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127

OD REDAKCJI
Józef Placha

Czas otwartych rekolekcji

O

kres wakacji i urlopów to niewątpliwie czas relaksu i wypoczynku. To również czas refleksji nad tym, czego dokonaliśmy lub nie zrobiliśmy przedtem, a także moment zastanowienia
się nad nowymi planami; to chwila namysłu nad koniecznością
selekcji czekających nas zadań – może nawet rezygnacji z niektórych z nich albo wyboru innych form zaangażowania.
Jedno jest pewne, że jest to okazja do bardziej racjonalnego
odnalezienia swojego miejsca pośród wzajemnych relacji i licznych obowiązków. W związku z tym trzeba nam nieco odejść
w strefę ciszy i samotności, by lepiej sobie to wszystko poukładać.
Może będzie nam też potrzebne wsparcie i rady mądrych ludzi?
Z całą pewnością nie możemy zapomnieć o tym, że – korzystając z różnych możliwości pomocy – najlepszą próbą optymalizacji
naszego miejsca wśród innych i pośród rozlicznych zadań, jest oddanie wszystkich naszych problemów Bogu. Bez tego szczególnego
rodzaju zawierzenia nawet nasze najlepsze pomysły na życie będą
z góry skazane na niepowodzenie.
Idąc śladem tych myśli, dochodzę do wniosku, że wakacje to
swoistego rodzaju czas otwartych rekolekcji – zgoła innych niż tych
ograniczonych ścianami domu rekolekcyjnego, kaplicy czy kościoła.
To podarowany nam czas, którego nie można zmarnować, lecz
w pełni wykorzystać do nabrania głębszego oddechu.
Obcując z przyrodą i jak najszerzej rozumianą naturą, stoimy
przed kolejną szansą na odnalezienie większego ładu i harmonii
wewnątrz siebie i wokół nas.
Tego gorąco życzę w pierwszej kolejności sobie oraz wszystkim
naszym Czytelnikom i Współpracownikom.
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LIST
Władysław Gołąb

Refleksje wakacyjne

P

przed kilku laty najmłodszy wnuk zapytany, jakie są twoje
marzenia, odpowiedział bez chwili wahania: „Chciałbym,
aby wakacje trwały dziesięć miesięcy, a nauka w szkole tylko dwa!” Kiedy jednak we wrześniu wracał do szkoły, cieszył
się, bo w szkole nie musi być nudno. Poza tym każda zmiana
niesie ze sobą nadzieję, na to nowe, które będzie wspanialsze
i pozwoli nam osiągnąć wymarzony sukces. Życzę zarówno naszym wychowankom odpoczywającym na wakacjach, naszym
nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom spędzającym letni wypoczynek, dużo radosnych dni, nabrania
sił, spokojnej refleksji pozwalającej na zrozumienie codziennych trudów. Człowiek realizuje się w tym co czyni, co wnosi
w otaczający go świat, czym uczestniczy w dziele dalszego jego
stwarzania. Bóg stworzył świat, ale jego dalsze tworzenie polecił nam i trzeba, aby każdy kończący się dzień można było zamknąć słowami: to co dziś uczyniłem jest dobre. Może to być
głęboko przeżyta modlitwa człowieka cierpiącego, zmorzonego śmiertelną chorobą, może to być uśmiech jakim obdarzymy
człowieka zrozpaczonego, a może to być praca, wyciskająca
z nas ostatnie krople potu. Dlatego odpoczywając w dni wakacyjne nabierajmy sił na to twórcze całoroczne działanie.
Dzieło Matki Elżbiety Róży Czackiej to przede wszystkim
dzieło służby niewidomym. Ona chciała każdego niewidomego uczynić człowiekiem społecznie użytecznym. Dlatego
6

