. Jeśli bym coś
powiedziała, to wcale nie miałabym kontaktu z rówieśnikami.
Wiem, jak było z jedną koleżanką z klasy.
Miałam jedynie dwie koleżanki w liceum – jeśli przynosiłam
im korzyści. Mogę powiedzieć stanowczo, że nie byłam akceptowana przez rówieśników. Ani w podstawówce, ani w liceum. Na
studniówkę nie poszłam, bo i nie było po co. Byłam na balu na zakończenie podstawówki i nie chciałam iść w liceum. Poza tym musiałam wybierać między ubraniem na studniówkę a ubraniem na
maturę. Pieniędzy wiele nie było. Na wycieczki też niechętnie jeździłam. Jedna sprawa to brak akceptacji ze strony rówieśników,
a druga sprawa to zamknięcie się na kontakt z nimi, a właściwie
obawa przed wytykaniem palcami mnie i mojej ślepoty.
Mogę też powiedzieć, że niektórzy nauczyciele powinni się zastanowić kilka razy, co robią. Ich zachowanie przenosi się na kolejne pokolenia. Tego typu zachowania nie przystoją takiemu stanowisku. Wynikają z braku wiedzy o sposobie funkcjonowania
osób z dysfunkcją wzroku. Pozbawione są umiejętności patrzenia, słuchania, empatii, życzliwości oraz wrażliwości na drugiego człowieka, a właściwie umiejętności dostrzegania ich potrzeb.
Brak w nich umiejętności spojrzenia z psychologicznego punktu widzenia. A przecież wiele nie trzeba. Trochę empatii i chęci
dotarcia do osób znających problematykę osób słabowidzących.
A przede wszystkim do dziecka i jego rodziny.
Można powiedzieć, że w dużej mierze przewegetowałam
w szkole. Czasu nie cofnę, zmarnowanych lat nikt mi nie zwró-
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ci, straconych relacji rówieśniczych nie odzyskam, braków nie
nadrobię. A ślad we mnie pozostał na zawsze.
Ktoś może powiedzieć, że przecież okulistka proponowała mi
inną szkołę. Tak, proponowała. Tylko ja nie wiedziałam, co to za
szkoła, jak tam jest, co tam jest. Słowo „specjalna” miało dla mnie
następujący nośnik – „Jestem inna, nienormalna, gorsza, głupsza”.
Byłam nieśmiałym dzieckiem, silnie przywiązanym do domu i rodziny. Mimo wszystko czułam się w domu najlepiej, bo nie byłam
tam oceniana. Poza tym długie pobyty w szpitalu z rzadkimi odwiedzinami rodziców zrobiły swoje. Czułam się wtedy porzucona i rozżalona, że reszta moich koleżanek normalnie jest na wakacjach, a ja w szpitalu.
Wiele razy zastanawiałam się, czy ktoś ma tak, jak ja, jak to jest
– nic nie widzieć. Słyszałam w PZN, że jest coś takiego, jak Laski. Ale kontakt z dziećmi niewidomymi przychodzącymi do PZN,
często z różnymi sprzężeniami, jakoś mnie odstraszał. Były to dla
mnie, jako dziecka, dziwne zjawisko i sytuacja. Pytałam mamę,
co to są Laski, co tam jest. Moja mama nigdy tam nie była. Odpowiedziała mi, że jest to zakład dla niewidomych, szkoła specjalna. Tyle wiedziałam. Nurtowało mnie zawsze, jak tam jest, jak niewidomi chodzą, co to jest ta biała laska, jak się z nią chodzi, jak
wygląda pismo punktowe. To były pytania na które nikt nie udzielił mi odpowiedzi. Temat, o którym nikt nie mówił i o który nikogo nie pytałam.
Na studiach też zdarzały się nieporozumienia na linii wykładowca – moje samodzielne funkcjonowanie.
I w tym momencie można postawić sobie pytanie: „Integracja czy segregacja?”. Jak już wcześniej wspomniałam, stanowiska
są rozmaite. Co jest słuszne, nie mnie oceniać. Ja jedynie opisuję swoją przeszłość z perspektywy osoby słabowidzącej uczącej się
w szkole masowej, która musiała poradzić sobie sama, a właściwie częściowo dzięki bliźniaczce, dla której byłam ciężarem. Bóg
dokona ostatecznego rachunku. Nigdy Go o nic nie obwiniałam.

Monika Bogucka – Ostatnia podróż w przeszłość

75

Pytałam: „Dlaczego ja? Co ja takiego zrobiłam? Dlaczego nikt nie
rozumie? Dlaczego tylko ja tu niedowidzę? Co ze mną jest nie tak?
Dlaczego jestem ślepa? Co ze mną będzie?” Pytania bez odpowiedzi i mój płacz, a w efekcie również mojej bliźniaczki. I smutek
bezradnej matki. Nie winię też moich rodziców. To nie ich wina,
że mam takie schorzenie.
Na genetykę nie ma się wpływu. Rodziców się nie wybiera.
Wychowywali mnie tak, jak potrafili, tak, jak ich nauczono, tak
jak widzącą. Chcieli chronić. Kiedy coś mogłam zrobić sama, to
mnie wyręczali i nie pozwalali, a kiedy nie byłam w stanie, to wymagali za dużo. Te same błędy u starszej siostry i u mnie. Uzależnili mnie od siostry, dla której stałam się ciężarem. Nikt ich zbytnio nie wspierał. Nie pokazał, jak takie dziecko może funkcjonować. Nie dano im możliwości zobaczenia, jak ja funkcjonuję
w takim środowisku z widzącymi i słabowidzącymi. Nie potrafili ze mną rozmawiać, a ja nie chciałam z nimi rozmawiać, bo
uważano mnie za ciapę i beksę. Teraz sama zaczynam po trochu
pracować nad polepszeniem tych relacji.
Studia pozwoliły mi na przemyślenie wielu spraw. Do rodziców mam jedynie żal, że gdy się starałam i wkładałam maksimum
wysiłku, nie usłyszałam żadnej pochwały. Słyszałam tylko – „Dobrze, ale …”, „Dobrze, ale inne dzieci…”, „Dobrze, ale twoja siostra…”. Jak dostałam lepszą ocenę od bliźniaczki to mówiono –
„Nie mogłaś pomóc siostrze?”, a jak dostałam gorszą – „Twoja siostra dobrze napisała, a tobie się nie chciało nauczyć”. Cały czas porównywano nas ze sobą lub z innymi.
Cały czas musiałam gonić za kimś i nigdy nie było dosyć dobrze. I tak jest do dziś: jak ktoś mi powie, że coś dobrze zrobiłam,
to zastanawiam się, czy na pewno i czy czasem nie lituje się nade mną. Ciągłe upominanie – „Nie wykorzystuj tego, że nie widzisz” – zrobiło swoje. Porównywanie do innych stosowano też
w szkole. A przecież, zgodnie z zasadami terapii pedagogicznej,
dziecko trzeba wzmacniać pozytywnie. Wystarczy jedno dobre,
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szczere słowo powiedzenie tak, żeby dziecko uwierzyło w swoje
możliwości. Wystarczy pochwalić za najmniejszą próbę podjęcia
wysiłku i nazwanie tego, co jest źle, żeby motywacja do działania
nie zanikła. Tego mi brakowało najbardziej. Starałam się, a nikt
tego nie dostrzegał, nie mówił nic na ten temat, kiedy było to potrzebne, nie uwzględniał ograniczeń. Nawet za bardzo dobrze zdaną maturę mi nie pogratulowano. Nic wielkiego, po prostu powiedzieć tak od serca – „Gratuluję”.
Przy wyborze kierunku studiów słyszałam, że ja nadaję się tylko na masaż albo do szczotek. Nie wspierano mnie wcale. Chciałam studiować psychologię. Dwa razy próbowałam dostać się na
wymarzony kierunek. Za drugim razem zabrakło mi niecałych
dwóch punktów i wszystko legło w gruzach. Moje marzenia prysły. Nie usłyszałam wtedy ani jednego słowa pocieszenia, nie było szczerej, poważnej rozmowy o tym, co dalej zamierzam. Jedyne, co słyszałam, to – „Nie rycz”. A dla mnie to było moje największe niespełnione marzenie.
Mam ogromny żal, że nie ułatwiono mi zdobywania wiedzy
i nie starano się pomóc w nauczaniu na tyle, na ile było to możliwe. Kiedy moja mama powiedziała wychowawczyni, że jestem
znerwicowana, ta stwierdziła, że niewidoma dziewczyna sobie poradziła, to w czym problem. Już mówiłam, że nie ma dwóch takich samych osób i środowisk. Czas nie stoi w miejscu, środowisko się zmienia, rówieśnicy też. Wystarczyło wysłuchać. Może nawet wystarczyłaby rozmowa z psychologiem. O brak sprzętu
rodziców nie obwiniam. Starali się wiązać koniec z końcem. Warunki ekonomiczne nie były najlepsze, a do instytucji pomocy niepełnosprawnym trzeba było mieć szczęście.
Pojawia się pytanie, gdzie wtedy była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna? Byłam ze dwa razy na diagnozie odnośnie egzaminów wstępnych i matury, a ściślej mówiąc, w związku z wydłużeniem czasu egzaminu. I tyle, że byłam. Nie postarano się
o szersze spojrzenie. A przecież żeby odkryć problem, nie wystar-
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czy opinia jednej osoby. Konieczna jest rozmowa z samym dzieckiem, rodzicami i nauczycielami. Należy pokusić się o obserwację i rozmowę z rówieśnikami. Każde działanie ma sens, jeśli jest
kompleksowe, a nie jednostronne.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie zintegrowałam się ze środowiskiem szkolnym. Za każdym razem jak szłam do szkoły, czułam lęk. Jeszcze większy, gdy miałam iść sama. Nie znosiłam swoich klas. Bałam się powrotu do szkoły po chorobie. Studia mnie
od tego uwolniły. Integracja w szkole była pozorna. Z zewnątrz
było wszystko w porządku. Nie twierdzę, że były tylko złe chwile. Były też dobre. Całe szczęście. W liceum przeżywałam tak duży stres, że na mojej głowie pojawiły się siwe włosy. Mimo to nikt,
poza mamą, nie dostrzegł, że coś jest nie tak.
Pewnego wieczoru, gdy byłam już prawie osiemnastolatką,
przeżyłam bardzo przykre dla mnie wydarzenie. Nikomu nie powiedziałam, co się stało i jak się wtedy czułam. Wracałam zimą
z Warszawy do domu wraz z mamą. Gdy przyjechałyśmy do naszego miasta, było już ciemno. Chodziłam wtedy tylko z przewodnikiem, jeszcze bez białej laski. W ciemnościach oślepiały mnie
światła autobusu. Mama zauważyła, wychodząc ze stacji, że stoi
nasz autobus. Powiedziała, żebyśmy podbiegły. Problem w tym,
że straciłam z nią kontakt, jako z przewodnikiem. Autobusy stały dwa, jeden za drugim. Mama pobiegła, a ja za nią. Zlokalizowałam drzwi i jakąś sylwetkę w ciemnym ubraniu i wsiadłam.
W autobusie ktoś chwycił mnie za dłoń i podprowadził do wolnego miejsca. Nie odzywał się. Usiadłam i coś mi mówiło, że coś
jest nie tak. Przede mną siedziały jakieś dwie dziewczyny, szyderczo się śmiejąc. Usłyszałam głos mamy przy drzwiach, że to nie
ten autobus i wysiadłam. A w autobusie rozległ się śmiech. Zorientowałam się, że to był ktoś z mojej szkoły. Jako nastolatce, która chciała kogoś poznać, której zależało na opinii rówieśników,
nieśmiałej i zamkniętej w sobie, było strasznie przykro, głupio.
Czułam się upokorzona, oszukana i beznadziejna. W domu nic
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nie mówiłam i jeszcze dostałam „ochrzan”, że przeze mnie byśmy
nie zdążyły, a teraz mam fochy. A ja się tak okropnie czułam ze
świadomością, że ze mnie po prostu zadrwiono, że nie chciałam
o tym nikomu mówić.
Całkowicie zamknęłam się na rówieśników i przestałam wychodzić po zmroku. Ten lęk przed ciemnością próbowałam pokonać na studiach. I kiedy byłam na zajęciach bez siostry, postanowiłam wrócić sama ze stacji do domu. Po ciemku, bez laski. Nie
udało się, bo szwagier mnie wcześniej zauważył. Wtedy w mojej
głowie pojawiła się myśl, że potrzebna mi jest biała laska. Zaczęłam myśleć o kursie z zakresu orientacji przestrzennej, zwłaszcza,
że chciałam znaleźć pracę i jeździć do niej samodzielnie.
Wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo wzrok zaczął mi płatać
coraz większe psikusy. I tu chyba zadziałała ręka Boska. Chyba do
końca życia będę Mu za to dziękowała. Spotkałam na swojej drodze siostrę Elżbietę Więckowską z Lasek. Rozmowa z siostrą, tych
kilka krótkich zdań na temat zupełnie niezwiązany z moim funkcjonowaniem, utwierdziły mnie w postanowieniu zakupu białej
laski i znalezieniu nauczyciela orientacji przestrzennej. A dalej było już tylko lepiej. Teraz czuję, że żyję. Bóg jeden wie, skąd czerpię siłę, żeby się nie poddawać i uśmiechać do ludzi.
A moje środowisko lokalne? Moje sąsiadki przez długi czas
miały pretensje do rodziców, że ja i starsza siostra nie zawsze mówimy im „Dzień dobry”. Jedna z nich twierdziła i wciąż twierdzi,
że my udajemy, że nie widzimy. Dlaczego miałabym udawać? Nie
chodzi tu o korzyści, a fakt pozostaje bezsporny: jakaż to przyjemność poruszać się z białą laską, nie móc odczytać numeru autobusu, nie móc znaleźć wejścia czy wyjścia, nie móc korzystać ze
wszystkich przywilejów widzących, nie móc cieszyć oczu pięknem
przyrody. Mam tu na myśli swobodę korzystania. Mnie ulgi nie
są potrzebne. Nie ja je wymyśliłam. Pieniądz to nie jest wartość
nadrzędna. Dopiero, gdy zobaczyły mnie z białą laską, dotarło do
nich, że to nie jest drobna wada. Dzisiaj, gdy mnie ktoś spotka i za-
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czyna się litować, mówię – „Ale ja nie jestem wcale biedna. Ja tylko niedowidzę. Są na świecie ludzie śmiertelnie chorzy i to jest dopiero tragedia, a ja? Ja tylko niedowidzę”. Uśmiecham się i idę dalej. I za każdym razem spotykam niezwykłe osoby. Jestem otwarta i szczera. Lubię rozmawiać, słuchać, cieszyć się i „buzia mi się
nie zamyka”.
Stanowczo i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że integracja ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy dobrze poznamy
możliwości dziecka, jego umiejętności, osobowość, wrażliwość
i preferencje. A jest to możliwe tylko dzięki odbyciu swobodnej,
życzliwej rozmowy, rzetelnej obserwacji, po sprawdzeniu funkcjonowania dziecka w różnych placówkach w każdym z systemów:
szkoła masowa, integracyjna czy ośrodek, oraz ocenie poziomu
jego funkcjonowania. Konieczne jest poznanie sytuacji rodzinnej,
wiedzy rodziców na temat niepełnosprawności dziecka i możliwości jego wsparcia przez rodziców. Należy poznać szkołę, do której dziecko ma uczęszczać, wiedzę nauczycieli na temat danej dysfunkcji i opinie nauczycieli na temat funkcjonowania takich dzieci w ich szkole. Należałoby odpowiednio wcześnie przygotować
pozostałych uczniów na ewentualne podjęcie nauczania przez
dziecko niepełnosprawne w ich szkole (weryfikacja możliwości
integracji). Zanim umieścimy dziecko niepełnosprawne w szkole masowej, należy najpierw „wybadać teren”, uzupełnić luki w wiedzy, postarać się pozbyć uprzedzeń i stereotypów oraz zapewnić
wsparcie zarówno dziecku, jak i rodzinie. Przede wszystkim psychologiczne. Należy również zorientować się w możliwościach zapewnienia dziecku specjalistycznych pomocy szkolnych w szkole masowej.
O skutecznej integracji będzie można powiedzieć w momencie, gdy osoby z dysfunkcją wzroku zaczniemy traktować jak samych siebie, mając na uwadze ich odmienne, aczkolwiek wcale nie
gorsze funkcjonowanie. Niech każdy wie i pamięta, że też jesteśmy inteligentnymi ludźmi, a nie ofiarami losu.
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To tyle moich wspomnień z przeszłości. Zamykam ten rozdział. Było, minęło i niech już nie wraca. Co było dobrego zabieram ze sobą, w swą dalszą drogę. Mam nadzieję, że to, co złe, skłoni ludzi do przemyśleń i refleksji nad życiem. A mogło być inaczej…

Niewidoma nauczycielka
w szkole integracyjnej*

onieważ w tej tak zwanej integracji pracuję już przeszło 12 lat,
a jest ona dalej w powijakach, powiem tylko tyle, ile sama zdołałam zaobserwować i z przykrością mogę stwierdzić, że mało
z niej pożytku. Wiem tylko to, co w naszej szkole jest nie do końca dopracowane, a to, że walczę o to i owo, niewiele daje.
Do integracji trafiłam zupełnie przypadkowo. Kiedy 12 lat temu jedna ze szkół zwróciła się do koła Polskiego Związku Niewidomych, czy by się nie znalazł ktoś, kto kompetentnie mógłby nauczać brajla. Wytypowano mnie, bo niedawno ukończyłam
w Bydgoszczy kurs dla instruktorów nauczania brajla.
Początkowo całkiem nie wiedziałam, na czym ta integracja polega, więc się przysłuchiwałam, obserwowałam, ale szybko doszłam do wniosku, że coś chyba jest nie tak. Owszem, nauczyciele w klasach integracyjnych musieli się nauczyć brajla. Klasy są najwyżej 16-osobowe, ale w sytuacji, gdy w klasie znalazło się dwoje
niewidomych dzieci, to tylko jedno mogło liczyć na wspomaganie, bo nawet jeśli w klasie jest nauczyciel wspomagający, to jeden, a więc nie zajmie się dwojgiem dzieci naraz, jeśli jest ich dwoje w klasie. W klasach często się okazywało, że widzącym dzieciom
przeszkadza hałas brajlowskich maszyn, więc nauczyciele radzili rodzicom, by postarali się o dźwiękochłonne podkładki.
Ażeby uświadomić społeczności szkolnej, co sądzę o integracji, robiłam pogadanki we wszystkich klasach, ale na niewiele się
to zdało, bo niewidome dzieci i tak pozostawały w izolacji, na
przerwach nie mając kontaktu z resztą rówieśników. Dlatego przerwy najchętniej spędzały w moim gabinecie, czując się tam w miarę bezpiecznie. Na imprezach szkolnych mało kto interesował się
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* Imię i nazwisko Autorki znane redakcji.
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niewidomymi. Najczęściej siedzieli w jednej grupce i nikt ich nie
informował, co się w danym czasie dzieje na scenie czy ekranie.
Dzieci niewidome nie są też często traktowane na równi z innymi dziećmi w klasie, bo pani się nie chce sprawdzać zadań pisanych brajlem i co najwyżej toleruje ustne odpowiedzi. Mają oddzielnie wf, to moim zdaniem jest dobre, bo każdemu można pokazać, jak prawidłowo ćwiczyć. Rodzice spychają wszystko na
szkołę i niewiele robią, by dziecko w szkole czuło się dobrze i bezpiecznie.
Jeśli natomiast chodzi o sprzęt specjalistyczny, to ponieważ zostałam zatrudniona na umowę o dzieło, sama musiałam starać się
o pomoce szkolne i to wszystko, co potrzebne było do nauki. Podręczniki brajlowskie, które przysłano do szkoły, nie były wykorzystane przez nauczycieli, gdyż nie były to te same podręczniki (tych
samych autorów), z którymi nauczyciele pracują w klasach. Albo rodzice własnym sumptem przepisywali potrzebne materiały, albo to ja drukowałam na bieżąco fragmenty podręcznika potrzebne do lekcji. Przyszło 10 maszyn brajlowskich, które zasponsorował PROKOM. Trochę tabliczek zebrałam od znajomych, ale
się okazało, że nie są potrzebne, bo nauka brajla ma się odbywać
od razu na maszynach. Długo musiałam walczyć, żeby chociaż papier brajlowski szkoła kupowała ze swych środków. Poza tym inne pomoce, jak przybory do rysowania, kostki brajlowskie czy kubarytmy, musiałam kupować z własnych środków.
Ostatnio bardzo często rezygnuje się z brajla na rzecz używania komputerów, nawet w czasie klasówek. Jeśli tak dalej pójdzie,
to wkrótce nie będzie już mowy o żadnej integracji. Robię, co mogę, by dzieciom w mojej szkole było lepiej niż jest, ale jestem w tym
sama i niewiele mogę. Najgorsze jest to, że szkoła robi wszystko,
by albo dzieci niewidome były zwalniane z testów, bo żaden nauczyciel nie umie sobie poradzić z dwustronnym brajlem, albo
muszą pisać na komputerze. Zresztą w ogóle są traktowane ulgowo, bo nikomu nie chce się włożyć w sprawę choćby odrobinę ser-
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ca. Z tego powodu poziom nauczania niewidomych pozostawia
wiele do życzenia. Jak tak dalej pójdzie, to za parę lat nikt z niewidomych już do tej szkoły nie przyjdzie. Sama się o to postaram,
bo widzę, że ta integracja to zupełne nieporozumienie. Nie wiem,
jak jest gdzie indziej, ale w tej szkole, w której przyszło mi pracować, nie ma widoków na prawdziwą integrację. Całe szczęście,
że nie musiałam kończyć takiej szkoły.
Dlatego osobiście jestem szczęśliwa, że chodziłam do szkoły
w zakładzie specjalnym, bo przynajmniej wiem, jaka jest różnica między tymi dwiema szkołami. Ażeby coś się zmieniło w integracji, trzeba by pewnie stworzyć jakiś konkretny program, a potem go jeszcze konsekwentnie wprowadzać w czyn.
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29 czerwca w kościele pw. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie została odprawiona Msza Św. w czterdziestą rocznicę śmierci śp. Modesta Sękowskiego. Mszę Św. celebrowali: miejscowy proboszcz i diecezjalny duszpasterz niewidomych. Na uroczystość licznie przybyli niewidomi z terenu
Lublina oraz rodzina Zmarłego i goście, a wśród nich prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb z Małżonką, prezes Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych
Cepelia” – Kazimierz Lemańczyk, były prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych – Tadeusz Madzia, prezes
Andrzej Kaszta, a także siostry i panie niewidome z Domu Nadziei w Żułowie.
Po Mszy Św. odbyła się wieczornica zorganizowana przez
Okręg PZN w lokalu Spółdzielni, którą przed 67 laty założył Modest Sękowski. Szczegółowy życiorys przedstawił syn Zmarłego
– Tadeusz. Były działacz Spółdzielni, Ryszard Dziewa, odtworzył nagrany fragment przemówienia Modesta Sękowskiego. Kilka osób podzieliło się swoimi wspomnieniami.
Prezes W. Gołąb przypomniał związki Modesta Sękowskiego z Laskami. mówił, m.in.: „Modest Sękowski był człowiekiem
głęboko wierzącym. Jak sam kiedyś powiedział „Siłę czerpię z codziennej Mszy Św.”. Rodzina pani Zofii i Modesta Sękowskich
przyjaźniła się z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim.
Związek Modesta Sękowskiego z Laskami był wielostronny. Już
jako wybitny działacz środowiska niewidomych wszedł do władz
TOnO. W latach 1954–1955 był członkiem Komisji Rewizyjnej,
a w latach 1956-1971 członkiem Zarządu. Była Mu również
przedstawiona propozycja objęcia funkcji dyrektora Zakładu
w Laskach. Jednak jej nie przyjął, gdyż nie chciał opuścić Spół-
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dzielni. Najmłodszy syn, prof. Andrzej Sękowski od 2012 r. jest
członkiem Zarządu TOnO.
Poniżej drukujemy biogram śp. Modesta Sękowskiego.
Redakcja
Władysław Gołąb