priorytetem w naszym działaniu jest to, co służy temu celowi. Matka dla realizacji tych zadań powołała dwa odrębne
organizmy prawne: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które
łącznie tworzą Dzieło Niewidomych. W myśl przepisów statutu Towarzystwa, celem jego jest „otaczanie niewidomych
i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu potrzeb
edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych
i religijnych”. Ta wszechstronna opieka obejmująca człowieka
niewidomego od wieku niemowlęcego poprzez lata szkolne,
dojrzałość, aż do starości, polega na nieustannym formowaniu osobowości w oparciu o nowoczesną wiedzę z zakresu tyflologii i rehabilitacji oraz wartości chrześcijańskie nadające
każdemu życiu głęboki sens duchowy. To wszystko co wykracza poza te zasady, stanowi działalność fasadową prowadzącą
często donikąd. Niewidomy człowiek społecznie użyteczny to
ten, który wnosi w swoje otoczenie określone wartości, jest
zaangażowany w codzienne sprawy, realizuje na swój wymiar
wartości kulturalne, wnosi wkład pracy zawodowej i widzi
wyraźne cele w swoim życiu.
Czy nam udaje się realizować taki program? Myślę, że
w wielu wypadkach tak, choć nie brak i błędów. Od przeszło
roku odbywały się w Laskach spotkania z byłymi absolwentami. Z radością muszę stwierdzić, że ogromna większość dała
piękne świadectwo o pracy swych wychowawców i nauczycieli.
Mówiąc o Dziele Matki Czackiej często używa się określenia,
że celem Dzieła, jest niesienie światła „niewidomym na duszy
i na ciele”. Moim zdaniem celem jest przede wszystkim niesienie
światła niewidomym na ciele, a niewidomy dobrze uformowany
wewnętrznie, jest często światłem dla niewidomych na duszy.
O ile chcemy nawracać, to przede wszystkim angażujmy się
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w służbę niewidomym, a wtedy nawrócimy najwięcej poszukujących Boga. Nam dziś najbardziej potrzeba świadków, a nie
nauczycieli. Jeden z biskupów powiedział: „Potrzebuję świętych kapłanów, a nie doskonałych mówców”. A ja dodam – potrzeba nam świętych niewidomych, a oni zewangelizują współczesny zeświecczony świat.
Podczas wypoczynku wakacyjnego zastanówmy się, czy my
jesteśmy godnymi świadkami Dzieła Matki Czackiej?
Laski, dnia 1 lipca 2008 r.

rys. Piotr Pakura
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REKOLEKCJE W LASKACH
Zofia Krzemkowska
Miłość, która widzi w każdym bliźnim
samego Pana Jezusa
/Matka Elżbieta Róża Czacka/