Ojciec niewidomych Lubelszczyzny
odest Sękowski (1920–1972) – działacz społeczny i spółdzielczości niewidomych. Urodził się 25 grudnia 1920 r. we
wsi Luberadz w powiecie ciechanowskim. Był synem Stanisława
(zm. 1934), z zawodu stelmacha, i Czesławy z Wieszczyńskich (zm.
1925). Po jej śmierci ojciec ożenił się ponownie.
Jesienią 1931 roku Modest uległ ciężkiemu poparzeniu
oczu. Wzroku nie udało się uratować. Od 23 lutego 1932 roku
przebywał w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Po wstępnej rehabilitacji, już od września, chłopiec podjął naukę w klasie
IV. Po śmierci ojca macocha nie zgodziła się na dalsze kształcenie pasierba. Wówczas, po otrzymaniu rozpaczliwego listu napisanego brajlem, czternastoletnim Modestem zaopiekował się Henryk Ruszczyc, twórca polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej niewidomych, który przywiózł chłopca do Lasek, a koszty dalszego
kształcenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Wydarzenie to powiązało serdeczną przyjaźnią Modesta Sękowskiego z Henrykiem Ruszczycem.
Sękowski ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Laskach
w roku 1936. Przez następny rok przygotowywał się do egzaminu do II klasy Gimnazjum im. T. Rejtana w Warszawie. Naukę
w gimnazjum rozpoczął we wrześniu 1938 r.
W latach 1936–1939 Modest ujawnił duży talent aktorski; brał
udział w przedstawieniach przygotowywanych w Laskach. Wy-

M

86

CZTERDZIESTOLECIE ŚMIERCI

stąpił w charakterze narratora w „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, a następnie jako główny bohater w inscenizacji baśni Ewy Szelburg-Zarembiny „Za siedmioma górami,
za siedmioma rzekami”, wystawionej
w Teatrze Letnim w Warszawie, nadanej również jako słuchowisko w Polskim Radiu.
Modest pasjonował się literaturą
piękną, historią i kulturą, uprawiał też
sport. Do najlepszych jego osiągnięć
w tym zakresie należy zaliczyć zajęcie
pierwszego miejsca w biegu przełajowym, na dystansie dwóch kilometrów, dla ociemniałych. Było to 3 maja 1936 r. w Laskach.
W latach trzydziestych osobowość Sękowskiego ukształtowała się pod silnym wpływem Założycielki TOnO i Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Matki Elżbiety Róży Czackiej, ks. Władysława Korniłowicza, Antoniego Marylskiego
i Henryka Ruszczyca, a później również ks. Stefana Wyszyńskiego.
Po kilkunastu latach sam o sobie powiedział: „Dlatego wzrok
straciłem, aby ratować innych niewidomych od biedy, załamań,
poczucia bezradności”.
Okres okupacji Sękowski spędził w zakładzie w Laskach. Pracował w szczotkarni i był wychowawcą. W roku 1941, z pomocą
H. Ruszczyca, założył spółkę akcyjną niewidomych szczotkarzy.
Przez dwa lata był jej prezesem. Jednocześnie uczęszczał na tajne komplety Gimnazjum Rejtana, zakończone egzaminem maturalnym w 1944 roku. Brał udział w dyskusyjnych spotkaniach
młodzieży z warszawskich środowisk intelektualnych.
W czasie Powstania Warszawskiego był sanitariuszem w zorganizowanym na terenie Zakładu szpitalu. Pracował także
w piekarni.
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Dnia 2 października 1945 roku Sękowski wyjechał do Lublina, gdzie rozpoczął studia historyczne na KUL, zakończone absolutorium w 1951 r. Równocześnie przy udziale swoich kolegów
ze spółki akcyjnej z Lasek zorganizował pierwszą w Polsce Spółdzielnię Inwalidów Niewidomych. Walne zgromadzenie założycielskie odbyło się w Lublinie 29 grudnia 1945 roku. Sękowski został wybrany na prezesa Spółdzielni. Funkcję tę pełnił do śmierci.
Spółdzielnia rozpoczęła działalność w użyczonym przez Polski Czerwony Krzyż pięciopokojowym lokalu, w którym znalazło pracę 10 niewidomych. W chwili śmierci Modesta Sękowskiego Spółdzielnia zatrudniała przeszło 700 osób, posiadała dwa duże bloki zakładowe – produkcyjny i socjalny – wzniosła dwa bloki
mieszkalne i pawilon produkcyjny w Domu Pomocy Społecznej
TOnO w Żułowie.
We wrześniu 1948 r. Sękowski zorganizował oddział lubelski
Związku Pracowników Niewidomych (późniejszy Polski Związek
Niewidomych – PZN), którego prezesem był do końca swojego
życia. Przeprowadził na Lubelszczyźnie pierwszy spis niewidomych, wciągając w tę akcję PCK, parafie, Samopomoc Chłopską
i służbę zdrowia. Również w 1948 r. opracował biuletyn zawierający zasady nowoczesnej rehabilitacji społecznej i zawodowej niewidomych; rozprowadzał go za pośrednictwem wyżej wymienionych instytucji.
Na pierwszym zjeździe PZN, w 1951 r., Sękowski został wybrany do Głównego Sądu Koleżeńskiego i do końca życia pozostał we władzach centralnych tej organizacji.
W połowie lat pięćdziesiątych wybrano go do Rady Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. W 1956 r. brał udział w tworzeniu Związku Spółdzielni Inwalidów (ZSI) i Związku Spółdzielni Niewidomych (ZSN). W 1957 r., na pierwszym zjeździe ZSN,
wybrano go na prezesa Zarządu Związku. Po dwóch latach zrezygnował z tego stanowiska, wszedł jedynie do Rady Związku.
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W latach 1956–66 był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, podjął wówczas i przeprowadził wiele prac społecznych na rzecz miasta i woj. lubelskiego.
W 1954 roku został członkiem Komisji Rewizyjnej TOnO
w Laskach, a od roku 1956 przez 15 lat był członkiem Zarządu.
W tym okresie zacieśnił współpracę z H. Ruszczycem, głównie na
odcinku rehabilitacji zawodowej niewidomych z dodatkowym kalectwem; zatrudnił wówczas w spółdzielni kilkunastu niewidomych z uszkodzeniami kończyn górnych, nawet bez obydwu rąk.
Sękowski był żonaty od 15 sierpnia 1948 roku z Zofią Braunszweig, późniejszym profesorem pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Miał czterech synów:
Marka, Tadeusza, Tomasza i Andrzeja. Dwaj ostatni są pracownikami naukowymi.
Modest Sękowski był człowiekiem głęboko religijnym. Był jak
ojciec dla wszystkich niewidomych Lubelszczyzny. Stanowił oparcie dla biednych, opuszczonych, ale też dla zagubionych i poszukujących sensu życia.
Zmarł 29 czerwca w Lublinie. Pochowany został na Starym
Cmentarzu przy ul. Lipowej. Za swoją niestrudzoną pracę i zasługi dla szerszego środowiska, a szczególnie dla osób niewidomych, był odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1959) i Oficerskim (1972) Orderu Odrodzenia Polski.

SOBIESZEWO

s. Ida Burzyk FSK z zespołem

Ojcze Pio, jesteś znakiem tej miłości…

nia 23 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 spotkaliśmy się w Sobieszewie na uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz
otwarciu nowego Placu Zabaw dla Dzieci i Parku Niewidomych
im. Zofii Morawskiej. Licznie zgromadzeni i „mali”, i „duzi” cie-
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szyliśmy się z nowego, pięknego otoczenia naszego nowego budynku Wczesnej Interwencji. Na uroczystości tej byli również
obecni Sponsorzy Parku oraz Pan Prezes Władysław Gołąb z Lasek z Małżonką, Pan Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Piotr Grocholski, Dyrektor Generalny, Szymon Sławiński
a także Matka Generalna Anna Maria i Skarbnik Zarządu s. Gabriela oraz licznie zgromadzeni Przyjaciele, a przede wszystkim
Dzieci z Rodzicami. Z rodziny Pani Zofii Morawskiej obecna była Pani Elżbieta Morawska-Sawa.
Dużą wdzięczność pragnęliśmy okazać naszym Darczyńcom,
dzięki którym powstało to nowe dzieło, tak potrzebne i będące radością dla naszych małych wychowanków. W szczególny sposób
dziękowaliśmy Projektantowi, Wykonawcy i Sponsorowi Parku
– Panu Pawłowi Pesta, Pani Halinie Lelkowskiej – Prezesowi Fundacji ENERGA, która od strony finansowej umożliwiła realizację tego projektu.
Gorąco dziękowaliśmy naszemu oddanemu Przyjacielowi –
Panu Zbigniewowi Felendzerowi, który z powodów osobistych nie
mógł niestety być obecny na naszej uroczystości, a który swoim
zaangażowaniem i pomocą w konkretny sposób przyczynił się do
powstania naszego placu i ogrodu.
Nasze spotkanie rozpoczęło znane dzieciom i nam wszystkim
muzyczne powitanie Pani Eli Górnej: „Witaj mi – Przyjacielu, podaj dłoń, uśmiech swój, serca śpiew..., Przyjacielu kocham Cię...
O’le!”. Osobę Pani Zofii Morawskiej i Jej drogę w Dziele Niewidomych przedstawił Pan Dyrektor Piotr Grocholski.
Po ogólnym sprawozdaniu podsumowującym nasz mijający
rok szkolny i części muzycznej (Pieśń o naszym Patronie św. Ojcu Pio i Pieśń o Matce Czackiej), uczestniczyliśmy wspólnie we
Mszy Świętej w Intencji Darczyńców. Mszę Świętą koncelebrowali: ojciec Eugeniusz Pokrywka, ks. Stanisław Łada, ks. Mirosław
Jeleniewicz, a w ministrancką służbę liturgiczną włączył się Maciek – nasz niezawodny wolontariusz i przyjaciel dzieci.
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Czuliśmy wszyscy moc modlitwy i wspólnoty oraz wdzięczność za wszystkie dary otrzymane tego roku i za dobre serca ludzi wspomagających nasze działania w Dziele Matki Czackiej.
O piękną oprawę Mszy Świętej zadbały gościnnie nasze Absolwentki Laskowe oraz dziewczęta z Parafii Wyspy Sobieszewskiej, pod kierunkiem Pani Eli.
Po Mszy Świętej odbyło się otwarcie nowego Placu i Parku dla
Niewidomych. Poświęcił je nasz Kapelan z Sobieszewa – Ojciec
Eugeniusz Pokrywka. Przecięcia wstęgi dokonał Pan Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb.
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U wejścia do Parku
umieszczony został kamień z tablicą poświęconą pamięci Pani Zofii
Morawskiej.

Następnie rozpoczął
się PIKNIK już na nowym Placu Zabaw. Panie Terapeutki poprowadziły różne zabawy
z wykorzystaniem nowych urządzeń. Radości i przeżyć było co niemiara!! Pani Zofia
była z nami ze swoim uśmiechem i cieszyła się na pewno wspólnie z nami.
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Kochając dzieci niewidome, przyczyniła się również do powstania Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Ogród ten to symbol pamięci i wdzięczności dla Niej – za Jej wieloletnią, serdeczną służbę niewidomym.
Cieszyliśmy się, że w tym czasie razem z nami świętowała również grupa Przedszkolaków z Lasek, przebywająca właśnie na wakacyjnym turnusie w Ośrodku w Sobieszewie.
W namiotach „piknikowych” można było się posilić na wiele sposobów i w różnorodnej formie, o co zadbały Mamy naszych
Dzieci.
Nowy ogród i plac zabaw im. Pani Zofii Morawskiej oraz jego wyposażenie zdały bardzo dobrze pierwszy egzamin użytkowania. Cieszymy się wszyscy, że będą służyły dzieciom w sposób
pożyteczny i piękny.
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W naszych projektach i marzeniach jest jeszcze stworzenie dla
naszych dzieci specjalistycznego placu do ćwiczenia orientacji
przestrzennej. Również jest wiele potrzeb dotyczących codziennego funkcjonowania nowego domu. Jest to nasze wspólne dzieło i wspólna za nie odpowiedzialność. Nie zawsze o tym pamiętamy.
Jako Zespół Wczesnej Interwencji, staramy się każdym
dniem odpowiadać na potrzeby naszych Wychowanków według
naszych możliwości, poprzez udoskonalanie swoich umiejętności i wiedzy, a przede wszystkim zgodnie z założeniami naszej założycielki: Matki Elżbiety Czackiej.
To, że nasze dzieci wraz z rodzinami czują się tutaj dobrze, rozwijają lepiej – jest dla nas wszystkich największą nagrodą.

U PRZYJACJÓŁ
Zofia Krzemkowska

Historia i teraźniejszość szkoły w Bydgoszczy
Ze wspomnienia płyń w wspomnienie
Cyprian Kamil Norwid
ierujemy nasze myśli na przemian ku przeszłości i w przyszłość. Szukamy w przeszłości nauki wskazówek dla naszej
przyszłości. Chcemy w ten sposób określić lepiej i podbudować
naszą nadzieję” (bł Jan Paweł II).
Bydgoska Szkoła dla Niewidomych – Ośrodek Szkolno Wychowawczy L. Braille’a obchodzi w 2012 roku 140 lat istnienia. Placówka powstała w 1872 roku jako kontynuacja szkoły w Wolsztynie istniejącej od 1854 roku. Do dziś działa w tym samym ceglanym pruskim gmachu przeznaczonym pierwotnie dla 88
wychowanków. Obecnie uczy się tu 300 dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Była wielokrotnie przebudowywana. We
wrześniu br. został otwarty trzeci budynek, dydaktyczny, w którym powstała m.in. izba tradycji pod kierunkiem germanisty Jacka Knychały, który zbiera wszelkie pamiątki: dokumenty, zdjęcia,
mapy ilustrujące przeszłość szkoły oraz sposoby nauczania. Odzew posiadających takie przedmioty i chcących je udostępnić jest
duży. Dobrze, że będzie można ocalić je od zapomnienia.
Wówczas, w XIX wieku, była to najlepiej wyposażona placówka tego typu w Polsce. Tylko nazwa się zmieniała. Kolejno był to
Zakład Prowincjonalny, Zakład Wojewódzki, a obecnie Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Luisa Braille’a. Mieści się przy ul.
Krasińskiego 10 w Bydgoszczy. Początkowo w szkole obowiązy-
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wał język niemiecki. Dopiero po I wojnie światowej szkoła stała
się polską instytucją.
Zakład działał na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi w Bydgoszczy w 1889 roku. Według statutu celem Towarzystwa było uszczęśliwianie niewidomych przez pracę.
W szczytowym okresie działalności Towarzystwo pomagało
tysiącu niewidomym. Z jego inicjatywy w 1898 r. powstało schronisko dla samotnych niewidomych. Przez 50 lat działalności skutecznie pomagało samotnym absolwentom, którzy nie mogli liczyć na pomoc rodziny. Na stałe mieszkało w nim 50 niewidomych z przewagą kobiet. Pracowali oni w schronisku w zakładzie
i w prywatnych warsztatach. Pracowały tam również trzy siostry
elżbietanki, z przełożoną s. Biegańską. Kierownikiem schroniska
był ceniony niewidomy nauczyciel zakładu, Bronisław Konwiński. On to, obok dr. okulisty Karola Szymanowskiego, utworzył
w bydgoskim zakładzie klasy dla dzieci słabowidzących.
W warsztatach szkolnych uczono: tapicerstwa, szczotkarstwa,
koszykarstwa, trykotarstwa. Obecnie, dla porównania, działa m.in.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (dwadzieścioro niewidomych dzieci do 5 roku życia, z dodatkowymi schorzeniami,
głównie z woj. Kujawsko-Pomorskiego), grupa dzieci przygotowująca się do rozpoczęcia nauki szkolnej, szkoły: podstawowa
i gimnazjum, szkoła zawodowa (wprowadza się szkolenie kucharzy zamiast dotychczasowego „rolnika”). Szkoli się młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną na kierunku pomocnik obsługi hotelowej. Jest szkolenie przysposabiające do pracy oraz specjalne oddziały dla głuchoniewidomych. Uczniowie odbywają
praktyki zgodnie z wybraną specjalnością w bydgoskich instytucjach. Istnieje liceum ogólnokształcące zakończone maturą, pomaturalna dwuletnia szkoła dla tyfloinformatyków i Technikum
Administracyjne. Ci, którzy kończą naukę w Ośrodku, uzyskując
świadectwo dojrzałości, wybierają dalsze kształcenie. Najczęściej
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są to: Wyższa Szkoła Gospodarki, która stwarza niewidomym dobre warunki nauki i zakwaterowanie w akademikach, Bydgoski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego lub uczelnia bliżej miejsca zamieszkania absolwenta. Większość jednak, chcąc się szybko usamodzielnić, wybiera masaż. Trudności sprawia zdobycie pracy po
ukończeniu szkoły. W początkach istnienia zakładu absolwenci
mieli możność uzyskania zawodu nauczyciela, organisty, stroiciela fortepianu.
Do najzdolniejszych uczniów Prowincjonalnego Zakładu dla
Niewidomych w Bydgoszczy należał Szczepan Jankowski. Tu odkryto jego zdolności muzyczne. Został wirtuozem organów, kompozytorem pieśni religijnych (nuty i słowa zapisywał brajlem).
Przepracował w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa 60 lat. Otrzymał medale: od papieża Pawła VI za zasługi dla
kościoła, od Rady Miasta Bydgoszczy za zasługi dla miasta. Jedna z bydgoskich ulic została nazwana jego imieniem.
W bydgoskiej szkole istnieją klasy integracyjne, w których uczą
się niewidomi wraz z widzącymi. Szkoła korzysta ze środków
i programów unijnych, z funduszów marszałkowskich i PFRON.
Niektórzy dyrektorzy i kierownicy najbardziej zasłużeni
dla Ośrodka
Przewinęło się ich wielu. Są wśród nich, m.in.: Henryk Piotrowski – nauczyciel maszynopisania i języka rosyjskiego, Zygmunt Sawilski – wychowawca mojej klasy przez cztery lata – sam
wykonywał mapy ścienne dla niewidomych, pracował w komisji
pomocy naukowych przy ZG PZN, był wspaniałym organizatorem wycieczek dla uczniów do Warszawy, statkiem do Gdańska,
Krakowa i Ojcowa.
Przez 17 lat dyrektorem szkół była Danuta Zielińska – nauczycielka geografii. Dyrektorami zakładu i menadżerami byli: Zenon
Imbierowski i Jan Remplewicz zajmujący się sportem i wychowaniem fizycznym wśród niewidomych. Wśród dyrektorów również
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jest Władysław Winnicki, niewidomy nauczyciel, który najwyżej
cenił z bydgoskiej szkoły wyniesioną umiejętność pisania na maszynie, która służyła mu do końca życia. Uczył dzieci w latach
1921–1939, był organizatorem szkoły po wojnie, jej dyrektorem
w latach 1948–1951, organizatorem PZN na terenie Bydgoszczy
i prezesem do końca swojego życia. Pracował w szkole wraz z synem Tadeuszem, który przepracował w zakładzie 48 lat. Władysław Winnicki napisał pracę dyplomową pt.: „Poglądowa nauka
w szkole dla niewidomych” w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2011 roku obchodziliśmy 50-lecie
jego śmierci. Z tej okazji został odsłonięty pomnik nagrobny ufundowany przez wnuka, Ryszarda Winnickiego. Kapituła Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego PZN przyznaje wyróżnienia im. Władysława Winnickiego.
W Bydgoskim Zakładzie pracował Oskar Picht – Niemiec,
konstruktor maszyny brajlowskiej powszechnie znanej, nazwanej
jego imieniem. Pracowała też Krystyna Klugiewicz, zasłużona nauczycielka w zakresie nauczania głuchoniewidomych.
Niewidomym dyrektorem był nieżyjący już Zbigniew Figurski, absolwent zakładu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (filologia polska), na co dzień polonista w szkole. Obecnie kierują
Ośrodkiem panie: Naczelny Dyrektor – Małgorzata Szczepanek
oraz Małgorzata Wilczewska, Ewa Fojucik, Maria Jankowska.
Kontynuują dzieło swoich poprzedników, wzbogacając i aktualizując o nowe elementy.
Niewidomy człowiekiem użytecznym – to słowa niewidomego francuskiego tyflologa, Maurice de la Sizeranne’a. Do jego programu nawiązywała matka Elżbieta Róża Czacka, a twórczyni pedagogiki specjalnej, Maria Grzegorzewska, propagowała odpowiednim przygotowaniem do zawodu niewidomych nauczycieli.
„Słowa uczą, przykłady pociągają”
Wybrałam kilku znajomych osobiście. Są to: Kazimierz Kurzewski – polonista i historyk, członek pierwszych władz central-
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nych ZG PZN, organizator pierwszych kolonii dla dzieci niewidomych w Ustroniu Morskim ze wszystkich polskich ośrodków.
Było to miejsce jego pracy przed wypadkiem. On pierwszy pokazał mi morze.
Nauczyciele muzyki i śpiewu – Henryk Mikołajczak, „Legenda Bydgoszczy”, pianista. On ukształtował moje zainteresowania
muzyką klasyczną. Był absolwentem zakładu.
Marek Andraszewski – absolwent praskiego konserwatorium.
Matematycy: Stefan Niewiarowski – absolwent, kierował drużyną harcerską i spółdzielnią oraz Stanisław Januszewski. Zbigniew Ebłowski – anglista, absolwent. Aktualnie pracują niewidomi: bibliotekarka – Danuta Kruś, nauczyciel muzyki – Jerzy Olszewski, historyk – Michał Skąpski, Anna Molewska – od spraw
głuchoniewidomych. W stosunku do ogółu pracowników pedagogicznych jest ich niewielu.
Pracowały też niewidome panie: Maria Granz-Nowak – początkowe nauczanie, oraz Maria Krygier – roboty ręczne.
Absolwenci
To oni są wizytówką szkoły. Niektórzy spędzili w niej kilkanaście lat. Jak zostali przygotowani? Jakie reprezentują zawody po
opuszczeniu ośrodka w samodzielnym życiu?
Henoh Drat założyciel Spółdzielni Niewidomych „Gryf ”, która była bazą zatrudnienia niewidomych do 2011 roku. Długoletni prezes Spółdzielni i PZN, działacz spółdzielczy szczebla centralnego.
Aleksander Rodziewicz – dyrektor Okręgu Wielkopolskiego
PZN, Józefa Łazuka – Spychała prezes Spółdzielni „Manko” w Poznaniu, Ewa Drążkowska-Redzimska – prezes Okręgu Pomorskiego PZN, Krystyna Skiera – bibliotekarka, Marian Olszowski –
ukończył Diecezjalne Studium Organistowskie. Specjalistki do
spraw rehabilitacji pracujące w Okręgu Kujawsko-Pomorskim
PZN: Anna Kruczkowska i Magdalena Bindek-Gąbka; masaży-
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ści; znani sportowcy paraolimpijczycy: Tomasz Chmurzyński, Leszek Peut, Irena Bąk, Krzysztof Kwiatkowski.
Jak wynika z przytoczonych przykładów, rozrzut zawodu
i osiągnięć byłych uczniów szkoły jest duży. Pragniemy, aby młodzież opuszczająca szkołę, zwłaszcza ta wracająca do rodzinnego domu i niepodejmująca pracy zawodowej, znała realia życia
niewidomych, strukturę Związku, jego zadania, proponowane wydawnictwa, dostępne formy kultury i chciała w nich uczestniczyć.
Istniejący w ośrodku klub „Stonoga” i koła zainteresowań powinny zaowocować w dorosłym życiu absolwentów, w terenowych
kołach PZN, aby zapoczątkowane w szkole zainteresowania były kontynuowane w miejscu zamieszkania, aby, jak mówi w „Weselu” Wyspiański, „chciało się chcieć”.
Jesteście nam potrzebni jako następcy tych, którzy odchodzą.
Proponuje się młodzieży specjalnie dla niej organizowane szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki. Ale z ich strony konieczna jest inicjatywa, aktywne poszukiwanie informacji. Apatia, zniechęcenie, oczekiwanie na zmiany, które nastąpią bez naszego
udziału, niczego nie zmieni. Nie sprzyja twórczym postawom.
Czekamy na działanie, włączenie się w prace duszpasterskie,
w działania Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej, koła PZN, Crossu, którego aktywnym działaczem jest absolwent ośrodka prezes Andrzej Sargalski.
Katecheza w szkole
„Podtrzymujemy wiarę w sobie”
(papież Benedykt XVI)
Odgrywa ona szczególną rolę, zwłaszcza w przygotowaniach
do sakramentów świętych głuchoniewidomych i dzieci oddalonych od rodzin. Zajmują się nią księża.
W okresie międzywojennym religii uczył, dziś błogosławiony, ksiądz Michał Kozal. Za moich czasów księża: Balcerek i Więckowski, którzy przekazywali nam prawdy wiary, uświadamiali
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nam hierarchię wartości. Katechetami byli: niewidomy absolwent
ks. Robert Hetzig, słabowidzący michalita ks. Piotr Wroński,
zmarły w ubiegłym roku ksiądz kanonik Benon Kaczmarek, zasłużony dla placówki, lubiany przez dzieci, młodzież i pracowników. Doskonały organizator pielgrzymek. Obecnie w Ośrodku
pracuje, wraz z paniami katechetkami, diecezjalny duszpasterz
niewidomych, ks. Piotr Buczkowski, oddany środowisku. Przygotowują oni rekolekcje, są z wychowankami na co dzień, rozmawiają z nimi o trudnych życiowych sprawach.
O sobie mogę powiedzieć, że nauczyłam się aktywności społecznej – pracy na rzecz innych w drużynie harcerskiej i samorządzie szkolnym. Obdarzono mnie zaufaniem, reprezentowałam
szkołę na zewnątrz. Uwierzono w moje możliwości, ukierunkowano na dalsze kształcenie się poza ośrodkiem, wśród pełnosprawnych.
Szczególnie wiele zawdzięczam niewidomym nauczycielom
pracującym wówczas w szkole. Oni nie szczędzili czasu, by mi pomóc, a ja podziwiałam ich wiedzę, dobre zrehabilitowanie i przygotowanie do zawodu. Za ich przykładem wybrałam dla siebie ten
niełatwy zawód – pracę wśród dorosłych nowo ociemniałych.
Czułam się im potrzebna, przepracowałam 35 lat, sprawiało mi
to dużą satysfakcję.
Za tę wiedzę i praktyczne umiejętności zdobyte w bydgoskiej
szkole dziękuję nawet po latach. Nie było przecież brajlowskich
podręczników, szkolne czytanki przepisywały dla nas niewidome
kopistki. Nie było magnetofonu, laptopa, komputera, Internetu,
ale były ambicja, pracowitość, młodzieńcza energia działania, żeby jak najwięcej osiągnąć, przyswoić dużo wiedzy.
Wszyscy moi nauczyciele nie żyją. Pozostała we mnie o nich
serdeczna myśl i pamięć, bo u podstaw tego, co osiągnęłam, leży ich trud. Po opuszczeniu ośrodka kontakty z nimi jeszcze trwały. Mogłam odwiedzać szkołę, interesowali się moimi postępami
w dalszej nauce, a potem w pracy zawodowej. Teraz moje kontak-
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ty są już sporadyczne. Ograniczają się do szkolnej biblioteki brajlowskiej, gdy istnieje taka potrzeba, i do uczestnictwa w zjazdach
absolwentów. Ale wysoko cenię okres w bydgoskiej szkole i ludzi,
którzy nade mną tam pracowali.
Oby obecna młodzież właściwie wykorzystała czas przeznaczony na naukę, bo jak powiedział Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach”: „Nauka to niezmierzone morze, im bardziej czerpiesz, tym bardziej łakniesz”.
Zjazd Absolwentów
Dla uczczenia 140 rocznicy istnienia szkoły, dyrekcja przygotowuje zjazd absolwentów, który odbędzie się w sobotę 17.XI.
2012.
Program zjazdu jest następujący:
Msza Św. w kościele Piotra i Pawła (parafia szkoły) godz. 9.00.
Zwiedzanie Ośrodka, spotkanie z dyrekcją – prezentacja multimedialna, wspólny obiad, spotkania w klasach, serwis kawowy,
indywidualne rozmowy z uczestnikami, bal w hotelu Orbis od
19.00 do 2.00 w nocy. Uczestnicy zjazdu – po uprzednim zgłoszeniu się i wniesieniu odpłatności (formularze zgłoszeniowe, nr konta, dokładny program dostępne są na stronie internetowej ośrodka www.braile.bydgoszcz.pl) – będą mogli korzystać z zakwaterowania i posiłków na terenie szkoły. Dla uczczenia wspomnianej
rocznicy w przeddzień zjazdu 16.XI.2012 r. zostanie zorganizowana konferencja naukowa na temat: „Rozwój i rehabilitacja
dziecka niewidomego i słabowidzącego” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce.
Planowane jest przygotowanie materiałów informacyjnych,
folderów ilustrujących dorobek szkoły i jej aktualną działalność.

Zofia Krzemkowska

Zapraszamy do Owińsk k. Poznania
Owińska koło Poznania Pl. Przemysława 9,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dla Dzieci Niewidomych,
62-005 Owińska, tel. 61 812-04-86
www.niewidomi.edu.pl
e-mil. biuro@niewidomi.edu.pl
nam tę szkołę od początku jej istnienia od października 1946.
Zajmowaliśmy wówczas inne pomieszczenia, po zakładzie
psychiatrycznym zniszczonym podczas wojny. Były to wieloosobowe sypialnie. Do szkoły i stołówki trzeba było dochodzić. Już
wówczas musieliśmy znać teren poza zakładem, uczyć się orientacji przestrzennej, żeby się nie zgubić.
Obecna szkoła od lat zajmuje pomieszczenia poklasztorne
sióstr cysterek, dostosowane do potrzeb niewidomych. W roku
szkolnym 2012/13 do szkoły w Owińskach uczęszcza 150 niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży, często z dodatkowymi schorzeniami (niepełnosprawność intelektualna, porażenie
mózgowe, niepełnosprawność narządu ruchu). Nie prowadzi się
klas integracyjnych, ale przyjmuje się dzieci z niepełnosprawnością pozawzrokową.
Szkoła prowadzi wczesną interwencję – wsparcie dla rodziców
i małych dzieci, szkołę podstawową, liczne oddziały specjalne,
gimnazjum, szkołę zawodową przygotowaną do zawodów: kucharza, tapicera, szczotkarza. Jest też liceum ogólnokształcące zakończone egzaminem dojrzałości. Zdolniejsi absolwenci kontynuują
studia wyższe na poznańskich uczelniach, niektórzy z nich wracają, by uczyć niewidomych w swojej dawnej szkole.

Z

104

U PRZYJACJÓŁ

Najbardziej znany absolwent Henryk Wereda – muzyk kierujący zespołem „Dzieci papy”, rozsławił Owińska w całej Polsce, Joanna Jastrzębska z Grodziska Wielkopolskiego ukończyła filologię polską na Uniwersytecie w Poznaniu – uczy brajla i języka polskiego. Inni niewidomi i słabowidzący uczący w szkole to:
informatyk, anglista, pedagog.
W obecnym roku szkolnym szkoła wzbogaciła się „jedynym
w Europie” – jak napisano w przygotowanej ulotce – obiektem,
jakim jest Park Orientacji Przestrzennej dla Niewidomych, usytuowanym przy szkole na powierzchni 2 ha. Można go zwiedzać
indywidualnie i zbiorowo po wcześniejszym umówieniu się.
Otwarcie Parku nastąpiło 3 września 2012 r. z udziałem europarlamentarzysty Jerzego Buzka, przedstawicieli Powiatowego
Starostwa w Poznaniu, które współfinansowało urządzenie Parku, a w pierwszym roku funkcjonowania będzie pokrywało koszty działalności. Jest ono właścicielem Parku. Głównym użytkownikiem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ale też
mieszkańcy powiatu poznańskiego.
W otwarciu uczestniczyły również przedstawicielki ZG PZN:
prezes – Anna Woźniak-Szymańska i dyrektor Związku – Małgorzata Pacholec, oraz pracownicy ośrodka, dzieci, młodzież i rodzice.
Postanowiłam osobiście zwiedzić Park z grupą bydgoską, by
przekonać się o wartości zastosowanych rozwiązań.
Przewodniczką naszej grupy była p. vice-dyrektor ds. rewitalizacji, Grażyna Michalczyk z 30-letnim stażem pracy, wcześniej
nauczycielka orientacji przestrzennej, kierowniczka internatu.
Źródłem informacji była też wydana ulotka o Parku.
Oto, czego się dowiedziałam. Zamiar utworzenia Parku powstał 10 lat temu, jako odpowiedź na potrzeby niewidomych
uczniów. Szczególną rolę w pozyskiwaniu unijnych środków,
2 mln 400 tys. zł, odegrał ówczesny przewodniczący Europejskiego
Parlamentu, p. Jerzy Buzek, który odwiedzał Ośrodek w Owińskach kilkakrotnie i dobrze znał jego potrzeby.
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Środki pochodziły z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Regionalnego –
Narodowa Strategia Spójności woj. Wielkopolskiego.
W projektowaniu Parku uczestniczyli specjaliści z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Poznańskiego oraz pracownicy
Ośrodka.
W dostarczonej nam ulotce czytamy: Jedyny w Europie Park
Orientacji Przestrzennej służący osobom niewidomym do nauki
orientacji w otaczającej ich przestrzeni. Dźwięki, drgania, struktura nawierzchni czy zapach – występują w Parku w różnym zestawieniu. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne uczą się tworzyć
punkty odniesienia, kierując się sygnałami otrzymanymi z otoczenia. Na terenie znajdującym się obok jeziorka, otoczonego bezpiecznym żywopłotem, niewidomi mogą samodzielnie jeździć na
rowerach i wrotkach.
Zwiedzamy Park szczegółowo, zasypujemy przewodniczkę pytaniami, dotykamy, „próbujemy” urządzeń, jak byśmy byli
dziećmi. Niektóre można znaleźć na zwykłych placach zabaw, inne są specjalnie dostosowane do potrzeb i możliwości niewidomych dzieci. Chodzi o zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa.
Powinny przebywać w Parku zawsze pod opieką wychowawców.
Oglądamy huśtawki i samochodziki przygotowane z myślą o maluchach, drabinki, ściany wspinaczkowe, urządzenia ćwiczące równowagę i takie, które pozwalają na wyładowanie nadmiaru młodzieńczej energii. Naszą uwagę przykuwają urządzenia do ustalenia kierunków wiatru; służy do tego wychylona strzałka.
Mijamy pomieszczenie do wyciszenia się, jest to „świątynia
dumania”. Ogród zimowy do przeprowadzenia lekcji, np. biologii, czeka na zagospodarowanie. Jest miejsce na ognisko, przy którym zostali pasowani na uczniów nowo przyjęci do szkoły.
Przechodzimy przez mostek nad stawem. Jest tu kilka ujęć wody oznaczonych brajlowską informacją (można umyć ręce). Brajlem oznaczone są również rośliny, których docelowo ma być po-
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nad 1500, przy każdej z nich na postumencie nazwa polska i łacińska. Dobrze, że docenia się to pismo. Oby uczniowie znali je
na tyle, by móc z tych informacji korzystać. Są też miejsca, na których same dzieci będą uprawiały warzywa i kwiaty: od nasion do
zbiorów. Tę formę pracy stosowano już za moich czasów. Uczestniczyłam w niej, odżyły wspomnienia z dawnych lat.
W przygotowanie Parku włożono dużo pracy. Doceniamy ją.
Oby w pełni służył dzieciom, ich usamodzielnieniu, nauce orientacji przestrzennej, pełnej edukacji, rozwojowi fizycznemu młodzieży, zabawie, rozrywce, poznawaniu przyrody w bezpośrednim
dotykowym, zapachowym zetknięciu się z nią.
Podobny ogród zabaw, nieco mniejszy, znajduje się w Ośrodku w Sobieszewie koło Gdańska. Przebywające tam dzieci lubią
się na nim bawić. Nie widziałam go osobiście. Sądzę, że nadarzy
się ku temu okazja.
Zachęcamy do zwiedzenia prezentowanego Parku Orientacji
Przestrzennej. Jest co zobaczyć, „zieleń leczy”, a w tym Parku jest
jej dużo.
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Anna Maria Sobolewska

Rola ciszy w życiu osoby niewidomej
ilczenie Boga. Tak samo bogate w treść, głębokie i ważne
jak Jego przemawianie. On daje ludziom milczenie aby dokonali wglądu w siebie, bo każda cisza jest łaską i zaproszeniem.
Jest po to, abyśmy inaczej usłyszeli otaczający świat.
Istnieją miejsca, gdzie przez chwilę naprawdę jest cicho. Do
uszu nie docierają żadne dźwięki, nie ma śladów życia ludzi ani
zwierząt. Nie musi to być pustynia, bezludna wyspa ani jaskinia.
Nie trzeba jechać daleko, aby spotkać się z ciszą.
Wiele osób mówi, że chcieliby zostać w miejscu, gdzie panuje cisza i spokój. Bywa, że cisza wcale nie łączy się ze spokojem,

M
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lecz z walką, jaką człowiek toczy w sobie. A są to boje krwawe, bolesne i oczyszczające, dlatego niełatwe. Szczególnie niełatwe dla
osób niepogodzonych ze sobą, swoim stanem, sytuacją.
Kilka niewidomych osób mówiło mi, że nie lubi ciszy. Dlaczego? Brak bodźców słuchowych może powodować u niektórych
nudę, niecierpliwość, agresję. Osoby widzące wsłuchując się w ciszę, często wodzą wzrokiem po obiektach będących w miejscu,
gdzie się znajdują. Po odnalezieniu interesującego przedmiotu fiksują wzrok. Gdy jest zupełnie cicho, osoby niewidome nie mogą
skupić uwagi na bodźcu słuchowym. Stąd częste słuchanie muzyki, chęć prowadzenia rozmowy. Ale nie jest to jedyny powód do
nielubienia ciszy. Chodzi o brak akceptacji swojego niewidzenia.
Cisza prowokuje do rozmyślań, wyzywa osoby wychodzące jej naprzeciw. Czy jest tak straszna i okrutna? Zwykle kojarzy się z nocą, tak jak niewidzenie z ciemnością. Noc nie jest ciszą, a ciemność nie jest niewidzeniem. Warto zaprzyjaźnić się z ciszą, bo jest
jak zwierciadło, możemy się w niej przejrzeć. Osoba niewidoma
też może. Cisza zawsze ma nam coś do powiedzenia i w pewien
sposób ma dzięki temu nad nami przewagę. Ojciec Leon Knabit
napisał w swojej książce: „Podobno ludzie, którzy wciąż mówią,
nie mają o czym milczeć”1. Dobrze, że w życiu człowieka jest wiele sytuacji wymagających milczenia. Mamy okazję do nauki dobrego słuchania.
Analizowałam kiedyś przestrzeń pod kątem dźwięków, które mnie otaczały, kiedy siedziałam w ciszy. Nikt mi nie przeszkadzał, nie grała muzyka. Wydawało się, że jestem w zupełnym odosobnieniu. Dopiero po chwili spostrzegłam, że tyka zegar, za
oknem wróbel obgryza gałązkę, pierwsze drzewo szumi inaczej
niż drugie. Dobre słuchanie jest kluczem do interpretowania słuchowych punktów i wskazówek orientacyjnych. Bardzo lubię, pro1

Leon Knabit OSB, „Codzienność wiary”, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2008.
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wadząc zajęcia, poświęcić kilka minut na pracę w ciszy. Wtedy się
nie odzywam, zostawiam swobodę przestrzeni. Zawsze można odkryć coś nowego i prowokującego pytania ze strony ucznia. Orientacja przestrzenna zmusza do słuchania i uczy ciszę interpretować. Jest zwiastunem tego co będzie i mówi co jest teraz.
Ja też uczę się ciszy. Idąc za osobą niewidomą wiem, że nie zawsze powinnam się odezwać, aby ona mogła posłuchać. Cisza nie
jest więc straszna ani okrutna. Ona pozwala, aby wszystko, co jest
trudne dla człowieka, miało czas swobodnie przepływać przez nas.
Daje czas do wyciągania wniosków. Nikt, kto posłuchał ciszy, nie
może powiedzieć, że nie ma w niej działania. Jak w milczeniu Boga jest wielkie działanie, tak w ciszy jest prawda o sobie samym
i odpowiedź na trudne pytania. Na pytania dotyczące także duchowego niewidzenia. Jeszcze jedna ważna rzecz – cisza jest delikatna i subtelna. Świadome zagłuszenie jej daje taki sam skutek
jak słuchanie koncertu muzyki klasycznej z muzyką rockową w tle.
Da się to zrobić, ale po co?
Siedziałyśmy kiedyś ze znaną mi osobą w milczeniu, obok siebie, jakieś piętnaście minut. Podczas tego kwadransa żadne z nas
nie wiedziało, że myślimy o tym samym. Co chce mi dziś powiedzieć cisza, jeśli widzę? Co chce powiedzieć tobie, jeśli nie widzisz?
Posłuchajmy razem, oto nadchodzi.

Teresa Cwalina
Ursula Weber-Kusch

O sytuacji osób niewidomych
w Niemczech dawniej i dziś
(Jubileuszowa refleksja na stulecie
Związku Osób Niewidomych i Słabowidzących)
1912 roku w Brunszwiku na II zjeździe niewidomych powstał – z inicjatywy Franza Waltera Vogla – pierwszy ogólnoniemiecki Związek Niewidomych (Reichsdeutscher Blindenverband, skrót RBV). W założycielskim spotkaniu uczestniczyło 250
osób z 40 istniejących lokalnych związków.
Co poprzedziło powstanie związku? Jaka była sytuacja niewidomych w Niemczech?
Już w 1806 roku w Berlinie prof. Johann August Zeune otworzył pierwszą szkołę dla niewidomych. Jednak prawdziwą rewolucją w kształceniu niewidomych, a także w ich emancypacji oraz
samoorganizacji było – zresztą tak jak we wszystkich krajach europejskich – wprowadzenie pisma punktowego Braille’a.
Kolejna cenna inicjatywa środowiska osób niewidomych to założenie w 1872 roku w Hamburgu, już po zjednoczeniu Niemiec
w II Rzeszę, pierwszej spółdzielni niewidomych.
W 1873 roku odbył się w Wiedniu europejski kongres nauczycieli niewidomych. Na tych – dodajmy, co 3 lata zwoływanych spotkaniach – dorośli niewidomi znaleźli również forum do przedstawiania własnych spraw. Na trzecim kongresie, w 1879 roku,
zdecydowano, że w berlińskiej szkole dla niewidomych uczniowie będą posługiwać się pismem Braille’a, natomiast w 1904 roku wprowadzone zostało – ujednolicone pismo skrótowe.

W
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Dzieci niewidome objęto obowiązkiem szkolnym w Prusach
w 1911 roku. Edukację zawodową pozostawiono w rękach zakładów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, powstałych
pod koniec XIX wieku1.
Jakie były początki działalności RBV? Co związek ofiarował swoim członkom?
W wyniku działań I wojny światowej około 3 tysięcy żołnierzy niemieckich straciło wzrok i potrzebowało wszechstronnej pomocy. W 1914 roku w ramach związku powstał więc osobny komitet zajmujący się ofiarami wojny. Jedna z jego pierwszych decyzji dotyczyła utworzenia w Berlinie lazaretu i specjalnej szkoły;
w tym samym roku założył je prof. dr Paula Silexa2. W 1915 roku powstało zaś w Binz sanatorium, w którym uczono się brajla
i pisania na maszynie. W Wernigerode, kolejnej otwartej szkole,
ociemniali mieli zajęcia z koszykarstwa i szczotkarstwa; podobnie działo się w ośrodku Cunersdorf na Śląsku.
Rok 1916 okazał się rokiem szczególnie bogatym w ważne wydarzenia dla niewidomych w Niemczech. Dr Carl Strehl (późniejszy profesor) został poproszony przez okulistę prof. Alfreda Bielschowskiego o zajmowanie się w Marburgu ociemniałymi żołnierzami i nauczanie ich. Powołano Verein Blinder Akademiker
Deutschlands (Związek Osób Niewidomych po Wyższych Studiach Pracujących Zawodowo). W tym samym roku w Marburgu podjęto też decyzję o stworzeniu kompleksu szkół przygotowujących do studiów i utworzono instytut doradzający niewidomym studentom (dziś znany jako Deutsche Blindenstudienanstalt,
skrót BLISTA). W Lipsku powstało także stowarzyszenie wspierające pierwszą publiczną bibliotekę wypożyczającą książki oso1

Dopiero po I wojnie światowej i w późnych latach 20. tworzone są specjalne instytuty dla dzieci i młodzieży niewidomej, kształcące zawodowo.
2
Szkołę przekształcono później na szkołę handlową prowadzoną przez niewidomą Betty Hirsch, wybitną filolog i śpiewaczkę, pochodzenia żydowskiego,
która w 1933 roku wyemigrowała do Anglii.
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bom niewidomym, która równocześnie stała się centralnym punktem informującym o kształceniu niewidomych (straciło swoje znaczenie dopiero podczas II wojny światowej). Przy bibliotece założono warsztat projektowania i produkcji pomocy dla niewidomych3.
Równocześnie z otwarciem liceum w Marburgu powstał
w 1917 roku warsztat specjalizujący się w tworzeniu pomocy dla
niewidomych; działała drukarnia i biblioteka.
Lata 20. XX wieku naznaczone biedą, bezrobociem i inflacją
spowodowały coraz intensywniejsze starania samych niewidomych o rozbudowę struktur organizacyjnych i zapewnienie opieki socjalnej oraz miejsc pracy nie tylko dla osób ociemniałych na
skutek wojny, ale dla całego środowiska.
W 1919 roku wypracowano pierwszy system brajlowskich zapisów matematycznych i chemicznych. W 1928 roku podjęto zaś
próby z wykorzystaniem telefonicznych centrali dostosowanych
technicznie do pracy niewidomych4.
W 1919 roku założono w Berlinie pierwszą szkołę specjalną
dla uczniów słabowidzących, w kolejnych latach powstały następne dwie. Organizacje dla niewidomych nie otwierają się jednak
na członków słabowidzących (nastąpiło to dopiero w latach 90.
po zjednoczeniu Niemiec5).
3