Spotkania z Bogiem i z ludźmi

T

o były piękne, niezapomniane dni. Początek maja, kolorowe, pachnące kwiaty, bujna soczysta zieleń leśna,
świergot ptaków, dróżki, po których ongiś chodziła Matka,
to rarytasy dla mieszczuchów, którym brakuje przestrzeni,
to sceneria, która powitała nas w Laskach po raz dwudziesty
szósty.
Przez pierwsze trzy dni maja odbyliśmy tam ćwiczenia
duchowe pod przewodnictwem krajowego duszpasterza niewidomych, doświadczonego w pracy z nami, księdza prałata
Andrzeja Gałki.
Rekolekcje obejmowały Eucharystię oraz sześć medytacji
nad Słowem Bożym z 20. i 21. rozdziału Ewangelii św. Jana
i 24. rozdziału ewangelisty Łukasza, dotyczących spotkań Pana
Jezusa z uczniami i niewiastami po Zmartwychwstaniu. Poza
tekstem źródłowym – przynajmniej częściowo znanym – obejmowały podział tekstów na punkty tematyczne, zakończone
pytaniami.
Oto przykładowe pytania związane z opisem płaczącej przy
Grobie Marii Magdaleny /J.20.11–18/
– Co jest najczęściej przyczyną mojego smutku, czy nie brak
prawdziwej wiary?
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– Czy szukam Jezusa w modlitwie, w medytacji Bożego Słowa,
wtedy gdy mi się wydaje, że zaginął?
– Czy troszczę się o moją miłość do Jezusa? Czy ją pielęgnuję?
– Czy staram się, aby mój związek z Jezusem był żywy?
– Czy w chwilach zwątpienia i pustki zwracam się do Niego?
– Czy dzielę się Bogiem z innymi?
– Czy nie wstydzę się świadczyć o Jezusie?
– Czy On jest źródłem mojego życia?
Pytania były bardzo pomocne przy medytacji, ukierunkowywały ją. Każda medytacja, poprzedzona wprowadzeniem przez
rekolekcjonistę, trwała godzinę, odbywała się w całkowitym
milczeniu, w kaplicy, w pokoju mieszkalnym, w lesie. Uczestnik
otrzymywał tekst w brajlu lub powiększonym drukiem. Wielogodzinne milczenie było ważnym elementem rekolekcji. Przez
jednych przyjęte ze zrozumieniem i aprobatą, przez innych niechętnie.
Słowo jest główną formą kontaktu niewidomego z otoczeniem. Wielu mieszka samotnie i niezaspokojona potrzeba dzielenia się z kimś swoimi przemyśleniami jest u nas silna. Powszechny brak odpowiednio przygotowanych przewodników
(asystentów osobistych) – jest to nadal duża bolączka środowiska, która sprawia, że niekiedy jesteśmy więźniami czterech
ścian własnego mieszkania. Stąd zróżnicowane oczekiwania
uczestników rekolekcji.
Program obejmował ponadto:
– adorację,
– wspólną modlitwę,
– nawiedzenie cmentarza laskowskiego,
– zwiedzenie Zakładu,
– wycieczkę na Górę Ojca,
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– składanie życzeń oraz Msza św. w intencji powszechnie znanej aktorki Mai Komorowskiej, która od dzieciństwa związana jest z Laskami (odwiedzała Laski jeszcze z mamą),
– wieczorne spotkanie podsumowujące.
Szczególnym miejscem w Laskach jest cmentarz, o tej porze
roku pełen kwiatów. Zatrzymałam się przy grobie Marii Miłkowskiej – przewodniczącej koła PZN na Żoliborzu w Warszawie. Warszawskie koła pamiętały o czwartej rocznicy jej śmierci,
przynosząc wiązankę z napisem: „Najlepszej przewodniczącej”.
Na grobie widnieje wymowny napis: Niestrudzonej w służbie
niewidomych, czy można oczekiwać innej wdzięczności otoczenia po śmierci? Obok jest grób redaktora czasopism dziecięcych,
Haliny Banaś, też ukwiecony. Zatrzymuję się przy nim, by zapalić znicz. Znałyśmy się od studenckich lat.
Laski domem wszystkich niewidomych.
Tu można przyjechać, by odnowić więzi z dzieciństwa, zasięgnąć rady, po prostu wypocząć albo odprawić rekolekcje
– powiedziała Matka Generalna Anna Maria, prosząc o modlitwę w sprawie świętych i dobrych powołań do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – ponieważ siły pracujących sióstr, których ubywa, coraz bardziej słabną, a potrzeb
jest wiele.
Miłość i dobroć w spojrzeniu, w wyrazie twarzy i w całym zachowaniu /Matka Elżbieta Róża Czacka/.
Promieniowała wśród nas radość z tego, czego tu doznawaliśmy, wspierani przez przewodników – osoby towarzyszące. By
doznać wielu przeżyć niestraszna była wielogodzinna podróż
pociągiem. Przyjechaliśmy głównie z Warszawy, ale też z innych
miejsc; siedem osób z Bydgoszczy, liczna grupa ze Śląska, a ponadto z Lublina, Skierniewic, Tarnowa, Kościerzyny, Bielska-Białej, z Olsztyna – w sumie 57 osób z całej Polski, nie tylko
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wychowankowie Lasek, w zróżnicowanym wieku – od młodych
do tych w zaawansowanych latach.
Miłość, która cieszy się z powodzenia bliźnich, z ich zalet i cnót
/Matka Elżbieta Róża Czacka/.
Na zakończenie kilka wypowiedzi uczestniczek rekolekcji:
Katarzyna Piekarczyk – masażystka z Warszawy – „Z natury
jestem osobą głośną, przeraziło mnie zapowiedziane milczenie.
Aby łagodzić jego skutki, zabrałam książki, ale nawet do nich
nie zajrzałam. Uważam teraz – po odbytych rekolekcjach –
że milczenie to radosne wyrzeczenie się słowa”.
Stałymi uczestniczkami laskowskich rekolekcji są panie Zofia Strzelecka i Krystyna Śmigielska z Warszawy. Ta ostatnia
korzysta z wszelkich form działalności duszpasterstwa: turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek krajowych i zagranicznych,
comiesięcznych mszy wspólnoty niewidomych w kościele św.
Marcina, dni skupienia i rekolekcji. „Dziękuję księdzu rektorowi – rekolekcjoniście, za słowa które do nas kieruje, nie tylko
z okazji rekolekcji, bo one są mądre, przemyślane, trafiają nam
do przekonania”. Podobnego zdania jest pani Zofia Strzelecka.
Teresa Supeł przyjechała aż z Bytomia. Widziałyśmy się ostatnio przed 22 laty. W zawodzie masażysty przepracowała 32 lata.
Wysiłek fizyczny sprawił, że znacznie pogorszył się jej wzrok
i musi już korzystać z pomocy przewodnika. Mieszka sama, więc
kontakt z takimi samymi ludźmi, wspólna modlitwa, prowadzona medytacja, odpowiadają jej. Jest w Laskach na rekolekcjach po
raz trzeci. Poprzednie głoszone były przez diecezjalnych duszpasterzy niewidomych. Miały inną formułę. Obejmowały nauki na
określony temat, wspólną modlitwę z licznym udziałem świeckich, wieczory dyskusyjne na omawiany temat. Nie było medytacji, która jest trudniejszą formą, wymaga przygotowania.
Młode pokolenie reprezentowały: Hanna Pasterny z Jastrzębia Zdroju – absolwentka romanistyki, która poszukuje stałej,
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satysfakcjonującej pracy. Są pewne perspektywy (przechodzi
przygotowanie zawodowe). Mają to być tłumaczenia i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Przyjechała, by te sprawy
„omodlić”. Była dwa razy na rekolekcjach dla głuchoniewidomych w Laskach, ale na majowych jest po raz pierwszy. Towarzyszą jej wspomnienia, ponieważ w dzieciństwie spędziła w Laskach 10 lat. Ma tu zaprzyjaźnioną polonistkę, p. Annę Gedyk,
która przez 5 lat kierowała jej edukacją polonistyczną. Takie
kontakty trzeba pielęgnować i odnawiać.
Na rozdrożu zawodowym i życiowym jest też Monika Zoch
– studentka V roku psychologii na bydgoskim uniwersytecie.
Właśnie broni pracy magisterskiej – 100 stron – na temat asertywności niepełnosprawnych i radzeniu sobie przez nich, opartej na szerokich badaniach. Waha się, czy pozostać w Bydgoszczy
– bo przez pięć lat zdołała polubić to miasto; tu rodzice kupili
jej kawalerkę – czy też wrócić do rodzinnego Tczewa, być bliżej
nich. Podjęciu trafnych decyzji sprzyjają medytacje i wyciszenie
się. Jest w Laskach i na rekolekcjach po raz pierwszy. Wszystko
jest dla niej nowe, nieznane. Dziwi ją i zaskakuje. Na pewno będzie tutaj wracała. Jedno z postanowień rekolekcyjnych Moniki
to włączenie się do działalności duszpasterstwa wśród niewidomych, niezależnie w którym mieście będzie.
Ewa Dudek przyjechała z okolic Tarnowa. Poznałyśmy się
podczas ubiegłorocznej pielgrzymki na Ukrainę. Zwróciła moją
uwagę umiejętnościami wokalnymi. Jak zwykle włączyła się wokalnie w liturgię mszalną. Lgnie do tego środowiska. Wraca tu
chętnie, także na rekolekcje.
Po raz pierwszy na rekolekcjach i w Laskach jest p. Roma
Modzelewska z Warszawy - po socjologii, w przeszłości bankowiec, mieszka sama. Wzrok straciła pół roku temu. W domu
dobrze sobie radzi, przecież dobrze widząc prowadziła gospodarstwo domowe dla siebie i syna. Musiała wszystko robić sama.
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Gorzej jest poza domem, a także ze sferą psychiczną, świadomość, że tak już będzie zawsze. Wprawdzie przeszła przez turnus rehabilitacji podstawowej w bydgoskim „Homerze”, ale potrzebowała jeszcze duchowej pomocy kapłana rekolekcjonisty.
Ponieważ znała go wcześniej, rozmowa była skuteczna i owocna. Wyjeżdżała z Lasek z nadzieją na pogodzenie się z sytuacją,
w jakiej się znalazła. Radością jej życia są wnuki: Karolina
i Sebastian. Kontakt z nimi wnosi w życie uśmiech. Chętnie korzysta z Akademii Trzeciego Wieku dla Niewidomych. Zajęcia,
wykłady i wycieczki są ciekawe. Przychodzi po nią asystentka
osobista, która po zakończonych zajęciach odprowadza ją do
domu. Ma więc nie tylko spełnienie swoich zainteresowań, ale
także komfort psychiczny, nie musi troszczyć się o zapewnienie
sobie przewodnika, czy bezpieczną drogę.
Wszystkim uczestnikom odpowiada panująca atmosfera serdeczności i życzliwości, wzajemnej pomocy. Dobre są
warunki zakwaterowania w nowym domu rekolekcyjnym
i smaczne, domowe wyżywienie. Dowiedzieli się o terminie rekolekcji z internetu. Zresztą nie uległ on zmianie w stosunku
do lat ubiegłych. Szkoda, że nie zamieszczono ogłoszenia na
ten temat także w „Pochodni”, bo w latach ubiegłych ukazywały się one.
Podsumowując spotkanie z Bogiem, ludźmi i przyrodą
ksiądz rekolekcjonista powiedział: „oceniam je dobrze. Część
uczestników zastosowała pełne milczenie i medytację zalecane
na tych rekolekcjach. Druga grupa częściowo spełniła stawiane wymogi, a trzecia po prostu je odrzuciła, nie zaakceptowała.
Zdania i odczucia były podzielone, ale zawsze, gdy spotykamy
się z czymś nowym, tak jest. Gdyby znalazło się piętnastu chętnych, którzy chcieliby dobrowolnie podjąć taką próbę pracy nad
sobą, zorganizowałbym dla nich odrębne rekolekcje w innym
terminie. Na majowych wrócimy do poprzedniej formuły, bo
takie są oczekiwania uczestników.”
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Bóg zapłać rekolekcjoniście, księdzu prałatowi Andrzejowi Gałce, za dzielenie się z nami Słowem Bożym i za duchowe
wsparcie, siostrze Jeremii – organizatorce naszych rekolekcji –
szczególne wyrazy wdzięczności za poniesiony trud, innym osobom – naszym przewodnikom i sobie nawzajem za bycie razem,
krzepiące słowo zrozumienia, wzajemne ubogacanie się.
Wyruszyć w drogę do samego siebie! Wyruszyć w drogę ku
ciszy – ten cel został spełniony. Do zobaczenia za rok na podobnych rekolekcjach – także w Laskach.