Dziś w Lipsku znajdują się oprócz biblioteki i wydawnictwa, centrum produkcji książek pismem brajla oraz tekstów do słuchania w formacie DAISY
z możliwością pełnej nawigacji przez osobę niewidomą (od 2010 roku wyłącznie powstają książki w tym formacie, obecnie ich zasób szacuje się na około
30 tys. tytułów ); centrum oferuje również grafikę dotykową, przepisywanie
nut brajlowskich DaCapo oraz poradnictwo dla niewidomych i słabowidzących – użytkowników mediów i komputerów. Jest również oficjalnym partnerem w kwestiach dostępności stron internetowych „bez barier”.
4
Zalążek późniejszych kursów kształcących – aż do lat 70. XX wieku – w zawodzie telefonisty.
5
Zewnętrznym znakiem zmiany stosunków stało się rozszerzenie nazwy organizacji – Niemiecki Związek Osób Niewidomych i Słabowidzących (Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Verband).
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Prawnie już w 1920 roku zatwierdzona została zasada „rehabilitacja przed rentą”, lecz odnosiła się tylko do ofiar wojny (prawo do rehabilitacji dla osób cywilnych niewidzących przyznano
w 1957 roku6).
Co wiadomo o roli i działalności związku w latach 1933–
1945?
Do dziś niestety brak naukowego opracowania na ten temat.
Z dojściem do władzy NSDAP pojawiają się już w 1933 roku działania mające na celu rozwiązanie lub scentralizowanie wszystkich
organizacji społecznych i powierzenie kierownictwa członkom
partii. Obowiązujący także tzw. paragraf aryjski nie pozwalał osobom niearyjskiego pochodzenia na członkostwo w organizacjach
dla niewidomych. Stowarzyszenia dostosowały się do tej sytuacji
bez sprzeciwu. Ze szkół dla niewidomych wykluczono dzieci żydowskie. Od 1934 roku prawnie dopuszczono również przymusową sterylizację ludzi nie tylko z upośledzeniem umysłowym,
cierpiących na choroby psychiczne, neurologiczne, ale i obarczonych dziedziczną głuchotą lub ślepotą. Do zgłaszania takich osób
zobowiązano lekarzy i kierownictwo zakładów opieki. W 1935 roku zakazano także zawieranie małżeństw, jeśli jedna strona jest
dziedzicznie obciążona chorobą (m.in. jaskrą czy barwnikowym
zwyrodnieniem siatkówki). W 1938 roku dzieciom niepełnosprawnym odebrano zaś możliwość uczęszczania do szkół ogólnodostępnych i zmuszono do nauki w szkołach specjalnych. Nieznana też jest liczba ofiar eutanazji.
Wspomina się tylko z tego czasu odważne wystąpienie ówczesnego doradcy prawnego związku – Rudolfa Kraemera, potępiające zasady oraz praktyki eugeniki. Nie znalazło ono jednak poparcia, a jego autora zwolniono z piastowanej funkcji.
6

Prawo to rozbudowano w 1961 roku, dodając sformułowanie „prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa” oraz wprowadzając pomoc finansową (Blindengeld), rekompensującą powstałe na skutek kalectwa dodatkowe obciążenia finansowe.
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Co działo się w związku zaraz po wojnie?
Pod koniec II wojny światowej liczbę osób ociemniałych na
skutek działań wojennych szacowano w Niemczech na około 11
tysięcy. Od 1945 roku w Dreźnie, Lipsku i Chemnitz (Saksonia)
powstały komitety zajmujące się sprawami niewidomych, składające się z dwóch cywilnych osób niewidomych i dwóch osób
ociemniałych oraz przedstawiciela zakładu dla niewidomych
i dwóch urzędników. Pełniły one tylko funkcję doradczą, nie decyzyjną, gdyż okupacyjna władza rosyjska nie dopuszczała do odbudowy struktur organizacji przedwojennych.
W 1946 roku założono w Brunszwiku (brytyjska zona okupacyjna) nowy Związek Niewidomych; kolejne oddziały związku powstały później w zonach amerykańskiej i francuskiej.
Natomiast w roku 1947 i następnym odbyły się kongresy niewidomych w Saksonii. Zaczęło też wychodzić pierwsze niemieckie czasopismo tyflologiczne – „Die Gegenwart”7.
W 1949 roku w Bawarii zatwierdzono po raz pierwszy zasiłek pielęgnacyjny dla niewidomych (Blindengeld). W zachodnioniemieckich landach z czasem rozwinęła się praktyka korzystania z niego, niezależnie od dochodów i stanu majątkowego osoby niewidomej. Zasiłek powiązano w kraju z ogólnym rozwojem
systemu świadczeń rentowych i emerytalnych8.
Dwudziestego czwartego maja 1949 roku powstała Republika Federalna Niemiec i możliwe stało się powołanie jesienią tego roku w Meschede w Westfalii – z 14 regionalnych stowarzyszeń – Ogólnoniemieckiego Związku Niewidomych (Deutscher
Blindenverband). Liczył on 16297 członków i stawiał sobie za cel
doprowadzenie do równouprawnienia niewidomych w życiu spo7

Od 1993 roku stanie się głównym organem informacyjnym scalonego związku.
8
W ostatnich latach wraz z postępującym europejskim kryzysem ekonomicznym znosi się – bądź w niektórych landach wypłaca niższe kwoty – Blindengeld.
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łecznym poprzez wywieranie wpływu na prawodawstwo socjalne (prawo pracy), starania o rozwój kształcenia i tworzenie nowych miejsc pracy oraz objęcie opieką zdrowotną i rehabilitacyjną niewidomych, a także deklarował ścisłą współpracę z instytucjami, które miały wpływ na opinię i świadomość publiczną
w kwestiach dotyczących niewidomych.
Z powojennego kalendarium (1950–1990)
Związek – kierowany przez przewodniczącego dr. Alfonsa
Gottwalda (w latach 1950–1974) – realizował sukcesywnie zadania dotyczące przede wszystkim prawnego uregulowania statusu niewidomych i polityki rentowej oraz rehabilitacji zawodowej.
W 1957 roku powstaje w NRD – na wzór innych socjalistycznych organizacji społecznych – Allgemeiner Deutscher Blindenverband (Ogólnoniemiecki Związek Niewidomych). W kraju istniało sześć szkół dla słabowidzących, dwie dla niewidomych,
z których jedna kończyła się maturą. Powstały też centra rehabilitacji dla niewidomych w Karl-Marx-Stadt (dziś Chemnitz) oraz
dla słabowidzących w Halle/Saale. Zakłady państwowe zmuszono do zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 10% liczebności załogi). Działało też 12 spółdzielni pracy. Niewidomym
od 18 roku życia przyznano renty inwalidzkie.
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku Związek Niewidomych
w NRD został rozwiązany (już w miesiącach poprzedzających
zburzenie Muru Berlińskiego stworzono – w miejscu dawnych
okręgów – struktury w pięciu nowych landach).
Z wydarzeń kulturalnych warto wymienić ufundowanie
w 1952 roku przez BKD (Związek Osób Niewidomych Ofiar Wojny) nagrody za najlepsze słuchowisko radiowe (Hörspielpreis der
Kriegsblinden), której wręczenie i dziś jest ważnym wydarzeniem
kulturalnym w Niemczech. W 150. rocznicę urodzin Braille’a,
przypadającą na dzień 4 stycznia1959 roku, ufundowano nagro-
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dę jego imienia, by uhonorować osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla sprawy niewidomych.
W 1967 roku w zachodnich Niemczech założono Deutsches
Taubblindenwerk (Dzieło Głuchoniewidomych), którego zadaniem było wspieranie osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i towarzyszenie im przez całe życie, począwszy od wczesnej opieki
nad rodzinami z małymi dziećmi głuchoniewidomymi, poprzez
zapewnienie odpowiednich kompleksowych metod nauczania,
ofert pracy i zatrudnienia, aż do tworzenia ostatecznie przyjaznego głuchoniewidomym środowiska. W 1971 roku w Hannowerze otwarto szkołę (dziś centrum kształcenia dla około 90 dzieci) oraz dom dla dorosłych głuchoniewidomych (obecnie zamieszkuje go 58 osób).
W NRD, w 1963 roku, podjęli natomiast opiekę nad głuchoniewidomymi wolontariusze w ramach Christlicher Blindendienst
(Chrześcijańska Służba Niewidomym). Dwa lata później odbyły
się pierwsze rekolekcje dla głuchoniewidomych w Wernigerode
(były powtarzane corocznie do 1993 roku, a od 1987 roku Diakonisches Werk <Dzieło Diakonatu> przejęło odpowiedzialność
za ich prowadzenie).
Szkołę i szkolenie zawodowe dla dzieci głuchoniewidomych
prowadził również Kościół ewangelicki w Poczdamie. W Radeberg (Saksonia) powstało centrum spotkań; założono też ogród
botaniczny dla niewidomych.
W latach 70. nastąpił rozwój szkolenia z zakresu orientacji
przestrzennej9. Związek starał się o pokrycie przez kasy chorych
kosztów nauki chodzenia z długą białą laską, co rzeczywiście nastąpiło w latach 80. (opłacano około 60–100 godzin; dziś tylko 10
godzin, w razie potrzeby jest możliwa ponowna zgoda na prze9

W latach 70. pierwsze osoby z Niemiec wzięły udział w kursach trenerskich
dla instruktorów orientacji z białą laską w Stanach Zjednoczonych i w Birmingham w Anglii.
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dłużenie świadczenia). W 1981 roku zapadła decyzja o pokryciu
przez kasy chorych kosztów utrzymania psów przewodników.
Na początku lat 70. po raz pierwszy w Heidelbergu podjęto
pionierski projekt szkolenia – w połączeniu z nauką technik informatycznych – niewidomych pracowników handlowych.
W 1970 roku zaprezentowano urządzenie czytające czarny
druk (Optacon). Rok później wprowadzono powszechnie zreformowany zapis skrótów, wypracowany w latach 1966–1971.
W 1975 roku rozszerzono prawa do ubezpieczeń socjalnych
na osoby niepełnosprawne pracujące w warsztatach chronionych.
W odpowiedzi na rosnące potrzeby osób niewidomych dorosłych stworzono w latach 70. możliwość uzupełnienia wykształcenia. Otwarto kursy pozwalające po 10. klasie uzyskać tzw. małą maturę (Mittlere Reife) lub zdać maturę w systemie zaocznym
(Blindenbildungswerk). W latach 90. zmodyfikowano te oferty,
skupiając się na wprowadzeniu dla niewidomych m. in. kursów
języków obcych, obsługi komputera i znajomości przepisów prawnych oraz organizując kursy dla wolontariuszy wspierających osoby niewidome. W 2003 roku działalność tę jednak zakończono,
ale powstało nowe stowarzyszenie – „Kształcenie bez barier – instytut kształcenia dla osób niewidomych i słabowidzących”, oferujące różnorodne kursy.
W 1986 roku w Monachium założono – według wzoru centrum usług tekstowych przy szwajcarskiej Bibliotece dla Niewidomych – Centrum Doradcze, Informacyjne i Tekstowo-Usługowe (BIT-Zentrum) bawarskiego Związku Niewidomych. Świadczy ono usługi indywidualnym klientom (adaptacja tekstów
i rysunków) i produkuje rocznie około 300 drukowanych tekstów
brajlowskich, 500 książek w formacie DAISY oraz wykonuje zlecenia różnych instytucji (na powiększony druk, wypukłe rysunki, teksty w wersji elektronicznej i czasopisma w formacie audio
lub brajlem).
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W 1989 roku po raz pierwszy w Niemczech opatrzono film
amerykański komentarzem audio. Był to początek pokazów filmów telewizyjnych z audiodeskrypcją (dziś ukazuje się rocznie
około 1000 tego typu audycji).
Pod koniec lat 80. Związek Niewidomych brał udział w grupie roboczej Niemieckiego Instytutu Norm, opracowującej
oznakowania taktylne na powierzchni dróg i w różnych miejscach
publicznych (np. dworce). Choć początkowo nie zaakceptowano
proponowanych rozwiązań, to jednak w 2011 roku na podstawie
nowego opracowania i poleceń Związku Niewidomych wprowadzono prawnie w życie nowe zasady; ich stosowanie ułatwia niewidomym i słabowidzącym orientację w przestrzeni publicznej.
W latach 80. przewodniczącym związku był niewidomy sędzia
Horst Stoper, z którym Laski – przez Panią Zofię Morawską i Pana Michała Żółtowskiego – utrzymywały osobiste kontakty; podobnie zresztą jak z prof. Heinrichem Schollerem i dr. Hansem-Eugenem Schulzem, działającymi w protestanckiej Christoffel-Blindenmission, niosącej w latach 80. pomoc niewidomym
w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich.
Z ostatnich dwudziestu dwu lat
Przede wszystkim dekada 1990–2000 stoi pod znakiem wielkich zmian społecznych i gospodarczych związanych z procesem
ponownego zjednoczenia Niemiec, który pociągnął za sobą i dla
osób niewidomych, zwłaszcza żyjących w dawnej NRD, rewolucyjne zmiany niemal we wszystkich sferach życia. Nowy system
polityczny i nowe technologie określiły warunki nauki i pracy.
Wiele osób musiało przekwalifikować się. Restrukturyzacji poddano prawie wszystkie instytucje, zakłady pracy i szkoły. Należy
pamiętać, że centrum szkolenia zawodowego w Chemnitz
i w Halle, Biblioteka Centralna w Lipsku pozostały i nadal cieszą
się dobrą sławą w całych Niemczech.
W 1962 w Würzburgu opracowano system rocznej rehabilitacji podstawowej, po której następował kurs zawodowy (w pierw-
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szych latach kształcono stenotypistów, fonotypistów, ślusarzy, masażystów). Kończył się on egzaminem przed odpowiednią izbą
handlową, rzemieślniczą lub przemysłową. Dziś osoby niewidome i słabowidzące mogą kształcić się – dzięki wejściu na rynek
technologii komputerowych i nowych pomocy – w specjalnych
centrach (Berufsbildungs-, Berufsförderungswerk) w 63 zawodach. Mogą też dalej uczyć się w systemie eLearning.
Osobną grupę niewidomych stanowią – w rosnącej liczbie –
migranci. Dla tych dorosłych osób, często ociemniałych, nauka
języka niemieckiego jest podstawą rehabilitacji zawodowej oraz
pozwala na znalezienie zatrudnienia na „pierwszym rynku pracy”. Większe szanse na zatrudnienie mają osoby słabowidzące
z technicznym bądź rzemieślniczym wykształceniem.
W 1994 roku rozszerzono artykuł 4. Ustawy Zasadniczej RFN
o zdanie: „Nikt nie może być dyskryminowany z powodu swojej
niepełnosprawności”. W 2002 roku ratyfikowano ustawę o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych i od tego czasu organizuje się raz w roku Tydzień Widzenia (Woche des Sehens) jako
wspólną akcję lekarzy okulistów oraz instytucji dla niewidomych
i słabowidzących, której celem jest uwrażliwienie na problematykę osób widzących „inaczej”, a także docenienie wartości widzenia i pokazanie zagrożeń utraty wzroku.
Pani Renate Reymann, obecna przewodnicząca DBSV, podkreśla, że cele pracy związku są wyraźnie od 100 lat określone, należy je tylko uczciwie realizować dalej; trzeba starać się tak samo
jak kiedyś, żeby w niemieckiej społeczności było zawsze miejsce
dla wszystkich.
Bibliografia
„Weitersehen 2012 – Jahrbuch des DBSV Von den Anfängen bis
zur Gegenwart – Geschichte eines hundertjährigen Vereins”, Berlin 2012.

Ursula Weber-Kusch

Obchody stulecia Niemieckiego Związku Osób
Niewidomych i Słabowidzących
Festiwal Louisa Braille’a
dniach 1–3 czerwca br. odbył się w Berlinie – już po raz
drugi – Festiwal Louisa Braille’a. Na Tempodromie, w budynku i na terenach wystawowych w pobliżu Anhalterbahnhof,
w centrum Berlina, spotykały się osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny i przyjaciele; zaprezentowały się również regionalne oddziały związku i krajowe instytucje pracujące na rzecz
niewidzących. Uczestnicy festiwalu przyjechali ze wszystkich stron
Niemiec, by w tym roku świętować stulecie Niemieckiego
Związku Osób Niewidomych i Słabowidzących (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.). Warto wiedzieć, że było
to największe – jak dotąd w Europie – spotkanie osób niewidomych i słabowidzących.
Zaproszono na nie także artystów ze Szwecji, Holandii, Danii, Turcji i z Polski – Piotra Kuscha, którzy prowadzili warsztaty (m. in. malowano palcami, modelowano w glinie, rzeźbiono
w steatycie, tworzono reliefy), a ich przesłane wcześniej prace zaprezentowano na wystawie „Niewidomi i sztuka”. Pokaz otwierała wystawa obrazów olejnych tureckiego malarza Eşrefa Armağana, znanego już na świecie choćby z tego, że będąc niewidomym od urodzenia, znalazł swój sposób malowania (rysuje
sztyftem kontury obrazu, nakłada palcami farbę, czeka kilka dni,
żeby wyschła i kładzie kolejny kolor). O nim i o jego autorskiej
technice opowiada film „Ten, który widzi palcami”, wyświetlany
również na festiwalu. Wystawę zamykała instalacja prezentująca
ceramikę Piotra Kuscha. Artysta pokazał 12 rzeźb, tworzących nową serię – znanych z wielu wystaw w Polsce – kuraków. Ekspo-
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zycja i jej żywe przyjęcie zostały utrwalone w fotograficznym zapisie przez Teresę Cwalinę i posłużą do pracy na temat wizualnego przedstawiania piękna i możliwości jego odbioru przez osoby niewidome.
Wystawa „Niewidomi i sztuka” i związane z nią wydarzenia
to ważny, ale tylko jeden z wielu punktów programu kulturalnego. Na festiwalu wyświetlano bowiem filmy z audiodyskrypcją;
wystąpiły kabarety, chóry i zespoły muzyczne; odbywały się warsztaty tańca towarzyskiego. Można było obejrzeć wystawę poświeconą obecności osób niewidomych – jako twórców i bohaterów
dzieł – w literaturze, muzyce i w sztukach plastycznych.
Oferta festiwalowa obejmowała też imprezy sportowe, m. in.
międzynarodowy rajd gwiaździsty na tandemach (z Lasek wzięli w nim udział dwaj uczniowie ze Szkoły św. Maksymiliana z przewodnikiem), turniej piłki nożnej dla niewidomych i wspinanie się
na ściance.
XXXV Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny
„Vielfalt & Qualität”
Przez cały jubileuszowy 2012 rok organizowane są w Niemczech specjalne spotkania, seminaria i warsztaty poświęcone problematyce tyflologicznej. Mają one na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niewidomych i słabowidzących.
Od 30 lipca do 3 sierpnia br. w Chemnitz odbywał się XXXV.
Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny „Vielfalt & Qualität”
(Różnorodność i Jakość) bratniego związku jubilata – Verband für
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik.
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Eșraf Armağan

Oglądanie prac ceramicznych Piotra Kuscha

Ursula Weber-Kusch – Obchody stulecia Niemieckiego Związku

Ręce mogą widzieć

Relief
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Słuchanie o obrazie

Patrzenie z bardzo bliska

Margarita Appelhans

Rozważania fragmentów ewangelicznej opowieści
o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia
(medytacja dialogowana)1
– Przepraszam, czy możemy porozmawiać?
– Oczywiście, ale czy my się znamy? Kim jesteś, powiedz, ponieważ nie mogę cię zobaczyć, a nie rozpoznaję po głosie.
– Nie, nie znamy się; nie możemy się znać. Przychodzę bowiem z daleka i żyłem prawie 2000 lat temu. Mieszkałem w Jerozolimie, kiedy miastem rządzili Rzymianie i żył tam Jezus, który
wywoływał swoją obecnością wśród Żydów wiele zamieszania:
jednych irytował, inni przyjmowali Go z entuzjazmem. Odezwałem się do ciebie, ponieważ jesteś niewidoma. Ja też od urodzenia nie widziałem, ale spotkałem Jezusa i On mnie uzdrowił.
– Jesteś z Jerozolimy? I zostałaś uzdrowiony przez Jezusa? Czy
to o tobie jest mowa w 9. rozdziale Ewangelii świętego Jana?
– Tak, to o mnie. Jak dobrze znasz Pismo!
– Jestem chrześcijanką, czytam Biblię i często zastanawiam się,
co opowieści o uzdrowieniach niewidomych mogą znaczyć dla
mnie.
– To trafiłam na właściwego partnera do rozmowy!
– Przed chwilą rozważałam na nowo wersety opowiadające,
jak Jezus przechodzi koło ciebie. Za każdym razem boli mnie, kiedy czytam, że uczniowie pytali: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Czy nie raniło cię to, że
uznano winę jako oczywistą przyczynę twojej ślepoty?
1