rys. Agnieszka Piskorek
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Z SURDOTYFLOPEDAGOGICZNEJ TEKI
s. Lidia Witkowska FSK

Historia życia głuchoniewidomej
Krystyny Hryszkiewicz
Pan Jezus wiedzie drogami, które niekiedy nas samych zaskakują. Przedziwnie splata wydarzenia w życiu człowieka; daje się
poznawać w znakach i ludziach, których stawia na naszej drodze. On działa i pozwala doświadczyć Siebie poprzez obecność
i nieobecność, w świetle i ciemności, w radości i cierpieniu,
w śmierci i zmartwychwstaniu.
Ktoś powiedział, że Pan Jezus ma taką Boską Wypożyczalnię. Sam podsuwa to, co najlepsze. Daje, jakby wypożycza nam
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ludzi, których uważa za dobrych czy wręcz koniecznych dla naszego wzrastania. On również wie, kiedy odebrać to, co wypożyczył. W tym wszystkim chodzi o dojrzałość w odczytywaniu
znaków, delikatność serca, która rozpozna dotyk Jezusa. Ten,
który nie ma rąk, dotyka, staje się Rzeczywistością i źródłem
tego, co rzeczywiste.
Dla wielu łaską podarowaną na drogach wewnętrznych poszukiwań stała się głuchoniewidoma Krystyna Hryszkiewicz. Ona,
która nic nie mówi, przemówiła mocniej niż niejedna katecheza.
Ona, która nie słyszy, pozwoliła wielu ludziom usłyszeć głos Boga.
Sama niewidoma, stała się światłem dla tych, którzy pozostawali
jeszcze w ciemnościach.
Kiedy byłyśmy razem w Żułowie, postawiła mi pytanie: Czy
jest ktoś taki na świecie jak ja? Kto nie słyszy, nie widzi i nie
mówi? Opowiedziałam jej wtedy o Helenie Keller. Zaciekawiona postawiła kolejne pytanie: A czy ja mam swoją historię życia?
I tak powstało krótkie opowiadanie napisane specjalnie dla niej,
ponieważ chciała poznać prawdę o sobie.
Do Lasek przyprowadziła mnie właśnie ona, dlatego jako
dowód wdzięczności chciałabym opowiedzieć historię jej życia,
obarczonego tajemnicą Krzyża, naznaczonego cierpieniem.

Twoje narodziny w Oszmianie. Twoja choroba. Śmierć ojca.
Kochana Krystyno, od czasu kiedy jestem w Żułowie, napisałam dla Ciebie już kilka opowiadań; Historię Małej Róży –
o Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Kolejna opowieść to o Helenie
Keller, która pokazała światu, że odwaga i wiara nie mają granic.
Dzisiaj rozpoczynam pisać nie tyle opowiadanie, ale wspomnie17

nia o Tobie, o Twoim życiu. Jednym słowem będzie to historia
życia Krystyny Hryszkiewicz.
Kiedy Ty przyszłaś na świat, mnie jeszcze na nim nie było,
a więc będą to wspomnienia oparte na wypowiedziach Twoich
Rodziców, siostry Emmanueli i siostry Ludwiki. Chciałabym,
abyś razem ze mną mogła powspominać dawne czasy, kiedy
jeszcze byłaś małym dzieckiem.
Urodziłaś się 25 lutego 1939 roku w Oszmianie. Ta miejscowość obecnie należy do innego kraju, który nazywa się Białoruś.
Miasteczko leży na trasie między Wilnem a Mińskiem. Wilno
jest stolicą Litwy, a Mińsk stolicą Białorusi. Piszę Ci to dlatego,
ponieważ już wiesz, że Warszawa jest stolicą Polski.
Oszmiana jest teraz kilkutysięcznym miasteczkiem, które
otaczają liczne wzgórza i pagórki porośnięte lasem. Między nimi
płynie rzeka, która nazywa się Oszmianka. To tyle o Twoim rodzinnym miejscu.
Twoi rodzice bardzo byli szczęśliwi, ale w
domu brak było dziecka.
Dziecko jest wielką radością i błogosławieństwem
dla całej rodziny.
I doczekali się ślicznej, małej dziewczynki,
której na chrzcie święKościół Świętej Trójcy w Oszmianie dzisiaj
tym dali imię Krystyna. Zanim jednak przyszłaś na świat, mama nosiła Cię pod
swoim sercem dziewięć miesięcy. Wielka radość zapanowała
z powodu Twoich urodzin! Urodziłaś się zdrowa, to znaczy
byłaś dziewczyną, która widziała, słyszała i mówiła. Kiedy
miałaś 15 miesięcy, czyli byłaś bardzo malutka, biegałaś na
małych nóżkach po całym domu i głośno wołałaś: Babcia! Jania! Jadzia! Tatuś! Wszyscy cieszyli się, że mała Krysia rośnie
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i z każdym dniem coraz więcej mówi. Takie były początki
Twojego życia.
Niestety, mniej więcej w tym samym czasie, czyli kiedy miałaś niewiele ponad rok, zachorowałaś bardzo poważnie. Rodzice
robili wszystko, abyś mogła jak dawniej być zdrowa. Wozili Cię
do różnych lekarzy. Tatuś pojechał z Tobą bardzo daleko, bo aż
do Moskwy, aby tam pokazać Cię lekarzowi. Wszyscy mieli nadzieję, że ktoś Ci pomoże. Niestety, tam również powiedziano,
że choroba jest poważna i nic nie da się zrobić. Po 6 tygodniach
przestałaś widzieć. Po jakimś czasie choroba powróciła i mama
pojechała z Tobą do szpitala do Białegostoku. Tam powiedziano, że jest to choroba, która nazywa się zapalenie opon mózgowych. Po dwóch tygodniach wróciłyście z mamą do Oszmiany, do domu, ale tym razem Ty już nic nie słyszałaś. Rodzice
kochali Cię bardzo i ratowali, jak mogli, ale od tego czasu stałaś się dziewczynką głuchoniewidomą. Przestałaś też chodzić.
W domu zapanował wielki smutek. W tym samym czasie Twoja
mama spodziewała się drugiego dzieciątka. Twoja siostrzyczka
przyszła na świat, ale po trzech tygodniach życia odeszła do Pana
Boga. Od tamtej pory masz siostrzyczkę, która z nieba opiekuje się Tobą. Nadal pozostałaś jedynym i ukochanym dzieckiem
mamy Janiny i taty Józefa.
To był trudny czas, szczególnie dla Twojej kochanej Mamy.
Ty jeszcze tego wszystkiego nie rozumiałaś, bo byłaś malutka.
Kiedy miałaś trzy latka, Twój tatuś umarł. Był to rok 1942. Twoja
mama miała wtedy 27 lat. Kiedy Ty po swojej chorobie przestałaś
chodzić, mama prawie cały czas nosiła Cię na rękach. Próbowała kłaść Cię do łóżeczka, ale Ty natychmiast zaczynałaś płakać,
dlatego znowu brała Cię na ręce. Mama była bardzo zmęczona.
Czasami do domu przychodziły obce kobiety, które opiekowały
się Tobą. Głównie nosiły Cię na rękach i wtedy była chwila ciszy
i wytchnienia dla domowników.
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Z pomocą mamie przyszedł brat Twojego zmarłego taty. Po
pewnym czasie ożenił się z Twoją mamą i stał się Twoim ojczymem. Nowy tata, Witold, kochał Cię jak własną córkę. Ty szybko
nauczyłaś się go rozpoznawać. Ojczym, w miarę upływających
lat, zajął poważne miejsce w Twoim sercu. Kiedy byłaś starsza, tata
chodził z Tobą na spacery, szczególnie długie w niedzielę. Łowił
z Tobą ryby, woził Cię na saneczkach po śniegu lub zamarzniętym
jeziorze, zabierał na miłe wizyty
do rodziny.
Wtedy jeszcze nie potrafiłaś
nic mówić głosem. W sprawach
najkonieczniejszych porozumiewałaś się znakami, na migi. Znaki
te wymyślałaś sobie sama.

Przeprowadzka do Szczecinka. Dzieciństwo.
W roku 1946, razem z rodzicami i pozostałą rodziną przeprowadziłaś się z Oszmiany do Szczecinka.
Napiszę Ci o Szczecinku. Jest to miasto położone wśród jezior i lasów w północnej części Polski między dwoma dużymi
jeziorami: Trzesiecko i Wielimie. Zostało założone jako jeden
z najstarszych grodów na terenie Pomorza w 1310 roku. Dawniej było miejscem obronnym i ośrodkiem handlowym. W 1878
roku powstała tu pierwsza linia kolejowa.
Obecnie liczy 42 tysiące mieszkańców. Jest tu czyste powietrze, woda i duże, piękne obszary porośnięte lasami. Łagodny
klimat morski sprawia, że miasto od dawna znane jest jako miejscowość wypoczynkowa. Szczecinek ma bardzo dobre połącze20