Tekst nawiązujący do Ewangelii św. Jana (J 9, 1–23) został wygłoszony przez
autorkę i Dagmarę Holtman podczas nabożeństwa ekumenicznego odprawionego 3 czerwca br. w Berlinie w ramach obchodów 100-lecia Związku Niewidomych i Słabowidzących w Niemczech.
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– W moich czasach wierzono, że Bóg karze tego, który prowadzi grzeszne życie. Jeśli więc ktoś nie widział, to sądzono, że na
pewno na to zasłużył; była to kara za jego – lub jego rodziców –
bezbożne życie. Ale Jezus nie patrzył tak. Znasz przecież odpowiedź; powiedział swoim uczniom: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki
jest dzień.”
– Znam te słowa, ale nie rozumiem ich do końca. Proszę, wyjaśnij, co znaczy: „dopóki trwa dzień”?
– Mówiąc „dzień”, Jezus myślał o czasie, kiedy był rzeczywiście jako człowiek z nami, żył na ziemi i jako żyjący mógł pokazać światu, więc współczesnym Mu ludziom, całkiem wyraźnie,
bo poprzez znaki, miłość Boga. Mieli doświadczyć kochającego
zwrócenia się ku nim Boga tak, że nie pozostawało nic innego niż
uwierzenie w przesłanie Jezusa! I wtedy ja niewidzący, któremu
przywrócił wzrok, bardzo Mu „pomogłem”... Czy wiesz, w jakich
warunkach żyli ludzie niewidomi 2000 lat temu?
– Tak, znam historię. Wiem, że poza żebraniną na ulicy i nadzieją na jałmużnę od przechodniów nie było dla niewidomych
innych możliwości bycia w społeczeństwie. Oznaczyło to całkowitą zależność od tych, którzy byli jednocześnie zdania, że przyczyną ślepoty jest wina niewidomego lub jego rodziców. To straszne!
– Masz rację. Byłem poza społecznością, gdyż nic nie mogłem
do niej wnieść, niczego nauczyć się ani pracować. Dobrze, że przynajmniej istniało pewne zobowiązanie do dobroczynności. Ale los
niewidomych był rzeczywiście godny pożałowania.
– Jestem świadoma mojej uprzywilejowanej sytuacji. Lecz
i dziś, możesz mi wierzyć, nie jest łatwo. Do wszystkiego muszę
dojść sama i dzieje się to z większym trudem niż u osób widzących. Na wykonanie codziennych czynności potrzebuję więcej czasu i koncentracji, a o różne sprawy czasem nawet muszę wykłó-
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cać się, choć teoretycznie przyznano mi je prawnie. Kto nigdy nie
miał do czynienia z niewidomymi w swoim otoczeniu i dziś pełen jest uprzedzeń, nieporadnie czuje się i zachowuje się wobec
nas, boi się kontaktu ze ślepymi... I to ja muszę mu pomóc. Jak często przychodzi mi udowadniać, że radzę sobie! To wszystko wymaga siły, czasem bardzo dużo siły. Rzadko, ale zdarza się nawet,
że moją rodzinę i mnie obwinia się za niewidzenie, stawiając pytanie: czy nie dało się zapobiec kalectwu? I wtedy nie myślą o mojej niepełnosprawności, lecz o mnie jako człowieku niepełnosprawnym. Ale wiem, że tu, gdzie żyję i tak mam dużo możliwości, by kształtować swoje życie. Pojedź w inne regiony świata.
Zdziwisz się; tam żyją ludzie niewidomi często jeszcze w takich
samych warunkach, jak ty: skazani na żebractwo, zmuszani do
prostytucji, ukrywani przez wstydzących się ich rodziców, często
zagrożeni śmiercią z powodu braku pożywienia lub żyjący w katastrofalnych warunkach higienicznych.
– Naprawdę? Czy nikt im nie pomaga?
– Jest dużo ludzi niewidomych i widzących, którzy niosą pomoc. Ja też angażuję się w prace Niemieckiego Katolickiego Związku Niewidomych (Deutsches Katholisches Blindenwerk), organizacji samopomocy, która wspiera na świecie ludzi niewidomych
i słabowidzących. Pomagamy w leczeniu oczu i instytucjom edukacyjnym zajmującym się uczniami niewidzącymi; popieramy inicjatywy tworzenia miejsc pracy, finansujemy pomoce dla niewidomych i troszczymy się o ... studnie z czystą wodą (!). Brudna
woda tak często jest przyczyną chorób oczu.
– Zobacz, znowu wróciliśmy do pytania o przyczyny ślepoty.
Jak dobrze byłoby usłyszeć teraz słowa Jezusa. Dały mi tyle nadziei! Przyszedł do mnie i dotknął moich oczu.
– Nie umiem sobie tego wyobrazić! Bartymeusza, którego imię
znamy z Ewangelii świętego Marka, zapytał Jezus: „Co chcesz,
abym ci uczynił?” Ciebie Jezus nie pytał. Przyszedł i działał: „splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewido-
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mego”. Potem wysłał cię do sadzawki Siloe, byś się obmył. Dlaczego tak różnie działał Jezus?
– Mogę tylko przypuszczać, że Jezus spotkał Bartymeusza
i mnie w odmiennych okolicznościach. Bartymeusz oczekiwał Go,
wołał za Nim, miał nadzieję na spotkanie z Jezusem. Ja poddałem
się; uwierzyłem w to, w co wszyscy wierzą, że mój los jest przesądzony.
– Ale pomimo tego od razu wykonałeś to, co powiedział do
ciebie, obmyłeś się i odzyskałeś wzrok.
– Tak, słowa Jezusa, kontakt z Nim i siła, która promieniowała od Niego, wstrząsnęły mną; nie mogłem nie spełnić Jego polecenia; zaryzykowałem… Tylko tyle – i aż tyle – zrobiłem. I to
zostało wynagrodzone.
– Stał się cud!
– O tak, ale nie myśl, że potem miałem raj na ziemi. Wielu sąsiadów i ludzi, którzy mnie znali z ulicy, nie rozpoznawało mnie;
sądzili, że jestem kimś tylko podobnym do żebraka niewidomego od urodzenia. Musiałem przekonywać, że to ja nim jestem
i opowiadać wciąż na nowo, co się stało. Mówiłem im, że Jezus był
tym, który mnie uzdrowił. Lecz oni nie wierzyli.
– Zgadza się. Pamiętam, że potem pytali nawet twoich rodziców.
– Nie tylko sąsiedzi tak czynili, lecz i faryzeusze, do których
należała władza w sprawach prawa. Wciąż zadawali pytania. Ale
moi rodzice potwierdzili tylko, że jestem ich dzieckiem, które urodziło się niewidomym. Dlaczego teraz jednak widzę i kto mi pomógł, o tym nic nie mówili. Bali się. Wiedzieli, że mogą zostać wykluczeni z gminy żydowskiej. Powiedzieli po prostu, jego samego zapytajcie: „ma swoje lata, niech mówi za siebie”.
– Uwierz mi i mnie zdarza się teraz, że pytają moich widzących towarzyszy o mnie, zamiast zwrócić się do mnie. Dziś ja też
cieszę się, jak moi rodzice lub inni ludzie, z którymi jestem w dro-
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dze, mówią: „pytajcie ją samą”. Przecież mogę sama mówić o sobie.. A czy faryzeusze pytali cię jeszcze raz o uzdrowienie?
– O tak, bardzo gruntownie. Ale miałem siłę, by im odpowiadać. Pewnie odpowiadałem na wszystkie ich pytania, bo wiedziałem, co stało się i komu zawdzięczam widzenie. Usłyszeli wystarczającą ilość razy o spotkaniu z Jezusem.. Lecz chętnie bym im
jeszcze raz wszystko opisał. Pytałem wprost, czyżby byli zainteresowani szczegółami mojego uzdrowienia, bo sami chcą stać się
uczniami Jezusa? Nawymyślali mi tylko… Nie wiedzieli nawet,
skąd Jezus pochodzi. Dziwiło mnie to, bo wiemy przecież, że Bóg
pomaga tym, którzy czynią Jego wolę. I od początku świata nigdy
nie słyszano, żeby niewidomy od urodzenia nagle przejrzał. To,
że Jezus tego dokonał ze mną, to chyba wystarczający dowód na
to, że Bóg Go przysłał. Lecz oni tego nie chcieli uznać, ponieważ
Bóg – ich zdaniem – nie może pomóc nikomu obciążonemu winą, a ja jako niewidomy od urodzenia byłbym ostatnim, od którego by się czegoś mogli nauczyć. Stało się jeszcze i to, czego bali się moi rodzice: wykluczono mnie z gminy. Widzisz, ludzie nie
mogli porzucić wiary w winę jako przyczynę ślepoty, a i samą myśl
o odczytaniu mego uzdrowienia jako znaku miłości Boga odczuwali jako zagrożenie!
– Dopiero co dołączyłeś do społeczności, bo stałeś się osobą
widzącą i zaraz z tego samego powodu zostałeś wyrzucony z niej.
– Tak. Ale znalazłem nową wspólnotę. Wkrótce po tym, jak
Jezus dowiedział się o moim wykluczeniu, przyszedł do mnie i zapytał: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” Chciał wiedzieć,
czy wierzę, że Bóg zesłał Swojego Posłańca do mnie, by tak objawić Swoją miłość. Skoro Jezus okazał mi się jako Ten Posłany,
padłem na kolana i wyznałem: „Wierzę, Panie”. Ta wiara poprowadziła mnie do wspólnoty Jego uczniów, dostałam siostry i braci, jak nigdy wcześniej ich nie miałem. Tak to było ze mną. A ty,
powiedziałaś o sobie, że jesteś chrześcijanką. Ciebie Jezus nie uczynił widzącą.
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– Nie, nie zdarzył mi się taki cud. Lecz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że i dla mnie Jezus jest światłem świata. Miałam to szczęście spotkać ludzi, którzy pokazali i wciąż pokazują
mi, że zaufanie Bożej miłości pozwala – pomimo wszelkich kryzysów – sprostać wyzwaniom życia. Pokazali mi, jak przez to, że
podążają za przykładem Jezusa i traktują poważnie Jego słowa,
przyczyniają się do tego, że świat staje się trochę jaśniejszy, nawet
tam, gdzie inni zawsze muszą doświadczyć ciemności, lęku, samotności i cierpienia. Mogłam odkryć głęboko w sobie, że Bóg
mnie kocha taką, jaką jestem. Oni wciąż wskazują mi na ślady Boga w świecie, na które ja z kolei mogę zwrócić uwagę innym. Tak,
i ja znalazłam siostry i braci, którzy – tak jak ja – chcą być narzędziami miłości Bożej; wspólnie nie chcemy zrezygnować z nadziei,
że ta miłość przezwycięża wszelką ciemność. Możemy też razem
stawiać na nowo pytania, rozmawiać o wątpliwościach i wciąż szukać nowych odpowiedzi. Bogu niech będą dzięki za to światło, które zapalił we mnie. Modlę się o to, by to światło we mnie zawsze
się świeciło.
– Amen. Niech tak będzie.
– Tak, amen.
Hildesheim, maj 2012.
Tłum. z języka niemieckiego Ursula Weber-Kusch

Beata Hermanowicz

Niewidzialna Wystawa
kwietniu bieżącego roku zauważyłam w metrze interesującą reklamę wystawy zatytułowanej „Niewidzialna Wystawa”. Zaczęłam szukać bardziej szczegółowych informacji na jej
temat i dowiedziałam się na czym ona polega i gdzie ją można zobaczyć.
Ten nietypowy projekt ma na celu pokazanie ludziom widzącym z jakimi trudnościami w codziennym życiu spotykają się osoby niewidome. „Niewidzialna Wystawa” została zapoczątkowana w Budapeszcie w 2007 roku. Od tego momentu odwiedziło
ją kilkaset tysięcy osób. W tym roku projekt został powielony także w czeskiej Pradze, gdzie szybko stał się jedną z najciekawszych
atrakcji turystycznych miasta. Teraz przyszedł czas na Warszawę.
Otwarcie Wystawy w Warszawie nastąpiło 10 grudnia 2011 r.
Ma ona na celu pokazanie nam – osobom widzącym – w jaki sposób świat jest postrzegany przez osoby niewidome i jak poznają
one swoje otoczenie. Przewodnikami po wystawie są osoby niewidome i słabowidzące. Wystawa będzie dostępna przez dwa lata. Znajduje się ona w budynku Milenium Plaza przy Placu Zawiszy na I piętrze.
– Dóra Papp, z departamentu marketingu i relacji międzynarodowych Niewidzialnej Wystawy, powiedziała: „Chcemy pokazać, że osoby niewidome mogą żyć tak samo pełnią życia jak ci,
którzy widzą. Nasi przewodnicy to profesjonaliści z pozytywnym
nastawieniem i być może dlatego wystawa wzbudza tak duże zainteresowanie. Projekt nie tylko pobudza myślenie i wyostrza opinie, ale stwarza również możliwości zatrudnienia niewidomych.
Z tych powodów postanowiliśmy wystartować z wystawą także
w Warszawie”.

W
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Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza część – „widzialna” – służy poznaniu systemu Braille’a. Omówione są i pokazane różnego rodzaju pomoce dla niewidomych jak np.: kubarytmy, wypukłe mapy, linijki z brajlowskimi oznaczeniami itp. Pokazane są również rozwiązania umożliwiające korzystanie
z komputera przez osoby niewidome. Istnieje możliwość zagrania w różnego rodzaju gry przystosowane dla niewidomych czy
ułożenie układanki dotykowej. Oczywiście zwiedzający robią to
z zasłoniętymi oczami i okazuje się, że wcale nie jest to takie proste.
Drugą cześć wystawy stanowi „niewidzialna wycieczka” –
zwiedzanie kilku pomieszczeń o zupełnie różnym charakterze.
Oczywiście w pomieszczeniach tych jest kompletnie ciemno i nie
ma możliwości, aby cokolwiek rozpoznać wzrokiem.
Pierwsze pomieszczenie to kuchnia o typowym układzie i z typowym wyposażeniem. Znajdują się w niej szafki, kuchenka, zlew
itp.
W kolejnym pomieszczeniu urządzona jest imitacja ulicy. Najpierw napotykamy samochód, niestety nie udało mi się rozpoznać
marki. Następnie stoi motor, a jeszcze w innym miejscu rower.
Można również odnaleźć słupek z jakimś znakiem, przypuszczalnie wskazującym przystanek autobusowy, ale nie jest to oczywiste w chwili gdy poznajemy go tylko dotykiem. Oczywiście znajdują się tam również krawężniki. Po dojściu do końca tego pomieszczenia miałam duże trudności ze znalezieniem samochodu,
który znajdował się zaraz przy wejściu.
Następnie wchodzimy do pomieszczenia gospodarczego,
w którym możemy znaleźć typowe narzędzia rolnicze, słomę, czy
drabinę. Drabina okazała się dość trudna do zidentyfikowania.
Wynikało to z faktu, iż została powieszona na ścianie i oglądało
się ją w nietypowej pozycji.
Po wejściu do czwartego pomieszczenia mamy możliwość
przekonać się, że jest to chata leśniczego. Świadczą o tym znajdu-
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jące się tam wierne podobizny zwierząt wykonane z drewna (ślimak, zając, sowa), strzelba wisząca na ścianie, czy drewniana ława. Osobiście napotkałam spore trudności przy rozpoznawaniu
sowy. Dopiero po dokładnym obejrzeniu oczu domyśliłam się, że
jest to właśnie sowa. Największą ciekawostką był tu wiszący na
ścianie kalendarz Majów. Nikomu z obecnych nie udało się odgadnąć czym jest ten rekwizyt.
Na koniec wchodzimy do kawiarenki, w której istnieje możliwość zakupienia napojów czy słodyczy. Oczywiście płacimy, rozpoznając pieniądze bez użycia wzroku. Można usiąść na kanapie
i spokojnie porozmawiać.
Podczas całej wystawy bardzo istotna jest pomoc przewodnika, który zawsze, gdy jest to potrzebne, poda rękę czy pomoże rozpoznać konkretny przedmiot. Dzieje się to odwrotnie niż w typowych sytuacjach, gdy widzący przewodnik pomaga niewidomemu. Tu niewidomy przewodnik wprowadza chwilowo
niewidzącego gościa w specyfikę życia po niewidomemu.
Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć na stronie internetowej stworzonej specjalnie na potrzeby tego projektu: http://niewidzialna.pl/. Zachęcam do obejrzenia tej nietypowej „Niewidzialnej Wystawy”.

Krystyna Konieczna

Technologiczne szczyty w zasięgu ręki
owarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dzięki
finansowemu wsparciu Fundacji Orange, zorganizowało
warsztaty rehabilitacji społecznej „Technologiczne szczyty w zasięgu ręki”.

T

Głównymi celami projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób niewidomych oraz wsparcie ich w usamodzielnieniu się.
Warsztaty miały również zapoznać najbliższe otoczenie osób
z dysfunkcją wzroku z dużymi możliwościami nowych technologii w rehabilitacji.
1–8.08 w warsztatach rehabilitacji społecznej w Rabce Zdroju wzięło udział 40 osób. Wszystkich podzielono na dwie grupy.
Zajęcia odbywały się w budynkach Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych – filii Ośrodka w Laskach. Uczestnikami projektu byli niewidomi absolwenci Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, którzy ukończyli naukę około 10 lat temu, oraz ich opiekunowie. Warsztaty umożliwiły tym osobom
ponowne spotkanie i wymienienie się dotychczas zdobytymi doświadczeniami. Ponadto miały ułatwić osobom niewidomym zaznajomienie się ze stale zmieniającymi się technologiami, których
opanowanie jest dla nich nie lada wyzwaniem.
Zajęcia zostały poprowadzone w formie pogadanek, ćwiczeń
oraz prezentacji najnowszych urządzeń dostępnych osobom niewidomym. Dodatkowo odbyły się indywidualne konsultacje.
W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty w oparciu
o nowoczesne technologie (z wykorzystaniem telefonu komórkowego – używanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i darmowej aplikacji do nawigacji GPS ułatwiającej niewidomym samo-
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dzielne poruszanie się, dostęp do e-booków, portali społecznościowych; korzystanie z Internetu – darmowy screen reader NVDA,
dostęp do bankowości elektronicznej; prezentacja i ćwiczenia z e-podpisem), warsztat psychologiczny (trening radzenia sobie ze
stresem, trening asertywności), spotkania integracyjne oraz zajęcia ruchowe w plenerze, podczas których uczestnicy wspięli się
na górę Grzebień. Poza tym grupa skorzystała z usług kompleksu basenowego ośrodka uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej.
W warsztatach uczestniczyli również opiekunowie i przewodnicy osób niewidomych. Zapoznali się oni ze sprzętem przyja-
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znym osobom z dysfunkcjami wzroku i nauczyli się jego obsługi. Dzięki temu, po zakończeni warsztatów, mogą na co dzień służyć pomocą w korzystaniu z nowoczesnego sprzętu i aplikacji.
W dużym stopniu ułatwi to osobom niewidomym oswojenie się
ze stale rozwijającą się technologią. Po zakończeniu warsztatów
każdy z uczestników otrzymał materiały warsztatowe na nośniku elektronicznym.
Dzięki projektowi „Technologiczne szczyty w zasięgu ręki”,
współfinansowanemu przez Fundację Orange, osoby niewidome
zapoznały się z nowymi technologiami i nabyły umiejętności korzystania z nich oraz pozyskiwania za ich pomocą potrzebnych
im informacji. Przyczyniło się to do zwiększenia u uczestników
pewności siebie, samooceny oraz wiary we własne możliwości.
U osób z dysfunkcją wzroku poprawiła się zdolność wchodzenia
w interakcje społeczne, a nabyta wiedza i umiejętności zwiększyły ich samodzielność w życiu codziennym. Ostatecznie wpłynęło to na lepsze poruszanie się na rynku pracy.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma zamiar
kontynuować projekt, aby pokazać absolwentom, że nowoczesne
technologie mogą w znacznym stopniu ułatwić funkcjonowanie
w dzisiejszym społeczeństwie. Dodatkowo ułatwiają osobom niewidomym dalszą edukację, aktywizację zawodową oraz zwiększają możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy, np. jako pracownik mobilnego Contact Center. Ośrodek w Laskach dotychczas opuściło ponad 3 tysiące absolwentów, dlatego przyszłe
szkolenia oraz projekty będą organizowane podczas corocznych
Zjazdów Absolwentów. Pozwoli to na dotarcie do jak największej
grupy osób z dysfunkcją wzroku. Żeby warsztaty przyniosły jak
największe korzyści, należy je prowadzić w małych grupach, a każdą osobę niewidomą trzeba traktować indywidualnie, uwzględniając jej możliwości, potrzeby i umiejętności. Towarzystwo nadal będzie starać się o środki finansowe z różnych źródeł, aby móc
kontynuować dalszy rozwój i edukację osób niewidomych.
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W przyszłości, Dział Absolwentów Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach planuje objąć wsparciem osoby nowo
ociemniałe oraz niewidomych z innych Ośrodków. Dzięki temu,
będą oni mogli rozwijać się i z powodzeniem samodzielnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.

KULTURA

s. Lidia Witkowska FSK

dniach 27–30 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Tematem przewodnim Kongresu było Poszukiwanie człowieka
w człowieku – chrześcijańskie korzenie nadziei. Celem Kongresu i podjętego tematu jest formułowanie pytania o człowieka z perspektywy chrześcijańskiej.

W

Autorem idei Kongresów Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie był śp. Arcybiskup Józef Życiński. Chciał on, aby przedstawiciele różnorodnych środowisk, mówiący innymi głosami i przyjmujący inną, odmienną od chrześcijańskiej wizję świata, wyrazili swoje zatroskanie o te wartości, które koniecznie powinny
przetrwać w kulturze XXI wieku. Jego głębokim pragnieniem było odkrywanie wraz z innymi wartości inspirowanych Ewangelią. Już podczas swego ingresu w 1997 roku zapowiedział, że ma
zamiar zorganizować spotkanie myśli chrześcijańskiej ze współczesną kulturą. I tak zrodziła się idea Kongresów, które trwają,
przynoszą dobro człowiekowi i odpowiadają na wiele trudnych
pytań dotyczących życia chrześcijanina we współczesnym świecie.
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Abp Józef Życiński

I Kongres odbył się w Lublinie pod hasłem Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie nadziei. Wielu ludzi twierdziło, że
wartości chrześcijańskie utraciły swą moc i siłę oddziaływania.
Jednak Kongres pokazał, że chrześcijaństwo nadal odgrywa ważną rolę w świecie, który coraz bardziej oddala się od Ewangelii.
Człowiek współczesny potrzebuje wartości dla swojego rozwoju
i to właśnie Ewangelia ma niezmienną siłę kształtowania przyszłego oblicza kultury.
II Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbył się w 2004 r. Jego
temat to Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje
w budowaniu zjednoczonej Europy. Jego celem było ukazanie nieprzemijającej wartości Ewangelii w dziele jednoczenia różnych
środowisk i społeczności w oparciu o świadectwo ludzkiej godności.
III Kongres odbył się w 2008 r. pod hasłem Godność czy sukces. Kulturowe dylematy współczesności. Niewątpliwie wiązał się
on tematycznie z wydarzeniami tamtego okresu. Było to cztery lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyraźnie nasiliło
się napięcie między ideą godności osoby ludzkiej a ideą sukcesu
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– ekonomicznym, społecznym, zawodowym, naukowym. Zaburzeniu ulega bogaty świat więzi międzyludzkich, człowiek staje się
tylko elementem tła dla realizacji indywidualnych celów i egoistycznych ambicji. Kongres przypominał, że godność i prawa
człowieka przysługują każdej istocie ludzkiej i nie zależą od spełnienia jakichkolwiek warunków.
IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbył się półtora roku
po nagłym odejściu Arcybiskupa. Ten czas, a bardziej sama śmierć
Arcybiskupa, poruszyła wiele serc ludzi kultury. Temat kongresu Abp Życiński zapisał niedługo przed swoją śmiercią. Nurtowała go sprawa obecności Jana Pawła II we współczesnej kulturze.
Kongres ten zatem nawiązuje do duchowej spuścizny wielkiego
Świadka Nadziei, jakim był bł. Jan Paweł II.
Jan Paweł II podczas pielgrzymki w Warszawie powiedział
znamienne słowa: Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez
Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
Szukanie człowieka w człowieku, to przede wszystkim odkrywanie zamysłu, jaki towarzyszył Stwórcy, kiedy postanowił uczynić człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Chrystus jest prawdą o człowieku. Prawda ta nie przychodzi
z zewnątrz. Ona jest wyciśnięta w sercu człowieka od początku,
choć jest również obciążona sprzecznością, która sprawia, że człowiek jest pozbawiony mocy, by ją potwierdzać. Dopiero Jezus
Chrystus potwierdza obraz Boży w człowieku i przywraca pierwotny jego blask. Ważną i fundamentalną prawdą jest to, że obraz ten jest obrazem trynitarnym. Wynika z tego prawda, że człowiek jako osoba może zrealizować samego siebie jedynie poprzez
dobrowolny dar z siebie, czyli poprzez bycie w relacji z drugim.
W wypowiedziach zacnych prelegentów wracała myśl, że człowiek koniecznie musi odkryć pełny wymiar swojego człowieczeń-