nia kolejowe z innymi miastami: ze Szczecinem, Piłą, Poznaniem, Słupskiem, Koszalinem, Warszawą. Wiele się zmieniło od
czasu, kiedy Ty z rodzicami przeprowadziłaś się do Szczecinka.
Obecnie wybudowano wiele nowych osiedli mieszkaniowych,
powstały nowe kościoły, szkoły, ulice.
Pozostały do dzisiaj niektóre stare budowle, np. zamek nad
jeziorem, stary Ratusz na Placu Wolności, Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny, który ma wysoką na 78 metrów wieżę
widoczną z bardzo daleka.
Są również obiekty sportowe, takie jak stadion, na którym
są boiska piłkarskie, hale sportowe, korty tenisowe, basen.
Największą atrakcją Szczecinka są piękne plaże nad jeziorem
Trzesiecko i park. Latem dzieci razem z rodzicami kąpią się
i opalają. Jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego, takiego jak:
rowery wodne, kajaki, żaglówki, motorówki. Można też wybrać
się na przejażdżkę małym stateczkiem „Danusia”, który pływa
dookoła jeziora.
Ty bardzo często chodziłaś na spacery do parku. Przez 10 lat
mieszkała z Wami w Szczecinku siostra Zofia Dembowska, która często zabierała Ciebie na długie spacery. Pozostało też wiele
fotografii, na których widać, jak idziesz brzegiem jeziora.
W Szczecinku zamieszkałaś w jednym domu razem z rodzicami i dziadkami. Jedne drzwi prowadziły na ulicę, drugimi wychodziło się na podwórko. Był też niewielki ogród
i pole należące do Twoich dziadków. Tatuś Twój pracował jako
woźny w przedszkolu. Pilnował porządku, dbał o przedszkole.
W ten sposób zarabiał pieniądze, za które można było utrzymać
dom i kupić, co potrzeba do życia. Mama natomiast zawsze była
w domu. Gotowała smaczne obiady, sprzątała, a przede wszystkim zajmowała się Tobą. Musiała wciąż uważać, abyś sobie nie
zrobiła jakiejś krzywdy. Ty byłaś wszystkiego ciekawa, lubiłaś
wszędzie zajrzeć, nie zdając sobie sprawy, że może się stać coś
niedobrego.
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Z każdym dniem byłaś silniejsza i większa. Jednak w żaden
sposób nie można było porozumieć się z Tobą. Nikt w domu
nie wiedział, jak Ci pomóc, jak wejść w Twój niewidomy świat
pełen ciszy i tajemnic.
Mama wspominała, że często biegałaś po szerokiej, polnej
drodze koło domu. Mama widziała Ciebie przez okno i w ten
sposób pilnowała, aby Ci się nic złego nie stało. Biegałaś wiele
godzin w ciągu dnia, tam i z powrotem. Wzdłuż drogi rosły jakieś warzywa, zboże, ale Ty nie wyciągałaś ręki, by dowiedzieć
się, co to jest. Mama mówiła, że nikt nie zachęcał Cię do tego, bo
wyrywałaś i niszczyłaś wszystko, co wpadło Ci w ręce. Uważano
więc, że lepiej, abyś się niczym nie interesowała, więc niczego
nie znałaś. Nie wiedziałaś, że kwiaty mają nazwy, a warzywa potrzebne są, aby z nich ugotować zupę.
W domu oprócz Ciebie nie było innych dzieci, z którymi
mogłabyś się bawić. Byłaś sama. Nie potrafiłaś się bawić lalkami,
tak jak dziewczynki w Twoim wieku.
Kiedy biegałaś ścieżką
przed domem, przez okno
również pilnowała Cię babcia,
a mama w tym czasie mogła
ugotować obiad, zrobić pranie,
sprzątanie. Gorzej było, gdy
nagle wpadłaś do domu. Chwytałaś natychmiast wszystko,
co było pod ręką. Szklanka, kubek czy imbryczek leciały na podłogę. Mama musiała
czuwać, by w porę pousuwać,
co się dało. Ale mimo to było
Krysia z mamą i ojczymem
wiele smutnych pamiątek po
niszczących zapędach samowolnej Krysi. Poza tym zdawało Ci
się, że wszystko, co Ci w rękę wpadło, należy do Ciebie.
22