s. Lidia Witkowska – O IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej

141

stwa. Człowiek jest ukierunkowany na wieczność, nieskończoność, czyli na tajemnicę Boga, a z drugiej strony żyje pełen hedonistycznego nastawienia na to, co przed nim. Dlatego przywrócenie człowieka człowiekowi dokonuje się przez przywrócenie go
Bogu. To ma swoje dalsze reperkusje, bo człowiek przywrócony
Bogu, zostaje przywrócony samemu sobie.
Podczas otwarcia Kongresu ks. abp Stanisław Budzik powiedział: Kościół, wezwany do nowej ewangelizacji, winien ukazać i nazwać przejawy oraz mechanizmy zła, zniewolenia i niesprawiedliwości, świadczące o wielorakim uwikłaniu człowieka i będące wymownym znakiem zapisanej w głębi jego serca potrzeby odkupienia.
Zadaniem teologii jest nawiązać na nowo tak bardzo dziś konieczny i postulowany z wielu stron twórczy dialog z innymi dziedzinami wiedzy o człowieku i świecie. Dlatego należy ukazywać kulturotwórczą moc wiary i podkreślać wielorakie powiązania, jakie istnieją między orędziem zbawienia a kulturą ludzką.
Postawa otwartości na problemy poruszające dziś żywotnie człowieka i stanowiące przedmiot wielkiej debaty społeczno-kulturowej musi być zakorzeniona w głębokim uwrażliwieniu ekumenicznym. Bez tego uwrażliwienia nie można dziś uprawiać skutecznie
teologii chrześcijańskiej ani tym bardziej dawać świadectwa wobec
podzielonego i skłóconego świata, że Bóg w Jezusie Chrystusie jest
szczęściem i zbawieniem człowieka.
Konieczna jest nowa ewangelizacja, nowe formy poszukiwań
religijnych i duchowych. Współczesny człowiek goniący za pracą, pieniędzmi i bogactwem przeżyć musi koniecznie zobaczyć inne wartości. To Kościół powinien stać się otwarty na tych, którzy
szukają wartości wiecznych, nieprzemijających, prawdziwych. Europa może odkryć swoje chrześcijańskie korzenie, stać się zaczynem wartości duchowych dla innych. To my, chrześcijanie, powinniśmy odbudowywać nadzieję i sens życia, tak, by nie utraciło ono
siły prowadzenia innych ludzi do zbawienia.
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Wśród wypowiedzi wielu wspaniałych zaproszonych prelegentów wciąż wracała zasadnicza myśl: Chrześcijańska kultura jest sposobem na rozwiązanie problemów dzisiejszego świata. Daje też ludziom nadzieję. Dlatego trzeba o niej mówić, pokazywać jej możliwości i znaczenie.
Na Katolicki Uniwersytet Lubelski przybyli znakomici goście
z całego świata, by pokazać, że kultura chrześcijańska kształtowała oblicze Europy przez wieki i nic nie straciła ze swej atrakcyjności. Wciąż jest obecna w różnych dziedzinach życia: w sztuce,
nauce, ludzkiej pracy.
Organizatorzy wykazali się też odwagą w doborze prelegentów, bo na spotkanie poświęcone kulturze chrześcijańskiej zaprosili nie tylko wierzących, ale także osoby, które we wspólnocie Kościoła raczej siebie nie widzą.
Kongres ma być autentycznym spotkaniem ludzi kultury, musimy więc uwzględnić przesłanie Jezusa, który polecił apostołom, że
mają iść na cały świat. Stąd zależało nam na tym, aby ludzie kultury spoza wyraźnych granic Kościoła również wzięli udział w tym
spotkaniu i debacie – mówił ks. prof. Sławomir Nowosad, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.
IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej rozpoczął się od wręczenia doktoratu honoris causa KUL przewodniczącemu Papieskiej
Komisji Kultury kard. Gianfranco Ravasiemu.
W Kongresie brali udział wybitni intelektualiści, m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. George Weigel
profetycznie nakreślił program nowego ruchu ewangelizacji, który osadził na idei objawionej Miłosierdzia Bożego, prof. Rocco
Buttiglione mówił na temat udziału błogosławionego Jana Pawła II w obronie praw człowieka. Swoje wystąpienia mieli też: ks.
prof. Tomasz Halik, ks. prof. Janusz Mariański, ks. prof. Józef Niewiadomski – dziekan Wydziału Teologicznego w Innsbrucku oraz
filozof prof. Zygmunt Bauman. Oprócz wykładów w ramach Kongresu odbyło się osiem paneli.
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Fides et ratio. Nadzieje i trudności dialogu między wiarą
i nauką,
Chrześcijańska kultura a wyobraźnia miłosierdzia,
Abp Józef Życiński w Kościele, w kulturze i w Polsce,
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Feminizm nowy, czyli jaki?,
Człowiek drogą Kościoła. A co drogą człowieka?,
Bestia czy partner dialogu z Bogiem?
Dramatyczne podejście do prawdy o człowieku,
Europa dwóch płuc. Chrześcijańska dusza kultury europejskiej,
Chrześcijańskie przesłanie nadziei i jego medialny wymiar.

Abp Celestino Migliore w swym wykładzie mówił o wkładzie
Jana Pawła II w uświadomieniu światu roli religii, jako istotnego
elementu nowego porządku światowego, opartego na solidarności i pomocniczości.
W swym wykładzie: Wkład Jana Pawła II w rozumienie misji Kościoła w polityce europejskiej i światowej nuncjusz apostolski podkreślił, że był on pierwszym papieżem-pielgrzymem na tak
wielką skalę. Stało się tak dlatego, że podróżując, chciał on dotrzeć
do każdego Kościoła lokalnego i wyrazić swą solidarność z każdym człowiekiem. Stąd tak głęboki rys antropologiczny jego przesłania.
Wykazał, że „profetyczne gesty pokoju” były bardzo charakterystycznym elementem posługi Jana Pawła II wobec świata. Poprzez te niezliczone gesty papież przekraczał granice wytyczone
przez tradycję, wzajemną nieufność, zwyczaje i praktykę życia,
które wydawały się nie do zmiany. Swój wykład Abp Celestino Migliore wygłosił w języku polskim, co zostało bardzo serdecznie
przyjęte przez słuchaczy.
Poza wykładami oraz spotkaniami panelowymi Kongresowi
towarzyszyły spektakle, koncerty muzyki klasycznej i wystawy.
Ze szczególną uwagą chciałabym przyjrzeć się spotkaniu panelowemu poświęconemu twórcy Kongresów – Arcybiskup Józef
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Życiński w Kościele, w kulturze i w Polsce. Panel prowadził bp Mieczysław Cisło, a osobami biorącymi udział w dyskusjach panelowych były osoby z różnych środowisk, zaprzyjaźnione z Arcybiskupem.
Ciekawie wypowiedziała się Aleksandra Klich, autorka książki Świat musi mieć sens. Przerwana rozmowa Arcybiskupa Józefa
Życińskiego i Aleksandry Klich. Jest to zapis dwuletnich rozmów.
Pytała go, czy kościoły opustoszeją? – Tak. Ale to wyzwanie,
a nie powód do biadolenia – odpowiedział.
Pytała o feminizm. – Parytet to najprostszy sposób uciszenia
męskich sumień.
Pytała o in vitro, eutanazję, seks, przyjaźń i kontakty z SB.
Chciała jeszcze zapytać, czy możliwe jest zbawienie poza Kościołem, po co nadstawiać drugi policzek i czy piekło jest puste... Miała jeszcze wiele pytań. Nie zdążyła ich zadać. Zmarł 10 lutego 2011
roku.
Autorka wywiadu podzieliła się ze słuchaczami Dziesięcioma
rzeczami, których nauczył ją Józef Życiński. Przytaczam je w całości, jako namiastkę uczty duchowej, do której często będę wracała, aby zaczerpnąć w niej siłę i nadzieję na lepsze jutro.
Dziesięć rzeczy, których nauczył mnie Józef Życiński
Po co ksiądz współczesnemu światu? – zapytałam podczas wywiadu arcybiskupa Józefa Życińskiego.
Odpowiedział: – Ksiądz stoi na przecięciu światów i zaprasza
do swojego stołu celnika Zacheusza. Jest po to, by potowarzyszyć
drugiemu w życiu. Dać nadzieję. A jak uda się go zaprowadzić
jeszcze do Chrystusa, to będzie wspaniale.
Te słowa to dla mnie klucz do zrozumienia osobowości księdza Józefa Życińskiego. Jego życie i praca, stosunek do Kościoła,
kultury i Polski były konsekwencją czujnej gotowości do otwarcia na drugiego człowieka.
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Gotowości na spotkanie z Twarzą Innego – jak zdefiniowałby to Emmanuel Lévinas, a za nim przyjaciel Józefa Życińskiego,
ks. Józef Tischner – by zajrzeć mu w oczy, poznać i zrozumieć. Gotowości do przełamywanie barier, przekraczanie granic, w końcu pojednania. Józef Życiński łamał szlabany między wiarą i niewiarą, światem świeckim i Kościołem, między katolicyzmem, islamem i judaizmem, między narodami: polskim i ukraińskim,
polskim i litewskim. Między wiarą i wiedzą.
Przechodząc naturalnie z jednego świata do drugiego, nigdzie
nie czuł się obco, wszędzie był przyjaznym gościem. Przyjaznym
w takim sensie, w jakim przyjaźń zdefiniował Søren Kierkcgaard:
„Przyjaźń wymaga pozytywnej życiowej recepty, która nie da się
sformułować, jeżeli nie będzie zawierała w sobie pierwiastków
etycznych”.
Wszędzie był witany gościnnie: w redakcjach i kościołach,
w salach konferencyjnych i cerkwiach, na koncertach muzyki poważnej i na festiwalu Woodstock. Był jak poliglota, który zna wiele języków, więc z każdym potrafi się porozumieć. Więcej: potrafił tłumaczyć ludziom obce im światy. Wierzącym – świat nauki,
naukowcom – świat wiary, dziennikarzom – Kościół, księżom –
gazety, Europejczykom – Polaków, Polakom – Europę.
Mówił: „Konsekwentny chrześcijanin, broniąc swej tożsamości, winien pozostać tam istotą dwujęzyczną – potrafiącą w języku codziennych ludzkich problemów wyrażać odpowiedź zarówno na wyzwania współczesności, jak i na pytanie o nadprzyrodzoną rzeczywistość niewidzialnego świata łaski”.
Tak więc, parafrazując tytuł książki rosyjskiej pisarki Ludmiły Ulickiej, „Józef Życiński, tłumacz”. Jak ks. Daniel Stein, jej bohater – choć fikcyjny, to wzorowany na prawdziwej postaci Żyda, który stał się katolikiem – tak Życiński pokazuje, co jest naprawdę ważne. W tym celu odgrzebuje fundamenty, tłumaczy
sensy, wraca do pierwotnej jedności.
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Pontifex – budowniczy mostów między narodami, kulturami,
ludźmi. Tak nazwał go Tomáš Halik, dodając: „Był mężem dialogu, odważnie przekraczającym mury wzajemnych uprzedzeń
i braku zaufania, które się nagromadziły między Kościołem a laicką kulturą”.
Kulturalny, ale konsekwentny, miły, ale uparty, zasłuchany
w drugiego człowieka, ale wierny sobie i swojej wierze.
Dziś, z dystansu dwóch lat, które minęły od jego śmierci, coraz wyraźniej widzę, co mnie w nim zauroczyło, zainspirowało,
co w końcu sprawiło, że dziś mówię o nim: mój najważniejszy duchowy kierownik. Człowiek, który ukształtował moje myślenie
o drugim człowieku, o zmieniającym się świecie, religii, kulturze,
Bogu.
Oto co do mnie mówi Józef Życiński:
1. Nie roztkliwiaj się nad sobą. Nie narzekaj i nie jęcz. Jesteś
świadkiem Chrystusa, spokojnie idź w stronę, w którą on Cię prowadzi. Nie żyjesz po to tylko, by podskakiwać z radości, cierpienie to immanentna część ludzkiego życia. Pamiętaj, że Bóg umierał na krzyżu: samotnie i w straszliwym bólu.
Zawsze miej nadzieję: – Wszyscy, nie tylko wielcy chrześcijańscy mistycy, przechodzimy przez noc ciemną, żeby dotrzeć do
tego, co najważniejsze. Cierpienie, poczucie bezradności, nietrwałości – te uczucia są do zniesienia tylko wtedy, gdy będziemy mieli nadzieję. Bez nadziei nic nie ma sensu.
Przegrywając, wygrywasz. – Piękno chrześcijaństwa polega na
tym, że na ziemi przegrywamy w Barabaszami, a potem układ się
zmienia.
2. Pamiętaj, że są rzeczy i sprawy, które nie podlegają dyskusji. To stwierdzenia o naturze praw uniwersalnych, np. wszyscy ludzie są równi, antysemityzm jest złem, natura kobieca nie
jest gorsza od męskiej, każdy człowiek ma swoją godność i każdy ma prawo do obrony.
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To fundamenty naszej kultury oparte na prawdzie, uczciwości, solidarności, wspólne dla wszystkich ludzi. Jeśli nie przyjmiemy ich za oczywistość, to grozi nam przerażający świat, w którym
dopuszczalny jest i antysemityzm, i kanibalizm.
3. Szanuj drugiego człowieka. Jego godność jest podstawową wartością naszej cywilizacji. Uszanuj jego intymność i prywatność. Cel nie uświęca środków. Czasem lepiej milczeć, niż wyrządzić krzywdę drugiemu. Nie zamieniajmy plotkami i gadulstwem
świata w magiel. Nie wszystko jest na sprzedaż.
4. Bądź tolerancyjny. Człowiek to najwyższa wartość. Odpuść
sztywne zasady, jeśli mają go krzywdzić. Każdy człowiek jest inny, każdy ma swoje dramaty. Jesteśmy różni: wśród apostołów był
sangwiniczny Piotr, sceptyczny Tomasz, wierny Jan. Nie wymagaj, by wszyscy żyli i zachowywali się jak Ty. Równania są dobre
w matematyce, nie w życiu. Oczywiście oprócz spraw fundamentalnych. Takich, od których nie ma odstępstwa.
Zawsze broń samotnych, skrzywdzonych, osądzonych bez wyroku.
5. Myśl. Patrz na świat nieschematycznie, nie przyjmuj gotowych formuł. To ogranicza perspektywy, zamyka nas w ciasnych
granicach prowincjonalnego świata. Myślenie to poznawanie drugiego i odtrutka na nienawiść. Tylko osoba ciasna umysłowo może być antysemitą, nacjonalistą, czy szowinistą.
Przyglądaj się światu życzliwie, ale z dystansem i poczuciem
humoru. Staraj się widzieć wyraźniej niż inni, ostrzej, czasem możesz pozwolić sobie na kpinę. Jak Witold Gombrowicz, rozbijaj
formę, chroń siebie przed zbyt poważnym traktowaniem, bo staniesz się karykaturą.
6. Bądź wolny. Nie wierz, że zdobędziesz wolność przez mnożenie dóbr i konsumowanie. Nie bądź niewolnikiem wyścigu. Nie
da się mierzyć ludzkiej wolności w kategoriach własności. Nie ufaj
słowu „kreatywność”. Bez odpowiedzialności kreatywność to cwaniactwo. Jeśli potrafię zrezygnować z pieniędzy, jestem wolny od

148

KULTURA

przywiązania do nich, to znaczy, że są dla mnie ważniejsze rzeczy.
Chrystus urodził się w żłobie, nie w hotelu, złożono go do wypożyczonego grobu, Ostatnia Wieczerza odbyła się w wynajętym
Wieczerniku, tuż przed ukrzyżowaniem odebrano mu ostatnią
szatę.
Nie bój się kryzysu. On wyzwala z przywiązania do pieniędzy,
uwrażliwia na potrzeby innych, odbudowuje wspólnotę.
7. Nie traktuj Boga instrumentalnie. Jak mawiał mistrz Eckhart, Pan Bóg nie jest świeczką do oświetlania naszych pomieszczeń. On jest płomieniem. Nie będzie spełniał Twoich zachcianek.
Nie wolno wykorzystywać go do walk politycznych, ideologizować.
Prawdy Ewangelii są ponad wszelkie inne, nie wolno ich identyfikować np. z jedną partią czy odłamem politycznym. Zideologizowana Ewangelia jest Ewangelią zafałszowaną. Państwo wyznaniowe to nieszczęście, hasło „Polak katolik” to dramat.
8. Nie obrażaj się na zmieniający się świat. Coraz mniej ludzi odczuwa potrzebę wiary w Boga, również Boga Kościoła katolickiego. Ale przybywa tych, którzy mają potrzebę przeżyć duchowych. To „bezdomne umysły religijne” – jak nazwał ich Czesław Miłosz. Nie wierzą w Kościół, ale wierzą w coś, co jest poza
nimi.
Nie strasz. Nie rzucaj gromów na myślących i wierzących inaczej. Chrześcijaństwo to religia miłości, a nie machania mieczem.
„Schowaj swój miecz do pochwy” (Mt 26, 51) – mówi Jezus do
Szymona Piotra w czasie wielkiego zagrożenia, tuż przed pojmaniem. Nie wolno radosnej prawdy o Zmartwychwstaniu przekładać na język buńczucznego pomachiwania szabelką.
Nie czuj się lepszy. Chrystus mówił: „Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5, 14), ale nie sugerował, że reszta to mrok. Postawa,
że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, świadczy o głębokich kompleksach. Jest niechrześcijańska.
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9. Czasami milcz. Każdy z nas jest w jakiś sposób bezradny.
Bez względu na to, jak błyskotliwi, inteligentni czy elokwentni jesteśmy, w pewnej chwili dochodzimy do strefy, w której pozostaje tylko milczenie. Ta strefa to cierpienie. Milczenie wobec cierpienia to najwyższa forma solidarności.
10. Bądź odważny. Nie jesteś po to, żeby ci było dobrze, ale
żebyś dawał świadectwo prawdzie Ewangelii i wierności drugiemu człowiekowi. W ostatecznym rachunku tylko to się liczy.
Według abp Józefa Życińskiego kolejne Kongresy potwierdzały, że właśnie w kulturze chrześcijańskiej należy szukać ratunku
i rozwiązań różnorakich problemów. Wbrew doniesieniom medialnym kultura chrześcijańska nie zanika. Przeciwnie, na każdym
kroku można wskazać ludzi i dzieła, które nią żyją.
Przesłanie Kongresu jest również bardzo aktualne dla nas, ludzi Lasek. Nieśmy innym nadzieję, bądźmy ludźmi nadziei.
Twórzmy wspólnotę Ducha przez kontakt z wartościami inspirowanymi Ewangelią.
Szukajmy wspólnych pomostów i bądźmy obrońcami tej wizji człowieka, którą zostawił nam Jan Paweł II, Matka Elżbieta
Czacka, ks. Władysław Korniłowicz. W naszym środowisku poszukujmy konkretnych form dialogu, które mogłyby tworzyć
wspólnotę zatroskania o kulturę i ducha.
Jan Paweł II mówił w Redemptor hominis /10/: Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca [...], musi ze swym niepokojem,
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem
i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Zachęceni głębokimi przemyśleniami Kongresu zapytajmy samych siebie o naszą nadzieję…

WSPOMNIENIA

Elżbieta Hartman

Wspomnienie o śp. Marianie Hartmanie

arian Hartman urodził się 4 lutego 1936 roku w Ząbkach
k/Warszawy. Wzrok stracił we wczesnym dzieciństwie
wskutek pomyłki lekarskiej. W Laskach znalazł się prawdopodobnie w wieku trzech lat, gdyż Jego rodzice zginęli w tragicznych
okolicznościach: matkę zabili Niemcy a ojciec zginął w wypadku
kolejowym. W Laskach ukończył szkołę podstawową, trzyletnią
zawodową, której ukoronowaniem był dyplom mistrzowski
z tkactwa artystycznego w roku 1955. Następnie podjął naukę
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w szkole średniej w Warszawie. W tej szkole wszystkie przedmioty zdawał ustnie jako „ekstern” i otrzymał świadectwo dojrzałości umożliwiające Mu dalszą naukę na studiach.
Marian Hartman miał wiele różnych talentów m.in. świetnie
jeździł na łyżwach. Miał duże uzdolnienia muzyczne. Bardzo lubił muzykę operową i dlatego już w Laskach zaczął się uczyć języka włoskiego, gdyż chciał poznać język narodu, który stworzył
tak wspaniałe dzieła operowe oraz inne wybitne dzieła muzyczne.
Po opuszczeniu Lasek Marian Hartman pracował przez krótki czas w spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”, w tkalni wyrobów artystycznych. Był członkiem założycielem tej spółdzielni oraz pełnił funkcje w Radzie Nadzorczej i pracował jako instruktor BHP.
Następnie podjął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego
SGPiS-u w Warszawie, gdzie opanował cztery języki obce (włoski, angielski, hiszpański i francuski). Naukę języka angielskiego
rozpoczął jeszcze przed studiami u metodystów w Warszawie
„urywając” się ze „szczotek”. Dobra znajomość tych czterech języków obcych umożliwiła Mu otrzymanie pracy w Polskim Radiu.
Podczas studiów na zaproszenie prezesa ówczesnego Włoskiego Związku Niewidomych – prof. Paolo Bentivoglio – pojechał na
trzy miesiące do Bresci, gdzie przebywał całe studenckie wakacje.
Po ukończeniu studiów jeszcze raz pojechał do Włoch na zaproszenie wspomnianego profesora Bentivoglio. Następnie przez
rok studiował w Cambridge, w szkole dla cudzoziemców, gdzie
pogłębiał znajomość języka angielskiego, literatury angielskiej oraz
historii parlamentaryzmu brytyjskiego. W tej szkole był jedynym
uczniem zza żelaznej kurtyny. Po pobycie w Cambridge pojechał
do Włoch po raz trzeci – do Bresci i wtedy udał się na ostatnią sesję II Soboru Watykańskiego, która była prowadzona przez Pawła VI. Podczas tej Sesji spotkał pewnego księdza z Nigerii, któremu tłumaczył obrady z języka włoskiego na język angielski.
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Po powrocie z trzeciej wyprawy do Włoch w roku 1965 Marian Hartman został zatrudniony na etacie redaktora dokumentalisty w Redakcji Zagranicznej Polskiego Radia, gdzie przepracował 37 lat – do maja 2002 roku. Pracując w Polskim Radiu tłumaczył komentarze nadawane przez BBC z bardzo różnych
dziedzin – od komentarzy ściśle wojskowych (np. o samobieżnych
działach bezodrzutowych, o podwodnych okrętach nuklearnych
oraz o haubicach szybkostrzelnych), aż po komentarze stricte ekonomiczne (o tzw. wężu walutowym, o zmianach kursów giełdowych, o krachach bankowych) a także o różnych innych zagadnieniach, nie mówiąc już o komentarzach politycznych.
Marian Hartman tłumaczył szereg wybitnych komentatorów
BBC, jak np. Maurica Laytie, Anatola Golberga, Denisa Dunkensona oraz Philipa Windsora, który był bardzo dobrym komentatorem od spraw wietnamskich, afrykańskich i europejskich. Była to bardzo interesująca praca i wiele można było się dowiedzieć,
gdyż tłumaczenia te były wykorzystywane do przygotowania biuletynu specjalnego, tzw. BS dla władz państwowych, partyjnych,
dla KC, MSW, MSZ, Kancelarii Sejmu i dla Rady Państwa. Biuletyn ten był całkowicie nieocenzurowany i dopiero na jego podstawie Polska Agencja Prasowa podawała wiadomości i opracowywała szerszy, ocenzurowany biuletyn.
Ponieważ Marian Hartman był jedynym członkiem redakcji,
który znał język włoski to zajmował się również tłumaczeniami
pierwszej i drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Z uwagi
na to, że tłumaczenia dosłowne byłyby zbyt czasochłonne Marian
Hartman przygotowywał streszczenia z kilku czasopism włoskich,
np. Corriere della Sera, L’Osservatore Romano, La Stampa. Był
wtedy ważną osobą w redakcji i nawet sam szef przynosił mu kawę, żeby tylko dostarczał jak najszybciej te streszczenia.
Za swoją pracę na stanowisku redaktora w Polskim Radiu Marian Hartman otrzymywał okolicznościowe dyplomy i gratulacje,
w tym również od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
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Marian Hartman był bezpartyjny w bardzo politycznej redakcji, dlatego niestety nie miał pełnej satysfakcji finansowej ze swojej pracy, czyli dość niskie uposażenie. Okazało się, że odpowiednie instancje partyjne nie doceniły jego wzorowej i sumiennej pracy w Polskim Radiu.
Jak wspomniałam wcześniej – Marian Hartman wykazywał
uzdolnienia muzyczne i już podczas pobytu w Laskach rozpoczął
naukę śpiewu solowego u prof. Witolda Friemanna, który zauważył, że dobrze śpiewa w chórze szkolnym w Laskach. Następnie
pobierał lekcje śpiewu solowego u pani profesor Sławy Makowskiej, gdzie rozwijał swoje uzdolnienia oraz wrażliwość muzyczną. Śpiewał arie operowe po włosku, francusku i pieśń Schuberta po niemiecku, a także wiele pieśni kompozytorów polskich.
U Pani Profesor Makowskiej śpiewał nawet z profesjonalną akompaniatorką! Te piękne lata Marian Hartman wspominał z wielkim
sentymentem i wzruszeniem, gdyż wniosły w Jego życie wiele
piękna i radości.
Jednakże ze względu na pracę radiową, która była bardzo wyczerpująca i nadwyrężała Jego głos, podczas dyktowania maszynistce tłumaczonych tekstów, nie mógł całkowicie oddać się swojej ukochanej wokalistyce.
Oprócz talentów wokalnych Marian Hartman miał wiele innych zainteresowań i dlatego całe Jego życie było bardzo wypełnione i aktywne.
Aby doskonalić znajomość języka angielskiego chodził regularnie do British Council na różnego rodzaju odczyty i filmy w języku angielskim. Nawiązał również kontakt z biblioteką studencką w Londynie i otrzymywał od nich różne książki brajlowskie
w języku angielskim. Otrzymywał też brajlowskie czasopisma włoskie z Mediolanu. W tych czasopismach znajdowały się interesujące artykuły na rozmaite tematy dotyczące środowiska niewidomych we Włoszech oraz artykuły dotyczące różnych urządzeń
technicznych służących niewidomym w ich życiu codziennym.
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Były też małe formy literackie, felietony oraz baśnie dla dzieci. Na
podstawie jednej z takich baśni w tłumaczeniu Mariana Hartmana Polskie Radio nadało nawet słuchowisko dla dzieci. Szereg artykułów w Jego tłumaczeniu pojawiało się również w polskiej prasie brajlowskiej, zwłaszcza w pismach dla dzieci, np. w „Światełku”.
Marian Hartman dokonał również dla Polskiego Związku Niewidomych recenzji obszernego streszczenia książki profesora Enrico Ceppi pt. „Inwalidzi wzroku”, która dotyczyła szkolnictwa
średniego niewidomej młodzieży we Włoszech.
Poza tym – na zlecenie Polskiego Związku Niewidomych – poprowadził dwa kursy wakacyjne języka angielskiego dla niewidomej młodzieży w Ośrodku Wczasowym PZN-u w Muszynie.
Marian Hartman wiele wolnego czasu spędzał w Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie uczęszczał na różnego rodzaju spotkania oraz dyskusje na tematy historyczne, filozoficzne i religijne.
W tym klubie działało szereg wybitnych ludzi ze świata nauki,
dziennikarstwa i Kościoła, m.in.: Stefan Kisielewski, Hanna Malewska, prof. Stefan Swieżawski oraz wielki prof. Władysław Tatarkiewicz, który wygłosił cykl wykładów pt. „Ars longa, vita brevis”. W KIK-u odbywały się również konwersatoria w języku angielskim, w których regularnie brał udział.
KIK miał również sekcję sportową, która urządzała spływy kajakowe. Marian Hartman wziął udział w trzech takich spływach
po jeziorach mazurskich.
Podczas urlopów jeździł każdego roku z przewodniczką (późniejszą żoną – Elżbietą) do telewizyjnego ośrodka sportów wodnych w Sarnówku nad jeziorem Jeziorak. Codziennie pływał na
kajaku i rowerze wodnym przez wiele godzin. Przepłynął również
jezioro Jeziorak wpław! Były to naprawdę niezapomniane dla Niego chwile i był tam bardzo szczęśliwy, kiedy mógł słuchać szumu
fal wzburzonego Jezioraka, szumu wiatru w trzcinach i odczuwać
przestrzeń wielkiego jeziora.
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Pewnego roku, gdy otrzymał dłuższy urlop z Polskiego Radia,
udał się z kolegą – Jasiem Jakubiakiem – w dwumiesięczną podróż po Europie Zachodniej. Odwiedził wówczas kilka krajów. Był
w Wiedniu, gdzie zwiedził sławną katedrę Św. Stefana a także na
słynnym Kahlenbergu. Był również w ówczesnych Niemczech Zachodnich oraz w Szwajcarii – najpierw w Zurychu, a potem w kantonach włoskich – w Asconie, Chiasso i w Belinzone. Wszędzie
tam rozbrzmiewała miła dla Jego ucha włoska mowa. W tych górskich, zacisznych dolinach było prawie tak ciepło jak w Rzymie
czy Neapolu. Rosły nawet palmy! Był tam również bardzo szczęśliwy.
W swojej podróży po Europie Marian Hartman nie pominął
także słonecznej Italii. Odwiedził Pescarę nad Adriatykiem, która była kiedyś teatrem historycznych wydarzeń. Był również na
Sycylii, gdzie zatrzymał się w Mesynie – miasteczku nad Cieśniną Mesyńską, w którym panowały straszne upały i czuło się na
każdym kroku powiew Afryki. Po tej cieśninie pływał razem ze
swoimi włoskimi przyjaciółmi małą plastikową łodzią, z której wyskakiwał w morze, aby pływać na głębokości 276 metrów! Była to
dla Niego niebywała przygoda!
Marian Hartman uważał, że wszystkie te rzeczy, które miały
miejsce w Jego pięknym i ciekawym życiu nie mogłyby się zdarzyć, gdyby nie Laski, w których się wychowywał i które stały się
Jego domem. To właśnie w Laskach spotkał szereg wspaniałych,
szlachetnych ludzi, z którymi mógł się zaprzyjaźnić, którzy zasiali w Jego umyśle i sercu ziarno kultury i zaszczepili w Nim dążenie do poznawania świata i przeżywania piękna.
Moim zdaniem (żony Elżbiety) był On wyjątkową osobą i pomimo życiowych ograniczeń – braku wzroku – potrafił szczerze
cieszyć się życiem, po prostu bardzo kochał życie. Był również
prawdziwym patriotą, doskonale znał historię Polski i bardzo się
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przejmował losem Ojczyzny. Marian Hartman był mądrym, wrażliwym, dobrym człowiekiem oraz wspaniałym mężem. Miał wielu przyjaciół w różnym wieku i przez wszystkich był bardzo podziwiany i kochany. Będzie Go nam wszystkim, a szczególnie
mnie, bardzo brakować!
Marian Hartman zmarł trzeciego maja 2012 roku w wieku 76
lat wskutek zakażenia septycznego w szpitalu MSWiA w Warszawie. Do końca życia zachował świadomość oraz pogodę ducha,
umierał z wielką pokorą i godnością. Mój Mąż przeżył swoje życie tak pięknie, jak to tylko w Jego sytuacji było możliwe.
Wspomnienie napisała żona – Elżbieta Hartman (na podstawie rozmów z Mężem oraz wywiadu, jaki przeprowadziła z Marianem Hartmanem dr Marzena Dycht).

ODSZESZŁA DO PANA

s. Rut Wosiek FSK

Śp. SIOSTRA RENATA
od Męki Pana Jezusa

01.06.1928–16.08.2012
Przeżyła lat 84; powołania 60; profesji zakonnej 58.
Siostra Renata – Teresa Kwiatkowska urodziła się 1 czerwca
1928 r. w Zbytkowie, pow. Lipno, woj. włocławskie. Jej rodzice:
Ignacy i Stefania, z domu Szląskiewicz, pracowali w swoim gospodarstwie. Była czwartym z ich dwanaściorga dzieci, miała czterech
braci i siedem sióstr. Rodzina była głęboko religijna. Rodzice odmawiali wspólnie z dziećmi codzienny pacierz, śpiewano pobożne pieśni, a w maju i październiku odmawiano wspólnie różaniec
i śpiewano Litanię do Matki Bożej. Chodzili też całą rodziną do
Kościoła, a jeden z wujków czytał wieczorami dzieciom książki
i uczył je wierszyków.
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Sakrament Chrztu św. Teresa przyjęła 10 czerwca 1928 roku,
a Sakrament Bierzmowania 11 maja 1947 roku, w kościele parafialnym w Chełmicy.
W pobliskim Wichowie ukończyła w 1939 roku cztery oddziały szkoły powszechnej, dalszą naukę uniemożliwił wybuch drugiej wojny światowej. Następne klasy uzupełniła dopiero po wielu latach (1972–1975) – w Szkole Podstawowej dla Pracujących
w Izabelinie, już jako siostra zakonna.
Podczas okupacji pomagała rodzicom w gospodarstwie,
a w ostatnim roku wojny została zabrana do pracy przy kopaniu
okopów.
Od wczesnych lat towarzyszyło jej pragnienie całkowitego oddania się Panu Bogu, nie bardzo jednak wiedziała, jak mogłaby
je zrealizować.
Przez rok pracowała jako pomoc kuchenna w Domu Starców
w Łochocinie i przez kilka miesięcy jako pomoc domowa we Włocławku. W tym czasie zgłosiła się do bezhabitowego zgromadzenia „Sióstr Granatek” we Włocławku, gdzie jednak nie została
przyjęta.
O pragnieniu wstąpienia do zgromadzenia wiedziała jej cioteczna siostra w Lipnie, która znała niewidomego brata kamiliana – Szczepana Kutyłę, dawnego wychowanka i pracownika Lasek. Przez niego dostała adres do Lasek. Po wymianie listów
z s. Bonawenturą przyjechała na rozmowę 19 marca 1952 roku.
W swoim wspomnieniu z okazji jubileuszu 50-lecia profesji, w listopadzie 1954 roku, tak o tym pisze: Przyjechałam 19 marca ze
Świętym Józefem na rozmowę. Zostałam przyjęta. Święty Józef
przeprowadził mnie przez wszystkie etapy życia zakonnego, za
co Bogu i Świętemu Józefowi dziękuję. Do Lasek wstąpiłam 6
czerwca 1952 roku. W październiku 1953 roku zaczęłam nowicjat.
Pierwszą profesję złożyła 25 października 1954 roku.
Profesję wieczystą – 25 października 1960 roku.

s. Rut Wosiek – śp. Siostra Renata
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W ciągu blisko sześćdziesięciu lat życia zakonnego przeszła
przez prawie wszystkie Domy Zgromadzenia. Wspominała
o tym w szczególnym kontekście: Przez całe życie pracowałam
w kuchni i magazynach żywnościowych. Jeszcze w czasie drugiej
wojny światowej, kiedy zaznałam wielkiego głodu, obiecałam Panu Bogu, że jak przeżyję, to całe życie będę pracować przy jedzeniu. W Zgromadzeniu, aż do tej pory, a więc przez 50 lat pracowałam przy jedzeniu i obecnie przy chorych, w kuchence
w Szpitaliku.
W Sobieszewie była dwukrotnie – w latach 1958–1959 i 1985,
w Żułowie – trzykrotnie: w latach 1959, 1978–1985 i 1987–1993,
w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia w Warszawie w latach
1986–1987, oraz we wszystkich ówczesnych wspólnotach Lasek:
od pierwszych etapów formacji w latach 1952–1958, w Domu
św.Franciszka w latach 1960–1978 i 1993–1996, w refektarzu Domu Matki Bożej Jasnogórskiej w roku 2004 i w Domu św. Rafała – w kuchence Szpitalika w latach 1996–2004 oraz w ostatnich
latach życia – od 2006 r. do śmierci.
Wielkim przeżyciem i radością był dla niej udział w pielgrzymce do Lourdes w 1989 roku na zaproszenie księdza Łady, zaprzyjaźnionego ze wspólnotą sobieszewską. Nawiedziła wtedy także
Lisieux, Ars i Taizé.
W ostatnich latach – w Domu św. Rafała – początkowo pomagała jeszcze w refektarzu przy zmywaniu naczyń. W miarę
ubytku sił i zdrowia ograniczały się jej możliwości. Została przeniesiona do pokoju na parterze, czyli na „Oddział” chorych sióstr.
Wiele godzin spędzała wtedy w holu domu, odbierając dzwonki
i pomagając w odnalezieniu na terenie domu poszukiwanych
sióstr. To, co uderzało szczególnie w tym okresie zmniejszonej aktywności fizycznej, to była jej nieustanna modlitwa. Rzeczywiście,
nie rozstawała się z różańcem. Już po jej odejściu, osoby odwiedzające przy różnych okazjach Dom św. Rafała, nie zawsze ją bliżej znające, na wiadomość o śmierci s. Renaty reagowały bezbłęd-
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nie: „A to ta Siostra, która stale odmawiała różaniec i przy każdej okazji pytała, czy mam jakąś aktualną intencję, którą mogłaby polecić Panu Jezusowi”. I doświadczały skuteczności tej pomocy.
Stan zdrowia Siostry pogarszał się w ostatnich miesiącach coraz wyraźniej. Jesienią 2011 roku przeszła badania i wstępne leczenie w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc na ul. Płockiej. W lipcu 2012 roku przez kilka dni leżała na Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bielańskiego – z zatorem tętnicy w nodze. Do
Lasek wróciła w ogólnym ciężkim stanie. Leżała w Szpitaliku,
gdzie przeniesione były też na czas remontu Domu św. Rafała pozostałe chore siostry z tej wspólnoty. Zator tętnicy nie ustępował,
Siostra przyjmowała kroplówki uśmierzające cierpienie, prawie
już nie jadła. Pogłębiała się też ogólna niewydolność krążeniowo-oddechowa.
Siostry i świeckie pielęgniarki czuwały przy niej na zmianę,
także w nocy. Odeszła do Pana cicho, około godziny 2.15 w nocy, w czwartek 16 sierpnia 2012 roku. Czuwała przy niej wtedy
s. Maria Rosa, która przywołała dyżurującą pielęgniarkę. Od rana – po Mszach św. w Szpitaliku i dużej Kaplicy – żegnały też Siostrę wszystkie obecne w Laskach o tej porze siostry w naszych Domach, w tym także liczna delegacja Wspólnot z Ukrainy, która
uczestniczyła poprzedniego dnia w Warszawie w uroczystości
Pierwszej Profesji s. Julii i s. Aleksandry.
Pogrzeb śp. Siostry Renaty odbył się w sobotę 18 sierpnia 2012
roku o godz. 14.00.
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18–26.06 grupa Pań z Żułowa z siostrami i przewodnikami – 32
osoby – wyjechała na turnus rehabilitacyjny do Rabki.
20.06 W szpitalu w Rzymie, po przebytej tam poważnej operacji, w wieku 77 lat; kapłaństwa 53, życia zakonnego
60, zmarł wieloletni Przyjaciel naszego Zgromadzenia,
zwłaszcza Domu w Capodacqua (Wlochy).

Śp. Ojciec Mariusz Paczóski OFM Conv.
Ojciec Mariusz urodził się w 1935 r. we wsi Wańtuchy,
obecnie diecezja drohiczyńska. W czasie swego życia
zakonnego pełnił wiele funkcji, w tym szczególnie odpowiedzialnych: m.in. wieloletniego Prowincjała Franciszkanów Konwentualnych Warszawskiej Prowincji
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Matki Bożej Niepokalanej, gwardiana Klasztoru w Niepokalanowie, spowiednika w Asyżu i w Bazylice św.
Piotra w Watykanie, gdzie w 2005 r. został wybrany rektorem Kolegium Penitencjarzy Watykańskich. Był również spowiednikiem Ojca Św. Benedykta XVI, który po
Jego śmierci modlił się 22 czerwca przy trumnie, wystawionej w jednej z kaplic w Watykanie. Sam o. Mariusz tę swoją posługę nazwał w wydanej niedawno autobiografii pt. Wspomnienia wybrane – „zaszczytnym
upokorzeniem”.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 czerwca
w Niepokalanowie. Do godz.10.30 w kaplicy Sanktuarium św.Maksymiliana Marii Kolbego, z udziałem
Nuncjusza Apostolskiego Abpa Celestino Migliore,
trwała modlitwa przy trumnie. Nuncjusz poprowadził
też kondukt do Bazyliki. Mszy św. koncelebrowanej
przez ponad stu kapłanów przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz wraz z trzema biskupami szczególnie
związanymi z o. Mariuszem: bp Antonim Dydyczem
z rodzinnej diecezji Zmarłego, bp Marianem Kryszyłowiczem ze Szczecina, który przed laty razem z o. Mariuszem wstąpił do nowicjatu, a na pogrzebie wygłosił
homilię, oraz współbratem – bp Stanisławem Doblaszewiczem z Boliwii. Delegat Generała Franciszkanów
odczytał jego list. W liturgii uczestniczyli również delegaci Prowincji Krakowskiej i Gdańskiej.
Z Lasek i Warszawy wyjechała do Niepokalanowa delegacja sióstr, głównie tych, które lata swojego posługiwania spędziły w Capodacqua, gdzie korzystały
z konferencji Ojca Mariusza i Jego posługi w Sakramencie Pojednania: s. Radosława z nowicjuszkami,
s. Goretti, s. Maria Rosa, s. Romana, s. Koleta, s. Dominika i s. Germana.
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21.06 Zmarł drugi nasz Przyjaciel, który towarzyszył początkom placówki w Capodacqua, służąc wieloraką pomocą,

Śp. bp Sergio Goretti
W ciągu naszego tam pobytu – do 2005 roku, pełnił
funkcję Biskupa Diecezji Asyż-Nocera Umbra–Gualdo Tadino. W tym czasie odwiedził także Polskę, Laski i Klasztor na Piwnej. Pogrzeb odbył się w Asyżu 25
czerwca.
23.06 W Sobieszewie odbyło się poświęcenie PLACU ZABAW dla tamtejszego Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego. Na uroczystość
wyjechała z Lasek kilkuosobowa delegacja: Prezes Władysław Gołąb z Małżonką, Matka Anna Maria, dyr.
Piotr Grocholski, dyr. Szymon Sławiński, s. Gabriela
oraz p. Elżbieta Morawska-Sawa. Wcześniej dojechała tam p. Jadzia Dąbrowska. Plac nosi imię Pani Zofii
Morawskiej, co zostało uwiecznione na płycie pamiąt-
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24.06

25.06

26.06

28.06

kowej. Mszy Świętej koncelebrowanej przez gdańskiego duszpasterza niewidomych, ks. Stanisława Ładę oraz
przebywającego na odpoczynku w Sobieszewie ks. Mirosława Jeleniewicza z Izabelina, przewodniczył o. Eugeniusz Pokrywka OP, który po Eucharystii poświęcił
Plac i tablicę upamiętniającą jego Patronkę. Po uroczystości odbył się piknik z udziałem gości, dzieci i ich rodziców (więcej na ten temat w środku tego numeru
„Lasek”).
W Domu Dziewcząt odbyło się spotkanie integracyjne całego internatu pt. Warszawa da się lubić. Każda
z grup internatowych zaprezentowała miejsce w Warszawie, w którym była i które chciałaby polecić innym.
Po południu w sali Domu św. Stanisława odbył się Koncert na zakończenie roku szkolnego w naszej Szkole
Muzycznej.
W Izabelińskim Centrum Kultury odbył się I wspólny
Koncert chórów naszej Szkoły Muzycznej im. Edwina
Kowalika oraz Zespołu Szkół w Izabelinie „Izabelińskie
Słowiki”, pod hasłem: Szanujemy się i wspieramy, a następnego dnia 27 czerwca Koncert w Domu św. Stanisława – na zakończenie roku pracy Ogniska Muzycznego.
Tego dnia pamiętano w modlitwie, zwłaszcza podczas
Mszy Świętych o 10. rocznicy śmierci Ojca Tadeusza
Fedorowicza, którą uroczyście obchodzono w Laskach
17 czerwca.
W sali Domu św. Stanisława o godz.11.00 odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE i POŻEGNANIE tegorocznych
Absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Program przygotowali i prowadzili uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych wraz z p. dyr. Agatą Kunicką, polonistką p. Teresą Cwaliną, oraz p. Stanisławem Badeńskim. Program zatytułowany Pochwała szkoły był
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oparty na pismach Janusza Korczaka (w nawiązaniu do
obecnego „Roku Korczakowskiego”). Po Ślubowaniu dyrektorzy obu szkół, z których wywodzą się Absolwenci:
p. Agata Kunicka – dyrektor Liceum i Technikum oraz
p. Wojciech Święcicki – dyrektor Szkoły Św. Maksymiliana, wręczyli swoim niedawnym uczniom dyplomy
i nagrody. W imieniu całego Dzieła TRIUNO pożegnali Absolwentów: Prezes TOnO mec. Władysław Gołąb,
Matka Anna Maria i Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Piotr Grocholski.
29.06 Mszą Świętą w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej o godz.
8.00 żegnaliśmy wspólnie kończący się rok szkolny
2011/2012, a także opuszczającego Laski po dwuletniej
posłudze – księdza rektora Grzegorza Ostrowskiego,
który decyzją ks. Kardynała Kazimierza Nycza obejmuje od 1 lipca funkcję Proboszcza Parafii św. Jana Kantego w Warszawie. Na pożegnanie ks. rektor Grzegorz
Ostrowski uczestniczył w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej o godz. 6.30, we Mszy Św. celebrowanej przez biskupa pomocniczego archieparchii (archidiecezji)
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lwowskiej o. Benedykta Aleksejczuka w obrządku greckokatolickim. Rektorem w Laskach od 1 lipca jest ks.
Sławomir Szczepaniak, wieloletni duszpasterz niewidomych i głuchoniewidomych przy kościele św. Marcina. Posługę w Ośrodku rozpoczyna również ks. Sebastian Wyrzykowski.
29.06 Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
2011/2012 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, prezes Władysław Gołąb wręczył dr. Marianowi Magnerowi medal „Pax et gaudium in Cruce” (Pokój i radość
w Krzyżu). Przypomnijmy, że Marian Magner jest niewidomym matematykiem. Aby lepiej pełnić funkcję
nauczyciela doktoryzował się z nauk humanistycznych.
Był znakomitym nauczycielem. Dzieci kochały go, bo
jak kiedyś powiedziały: „Był bardzo wymagający, ale
zawsze wiedzieliśmy, czego od nas chce”. Dr Marian
Magner pracował w Laskach od 1975 r. W imieniu
redakcji czasopisma „Laski”, składamy mu serdeczne
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gratulacje z tytułu wyróżnienia oraz gorące podziękowania za piękny wkład pracy w Dzieło Lasek. Po Mszy
Św. i spotkaniach w szkołach, połączonych z rozdaniem
świadectw, większość dzieci rozjechała się na czas wakacji do swoich domów rodzinnych.
29.06 O godz. 14.30 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej była
odprawiona Msza Św. z okazji 49. rocznicy ślubu Państwa Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa – aktorów
z Wybrzeża, zaprzyjaźnionych z Laskami. Podczas
spektaklu w dniu Święta Ośrodka 15 maja 2012 r. prezentowali oni teksty Matki Elżbiety Róży Czackiej i Antoniego Marylskiego.
W ostatnich dniach czerwca w Domu św. Rafała rozpoczęła się generalna przeprowadzka sióstr przed zaplanowanym się remontem.
30.06–8.07 Odbył się wyjazd wakacyjny ,,Szlakiem Jana Pawła II”
zorganizowanym dla grupy 18 wychowanek z Domu
Dziewcząt, którym towarzyszyli ks. Marcin i wychowawczynie z internatu, w tym siostry wraz z kierowniczką internatu s. Irminą. W czasie tygodniowego pobytu w Rabce grupa wyjeżdżała codziennie do różnych
miejsc związanych z Ojcem Świętym, modlono się,
uczestnicząc w Mszy Świętej. Uczestnicy nawiedzili następujące miejsca: Wadowice, Kraków Łagiewniki, Kraków – okno na Franciszkańskiej, Dolinę Chochołowską, Kalwarię Zebrzydowską, Wiktorówki – ,,Królową
Tatr”, Ludźmierz, Sanktuarium na Krzeptówkach i Kalatówki w Zakopanem.
30.06–14.07 Duszpasterstwo Osób Niewidomych i Niedowidzących działające przy kościele św. Marcina w Warszawie
zorganizowało, wzorem lat ubiegłych, pod kierunkiem
ks. Andrzeja Gałki, letni wyjazd. Tym razem były to
wczasy w Sobieszewie, w których uczestniczyło 80 osób
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– niewidomi i ich przewodnicy. Możliwość uczestniczenia we Mszy Św., konferencjach i Adoracji, wspólne ciekawe spotkania z muzyką i śpiewem, a także spacery nad morze oraz wycieczki od lat są okazją do pełnego, radosnego wypoczynku.
3.07 W Radwanowicach odbył się Jubileusz 25-lecia powstania Fundacji im. Brata Alberta. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona w kościele pod wezwaniem
Brata Alberta, który zbudowany został z inicjatywy
Fundacji. Następnie, aż do wieczora odbywały się koncerty, wręczenie medali wdzięczności oraz odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pamiątkowej na Domu Przyjaciół
dla uczczenia śp. Michała Żółtowskiego i Fundacji Banku Zachodniego. Na uroczystości Laski reprezentował
prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb, który przedstawił związki Fundacji Brata Alberta z Laskami. Przypomnijmy, że główna fundatorka, Zofia Tetelowska, w liście do Ojca Świętego Jana Pawła II, z dnia 19 maja 1987 r., między
innymi pisała: Umiłowany Ojcze Święty, Następco
Chrystusa Pana (…) pragnę na Twoje ręce, Ojcze
Święty, złożyć dar z rodzinnego dworu, ziemi i osobistego starania, by ten dom stał się schronieniem dla
dzieci niepełnosprawnych oraz stał się początkiem takiego ośrodka miłości, jakim dla dzieci niewidomych
są Laski. Fundacja została powołana aktem notarialnym z dnia 21 maja 1987 r. Inicjatorami byli działacze
ruchu „Wiara i Światło”. W skład pierwszego Zarządu
weszli: Zofia Tetelowska – Przewodnicząca Zarządu
oraz członkowie: Stanisław Pruszyński, Stanisław
Grochmal – profesor medycyny i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ksiądz Isakowicz-Zaleski od kilkunastu
lat pełni funkcję prezesa i głównego inspiratora Fun-
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dacji. Jak pisze w wydanej książce: „W swojej pracy
Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, prowadząc
domy stałego pobytu, domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, ośrodki adaptacyjne, szkoły i przedszkola integracyjne. Organizuje także obozy rehabilitacyjne. Swoją opieką
obejmuje ponad 900 osób niepełnosprawnych, z których 142 przebywa w ośrodkach na stałe, a pozostali są
dowożeni na zajęcia dzienne. Fundacja pomaga również rodzinom podopiecznych. Jest ona także organizatorem licznych koncertów charytatywnych, spotkań
integracyjnych, wystaw i przeglądów twórczości osób
niepełnosprawnych umysłowo”. Warto jeszcze dodać,
że uroczystego otwarcia ośrodka w Radwanowicach
dokonał we wrześniu 1989 r. ks. kardynał Franciszek
Macharski. Jeden z pierwszych budynków wzniesionych w Radwanowicach był poświęcony Matce Elżbiecie Róży Czackiej, natomiast medale im. Świętego Brata Alberta między innymi otrzymali Michał Żółtowski
i Władysław Gołąb.
10–24.07 Odbyły się wczasy dla Pań Niewidomych w Domu
Dziewcząt poprowadzone przez s. Albertę wraz z innymi siostrami. Wzięło w nich udział 37 niewidomych
Pań i dwoje niepełnosprawnych dzieci. Program
wczasów obejmował codzienne zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, grupowej i indywidualnej, zajęcia na basenie i hipoterapię oraz, dla chętnych, zajęcia z orientacji przestrzennej na terenie Lasek i jazdę na tandemach. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem i aktywnym udziałem wczasowiczek.
Oprócz tego były spotkania z gośćmi, z siostrami –
w tym dwa przy ognisku, którym zawsze towarzyszyły piękne śpiewy Pań i dźwięki akordeonu – a także
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spotkania z zaprzyjaźnionymi z Laskami aktorami: Mają Komorowską, która czytała fragmenty swojej książki pt. „31 dni maja” oraz wiersze z Tadeuszem Chudeckim, który w barwny sposób zrelacjonował swoją podróż po krajach Azji.
Podczas wieczoru poezji miało również miejsce niezwykłe spotkanie z poetką mieszkającą w Londynie:
s. Bożeną Anną Flak. Jej wiersze czytała s. Alberta, a Panie, drogą telefoniczną, mogły bezpośrednio rozmawiać z autorką.
Kontynuacją tematu azjatyckiego było spotkanie Pań
z siostrą Sarą z naszego ośrodka w Indiach. Niektóre
Panie mogły ubrać się w oryginalne sari i skosztować
indyjskiego przysmaku.
Odbył się również bal – W krainie walca i walczyka –
poprowadzony na dużej sali w Domu Dziewcząt przez
wodzireja z Warszawy.
Bardzo ważnym wydarzeniem była pielgrzymka do Sokółki – miejsca objawienia cudu Eucharystycznego.
Pielgrzymce towarzyszył ks. Kazimierz Olszewski.
W drodze powrotnej nawiedzono Sanktuarium w Świętej Wodzie. Wczasy dla Pań były autentycznym, pełnym
radości i wdzięczności wypoczynkiem w Lasakach.
25–29.07 W Ciechocinku odbył się XVI Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Wśród kilkudziesięciu
uczestników Festiwalu byli również nasi absolwenci:
Agata Zakrzewska, Zuzia Osuchowska, Roksana Hajduk oraz Edwin Tarka.
7.08 W Klasztorze Sióstr Franciszkanek przy ul. Piwnej
w Warszawie po ciężkiej chorobie w wieku 50 lat zmarła śp. Krystyna Mazur, wieloletnia mieszkanka domu.
Pogrzeb odbył się w jej rodzinnej parafii Radziechowy
k/Żywca.
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07.08 Tego samego dnia zmarł śp. Wojciech Wieczorek

Redaktor Naczelny miesięcznika „Więź” w latach 1981–
1989, zaprzyjaźniony od wielu lat ze środowiskiem Lasek, członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Ostatni polski ambasador w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W roku 2008 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Msza Święta pogrzebowa, której przewodniczył ks. Andrzej Luter,
a koncelebrowali ks. Adam Boniecki i ks. Kazimierz Olszewski, odprawiona została w Laskach w dniu 13
sierpnia. Słowa pożegnania wygłosili Przyjaciele: Tadeusz Mazowiecki i Cezary Gawryś.
8.08 Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb śp. Feliksa Zawadzkiego, pracownika Warsztatów w Laskach.
15.08. Zmarł w Poznaniu, w wieku 85 lat, Brat naszej Matki,
Anny Marii, śp. Tadeusz Sikorski. Na pogrzeb, który
odbył się w kościele św. Marcina w Poznaniu dnia 22
sierpnia, wyjechali z Lasek, Matka Anna Maria, ks. prof.
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25.08

26.08

27.08

6.09

Antoni Tronina, s. Jana Pawła, s. Anita, s. Romana,
s. Faustyna, i s. Kamila, a z Warszawy: ks. Andrzej Gałka, s. Julitta, s. Felixa i s. Agnieszka. We Mszy Św. koncelebrowanej w rodzinnej Parafii Zmarłego uczestniczyli także dwaj miejscowi księża.
W Bychlewie koło Pabianic zmarł w wieku 86 lat Ojciec s. Alverny – śp. Stanisław Dzwonnik. Pogrzeb odbył się w czwartek 30 sierpnia 2012 r. na cmentarzu
w Pabianicach-Bychlewie. Z Klasztoru warszawskiego
i Lasek pojechała na uroczystości 11 osobowa grupa
sióstr z ks. Tomaszem Łukasiukiem i diakonem z kościoła św. Marcina w Warszawie.
W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, przypadającą w tym roku w niedzielę, obchodził swoje ŚWIĘTO PATRONALNE DOM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W LASKACH. Z tej okazji o godz.14.00
spotkały się w oratorium-świetlicy Domu przedstawicielki wszystkich wspólnot laskowskich i klasztoru warszawskiego wraz z Matką Generalną. Świętowanie rozpoczęło się występem całej obecnej w tym czasie w Domu MBJ wspólnoty sióstr, które przedstawiły scenki
pod tytułem ISTOTNA CHWILA – czyli 5 kadrów
z życia powoływanych, przygotowanym pod kierunkiem s. Alberty.
W Ośrodku w Laskach, Mszą Św. o godz. 8.00, rozpoczął się Kurs wprowadzający dla nowoprzyjętych
Pracowników. Kurs trwał do 30.08.
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. W uroczystości wzięli udział – poza Prezydentem RP –
pracownicy Kancelarii Prezydenta, Rządu, Parlamen-
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tu oraz przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowali: prezes Zarządu Towarzystwa Władysław
Gołąb i wiceprezes dyr. Piotr Grocholski. Po podpisaniu Konwencji odbył się krótki koncert w wykonaniu
niewidomego pianisty, a następnie panel, który poprowadził prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr
Pawłowski. W panelu wystąpili kolejno: Rzecznik Praw
Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, minister Jarosław
Duda, minister Joanna Staręga-Piasek, poseł Marek
Plura, poseł Sławomir Piechota, prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz na zakończenie prezes zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska. Prezydent Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu podkreślił, jak wielkie
znaczenie ma dla nas podpisanie Konwencji dla pełnego upodmiotowienia osób niepełnosprawnych w Polsce.
Z kolei uczestnicy panelu ukazali drogę, jaką trzeba było przebyć, aby ratyfikacja Konwencji stała się faktem.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasz parlament przyjął Konwencję jednogłośnie. Podstawowe postanowienia Konwencji przedstawimy w kolejnym numerze naszego czasopisma.
10.09 W Sali Domu św. Stanisława w Laskach odbył się koncert z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej. Pani Łucja Szablewska-Borzykowska pięknie zaśpiewała trzy pieśni
z różnych epok: kompozycje Jerzego Fryderyka Haendla, Edwarda Griega i Piotra Perkowskiego. Przy fortepianie towarzyszyła jej pani Alicja Czołpińska. Następnie pani Łucja zasiadła przy fortepianie, żeby wraz
z bratem, trębaczem Wiktorem Szablewskim, wykonać
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wspólną kompozycję The Mystery of Earth. Podniosła
i nastrojowa atmosfera przeobraziła się w lżejszą i rozrywkową, kiedy pani Hanna Szablewska (mama Łucji
i Wiktora) i pan Grzegorz Bożewicz zagrali Czardasza
Vittorio Montiego w duecie fletowo-akordeonowym.
Doskonale wpasował się w ten nastrój następny punkt
programu – Wiązanka tang argentyńskich, które Grzegorz Bożewicz zagrał na niezwykle interesującym, specjalnie do tang przeznaczonym instrumencie – bandoneonie. Na zakończenie koncertu zabrzmiało Mambo
Spinoza, utwór z repertuaru Starszych Panów, Jerzego
Wasowskiego i Jeremiego Przybory, zaśpiewany i zagrany porywająco przez panów nauczycieli: Bronisława
Harasiuka, Czesława Kurka, Dariusza Dobrowolskiego i Pawła Mazurczaka. To piosenka bardzo lubiana
przez uczniów Szkoły Muzycznej, znana z płyty Herbatka z Wasowskim przez dzieci z Lasek podana. Dzieci usłyszały również krzepiące, zachęcające do pracy
nad muzyką słowa pana Prezesa, Władysława Gołąba
oraz otrzymały Boże błogosławieństwo udzielone
przez ks. Kazimierza Olszewskiego. Koncert prowadziła pani Beata Dąbrowska, dyrektor Szkoły Muzycznej.
14.09 Na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach, jak corocznie, została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Polaków pomordowanych przez władze okupacyjne w latach 1939–1941. Tylko w dniach 20–21 czerwca 1940 roku, w ramach Akcji AB, czyli eksterminacji
inteligencji polskiej, przy wykopanych grobach rozstrzelano 358 osób. Mszę Świętą celebrował ks. kardynał Józef Glemp, Prymas-Senior. Następnie odbył się
tradycyjny Apel Poległych oraz koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego. Dzieło Lasek reprezen-
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towali: prezes Władysław Gołąb z Małżonką oraz młodzież z Domu św. Maksymiliana.
24.09 Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (PWSZ) odwiedzili nasz Ośrodek w celu poznania struktury naszego Towarzystwa i metod
pracy z niewidomymi. Jednak bezpośrednią przyczyną ich przyjazdu do Lasek było pragnienie stworzenia
optymalnych warunków dla studiujących na ich uczelni kilku osób niewidomych.
Wizytę rozpoczęto w Domu Przyjaciół Niewidomych, gdzie prezes TOnO mec. Władysław Gołąb
przedstawił obecnych przedstawicieli naszego środowiska Piotra Grocholskiego: wiceprezesa TOnO i dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; s. Elżbietę Więckowską – kierownika Działu Tyflologii; Józefa
Plachę – sekretarza Zarządu TOnO oraz Marię Roguską – inspiratorkę wizyty. Następnie pan prezes powiedział parę słów o Założycielce naszego Towarzystwa
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz zasadniczych założeniach ideowych. Dyrektor
P. Grocholski przedstawił strukturę kierowanej przez
niego placówki oraz metody pracy pedagogicznej z niewidomymi. Siostra Elżbieta Więckowska, w uzupełnieniu wypowiedzi przedmówców, zwróciła uwagę na specyfikę poznawczą osób niewidomych.
Po części oficjalnej goście – razem z siostrą Elżbietą
i panią Beatą Hermanowicz – odwiedzili Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Przedszkole, Szkołę
Podstawową, Szpitalik, Dom Dziewcząt oraz Dział Absolwentów, gdzie pani Krystyna Konieczna przedstawiła problem zatrudnienia naszych absolwentów i formy działalności kierowanej przez nią placówki.
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Uczelnię reprezentowali: dr Mariola Głowacka – dyr.
Instytutu Nauk o Zdrowiu; dr inż. Małgorzata Jagodzińska – dyr. Instytutu Nauk Humanistycznych
i Społecznych; dyr. Kinga Przybyszewska – zastępca dyr.
Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych; Maria Matuszewska – pełnomocnik rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych; Jolanta Pijanowska – p.o.
rzecznika ds. Studentów Niepełnosprawnych, oraz Małgorzata Witkowska i Agnieszka Granul-Luft z Działu
Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
Z ramienia naszego Towarzystwa pani Maria Roguska
kiedyś nawiązała współpracę z PWSZ-em w Płocku,
inicjując akcję charytatywną na rzecz naszego Ośrodka w formie zbiórki aparatów telefonicznych.
Mamy nadzieję, że akcja ta będzie kontynuowana,
a przez bliższe zapoznanie się przedstawicieli uczelni
z naszymi metodami pracy, zaowocuje kolejnymi inicjatywami, z korzyścią dla jednej i drugiej strony.
29.09 W Domu pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce stanowiącej filię Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach odbyła się uroczystość święta Domu. Mszę Świętą odprawił miejscowy kapelan ks. prałat Józef Kapcia. Oprawę liturgiczną
przygotowały dzieci szkoły rabczańskiej. Następnie
dzieci z udziałem młodego wolontariusza wykonały
przedstawienie „Gdzie miłość, tam Bóg” oparte o tekst
Lwa Tołstoja. Głównym bohaterem przedstawienia jest
Marcin – szewc, któremu przed czterema laty zmarła
żona, a ostatnio synek. Jest zrozpaczony, zniechęcony
do życia i wtedy odwiedza go pielgrzym, który mówi
mu o kochającym Jezusie. Nasz bohater, Marcin, słyszy głos, że jutro przyjdzie do niego Jezus. Tymczasem
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zamiast Jezusa przychodzą: Szczepan zamiatający ulicę, zziębnięta matka z dzieckiem, kobieta goniąca
chłopca, który jej ukradł jabłko. Wszystkich przyjmuje serdecznie, jak oczekiwanych gości i wtedy słyszy
głos – to właśnie był Jezus. Zatem Boga musimy szukać w drugim człowieku. Miłość jest kluczem do drzwi,
za którymi oczekuje nas Bóg.
W uroczystości z ramienia Lasek wzięli udział: prezes
Władysław Gołąb z Małżonką i dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Piotr Grocholski. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Jan Krakowiak, pierwszy kierownik
Domu w Rabce oraz liczni przyjaciele. Wszystkich serdecznie witała i dziękowała za przybycie kierowniczka siostra Judyta. Za wspaniałe przedstawienie serdecznie podziękował prezes Władysław Gołąb. Między innymi powiedział: „W tym Domu panuje miłość,
a zatem jest w nim również Bóg”.
4.10 Na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/13.
Zostali na nią zaproszeni również przedstawiciele naszego Towarzystwa w osobach: prezesa Zarządu mec.
Władysława Gołąba z Małżonką; przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża i wiceprezesa Zarządu Matki Anny Marii Sikorskiej; dyrektora Osrodka Szkolno-Wychowawczego
i wiceprezesa Zarządu Piotra Grocholskiego oraz sekretarza Zarządu Józefa Plachy. Mszę Świętą w kościele św.
Józefa odprawił Wielki Kanclerz kard. Kazimierz
Nycz w koncelebrze z arcybiskupem Henrykiem Hoserem – ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej,
bpem seniorem Bronisławem Dembowskim i wieloma
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księżmi profesorami – z rektorem Stanisławem Dziekońskim na czele. Homilię wygłosił abp Henryk Hoser, który zwrócił uwagę na wartość edukacji pięknie
rozwiniętej w średniowieczu, a która zaowocowała powstaniem wielu do dzisiaj funkcjonujących uniwersytetów. Wprawdzie UKSW jest młodą uczelnią, ale chce
nawiązywać do tej najstarszej tradycji „wspólnoty uczących i uczących się” w duchu „fides et ratio”, czyli wiary i rozumu. W ramach tej wspólnoty wszyscy mamy
być „solą ziemi i światłem świata”. W auli im. Roberta Schumanna, która mieści się w budynku Auditorium
Maximum, odbyła się dalsza część uroczystości, w której uczestniczyli również Prymas senior Józef Glemp
oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz przedstawiciele Prezydenta RP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ksiądz prof. dr
hab. Stanisław Dziekoński – jako nowo wybrany rektor UKSW na bieżącą kadencję – witając wszystkich gości i uczestników uroczystości, zapewnił jednocześnie,
że w kierowanym przez niego Uniwersytecie nadal będzie kontynuowana linia „poszukiwania prawdy oraz
służba człowiekowi i społeczeństwu”. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stefan Jurga – Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1996–2002. Temat
jego wykładu: „Nanotechnologia – wyzwanie dla polskich Uniwersytetów”. Nanotechnologia, to rzeczywiście wielkie wyzwanie naukowe XXI wieku, które może bardzo wiele zmienić zarówno w gospodarce, jak
i zwłaszcza w medycynie. Ta niezwykle ciekawa propozycja refleksji naukowej jest odwołaniem się do najmniejszych cząsteczek materii, które mogą znacznie
szybciej i lepiej niż dotychczas dobierać środki lecznicze, aby skutecznie pomóc choremu człowiekowi w po-
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wrocie do zdrowia. Jednak mimo tych niewątpliwych
osiągnięć, jest jeszcze wiele obszarów niezbadanych
przez naukę. Nie znamy na przykład ewentualnych
skutków ubocznych w stosowaniu nanotechnologii
w medycynie, nie wspominając o etyce, którą też musimy uwzględnić we wszelkich poszukiwaniach naukowych. Dlatego, wiążąc pewne nadzieje z tą wyższej rangi technologią służenia nauki życiu, należałoby również
zachować różne środki ostrożności, aby ta najnowsza
perspektywa optymalizacji naszego życia została mądrze wykorzystana.
9.10 Młodzież z Zespołu Szkół w Izabelinie oraz absolwenci Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach byli
gośćmi Pani Anny Komorowskiej – Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Program artystyczny
zaprezentowały Izabelińskie Słowiki – chór pod dyrek-

Pani Anna Komorowska z członkami zespołu After Five; od lewej:
Oskar Słodkowski, Damian Osiewak, Dominik Strzelec, Marcin Cięszczyk (fot. KPRP/Piotr Molęcki)
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cją p. Elżbiety Olejnik, zespół The Red Kiss – bracia
Maks i Bruno Tobiasz oraz zespół After Five z Lasek.
Uczniowie zwiedzili także Belweder, poznając pod kierunkiem pań przewodniczek jego historię.
11.10 W przeddzień Święta Szkoły Muzycznej, obchodzonego co roku w dniu imienin patrona – Edwina Kowalika, w Kaplicy w Laskach odbyła się Msza Św. w intencji śp. Edwina Kowalika oraz nauczycieli i uczniów
Szkoły. Była to zarazem inauguracja Roku Wiary w Kościele. Uroczystą oprawę liturgii przygotował, wsparty przez śpiewających nauczycieli, Chór Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Martyny Drabik-Dziedziczak
oraz uczniowie klasy organów pana Tomasza Tokarskiego: Karolina Frąckiewicz, Marcin Cięszczyk, Marcin Otrębski, Kacper Kowalewski, Alicja Szymańska.
Podczas Komunii zabrzmiało słynne Panis Angelicus
Cesara Francka w wykonaniu pani Łucji Szablewskiej-Borzykowskiej z Marcinem Otrębskim akompaniującym na organach. Msza Św. koncelebrowana była przez
ks. rektora Sławomira Szczepaniaka i ks. Marcina Kowalczyka.
„Inne wydarzenia” opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Justynę i Władysława Gołąbów, Annę Pawełczak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Ida Burzyk, T. Cwalina, A. Gedyk, A. Gromilski, K. Konieczna, s. Lidia Witkowska, U. Weber-Kush, s. Rut Wosiek.
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Lista ofiarodawców na czasopismo „Laski” (lata: 2009–2012):
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, ks. 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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Józef Placha – Sport a etyka

żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, K. Wrońska, M. Wrzosek, 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
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ERRATA:
W poprzednim numerze „Lasek” (3–4, 2012) na s. 145 zamieszczono błędną informację: „Nasi pracownicy wydrukowali i oprawili 880 egz. brajlowskich i czarnodrukowych (ksero) Atlasów
Przyrody…”. Powinno być „Nasi pracownicy wydrukowali i oprawili 880 egz. brajlowskich i czarnodrukowych <Objaśnień skrótów użytych na mapach> będących częścią składową Atlasu do
Przyrody dla osób niewidomych i niedowidzących.”
Również na s. 38 i s. 47 (pod zdjęciem) błędnie zapisano nazwisko
jednego z uczestników spotkania jubileuszowego. Jest: Ziemba,
a powinno być: Zięba.
Przepraszamy zarówno Czytelników oraz osoby, których te błędy bezpośrednio dotyczyły.
Redakcja