Strych. Filiżanka z pieniędzmi. Doniczki na podłodze...
Na strychu była rupieciarnia – skład Twoich skarbów. Znosiłaś tam różne rzeczy, które znalazłaś, a raczej złapałaś. Wszystko, co tylko mogłaś, gromadziłaś na strychu.
Te skarby z czasem stawały się uciążliwe dla Twojej mamy.
Według jej opowiadań, gdy nagle przypominałaś sobie, że coś tam
ukryłaś, biegłaś i szukałaś, ale wśród różnorodnych drobiazgów nie
mogłaś znaleźć tego, co chciałaś. Wtedy krzyczałaś niesamowitym
głosem, aż było Cię słychać w sąsiednich domach. Miotałaś się po
podłodze, tyranizując w ten sposób otoczenie, aby natychmiast
dano Ci to, czego szukasz. Matka spragniona spokoju, starała się
dla świętego spokoju dać Ci wszystko, czego żądałaś. Rozszalałej
Krysi – mówiła mama – nie można było niczym pohamować. Nie
cofałaś się nawet przed rękoczynami. Im dalej szły lata, tym więcej
byłaś samowolna i nieposłuszna. Mama kupowała Ci dużo zabawek, ale Ty je również niszczyłaś, nie wiadomo dlaczego.
Wciąż najgorszym było to, że nikt nie mógł Ciebie zrozumieć i z Tobą porozmawiać tak jak dzisiaj.
Mama wspominała, jak kiedyś zaczęłaś zbierać drobne pieniądze do filiżanki. Raz usiłowałaś zabrać je z kieszeni swemu
dziadkowi. Dziadek nie chciał Ci ich dać. Rozgniewana odeszłaś, a po chwili wróciłaś i cisnęłaś mu całą filiżankę pod nogi.
Od tego czasu skończyłaś ze zbieraniem pieniędzy. Wiedziałaś,
że pieniądze wymienia się na inne rzeczy, bo czasem chodziłaś
z mamą do sklepu, dawałaś pieniądze, a otrzymywałaś cukierki
czy pończochy.
Innym razem jakaś znajoma przyszła do was z kwiatami
w doniczce. Ty zażądałaś tej doniczki, a gdy nie otrzymałaś,
wzięłaś swoje trzy doniczki z kwiatami i kolejno cisnęłaś je pod
nogi tej znajomej.
Różne historie z Twojego dzieciństwa opowiadała Twoja
Mama.
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Sama wymyślałaś znaki. Tworzyłaś je samorzutnie, zależnie od potrzeby chwili. Wymowne ruchy całych rąk, dłoni
i palców określały przedmioty, osoby, niektóre cechy, jak: mały,
duży, ładny, brzydki; odnosiły się także do czynności: jeść, pić,
spać, iść, skakać, stać, pisać, przeplatać na ramce, myć się,
czesać, ubierać itd. Dla przedmiotów, których nie znałaś, natychmiast tworzyłaś znak bez żadnego wysiłku. Bardzo często
był to kształt tej rzeczy wyrysowany palcem w powietrzu, np.
dzbanek. Były to znaki będące doskonałym odtworzeniem
przedmiotu czy też czynności. Znaki wyrażały sedno rzeczy
i nawet ten, kto z Tobą mało przebywał, łatwo mógł się domyślić, o co chodzi.
Często opowiadałaś znakami cały przebieg swego myślenia.
Miałaś od najwcześniejszych lat myślenie bogate, choć dla nas
tajemnicze.
W domu podpatrywałaś czynności mamy, która wtedy
pracowała wolniej, abyś Ty mogła zobaczyć palcami, jak daną
czynność wykonać. W ten sposób nauczyłaś się między innymi
obierania ziemniaków, robienia na drutach i szycia na maszynie. Gdy mama robiła na drutach i na chwilę druty odłożyła,
już były one w Twoich rękach. Chciałaś robić tak samo, jak
mama. Przewlekałaś więc oczko po oczku, ale to, co zrobiła
mama, prułaś. W ten sposób zobaczyłaś palcami, jak powstaje oczko. Przez cały czas pobytu w domu nie wykonałaś na
drutach ani jednej praktycznej rzeczy. W podobny sposób też
podpatrzyłaś, jak mama szyła na maszynie i sama zabierałaś
się do tej pracy.
Interesowało Cię też szycie igłą i co mogłaś, to szyłaś, naśladując mamę. Ciągle zanudzałaś, aby mama nawlekała Ci nitkę,
ale pewnego dnia, ku zdumieniu mamy, wpadłaś na pomysł nawlekania igły językiem. Odtąd byłaś i jesteś w tej dziedzinie samowystarczalna, a nawet nieraz wyręczasz innych w tej sztuce.
To było wielkie i samodzielne odkrycie.
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Matka Boża Płacząca z Lubelskiej Katedry.
Rodzice chcieli posłać Cię do jakiejś szkoły, gdzie mogłabyś nauczyć
się porozumiewać z otoczeniem. Nie
wiedzieli, gdzie taka szkoła może być.
Postanowili poprosić o pomoc w tej
sprawie samą Matkę Bożą. Cała trójka: mama, tata i Ty wybraliście się
w daleką podróż pociągiem do Lublina. Miałaś wtedy 11 lat.
Kilka lat wcześniej, a było to w roku
1949, na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej znajdującej się w Katedrze
w Lublinie pojawiły się łzy. Prawdziwe
łzy. Matka Boża płakała. To było wielkie wydarzenie dla ludzi. Znak od Maryi. Ludzie zaczęli nawiedzać to miejsce
i przejeżdżali z całej Polski, aby prosić
o potrzebne łaski dla siebie, czy bliskich. Twoi rodzice pełni ufności i wiary również wybrali się w tę długą podróż, aby prosić Matkę Bożą o pomoc
dla Ciebie. Prosili o cud. W ten sposób
i przede wszystkim dzięki swojej wierze, zostali wysłuchani.
W drodze powrotnej z Lublina do Szczecinka mieli przesiadkę w Warszawie. Tam poznali panią profesor Marię Grzegorzewską, która zainteresowała się Tobą i obiecała znaleźć dla
Ciebie szkołę, w której nauczysz się wielu rzeczy. Nie było to
łatwe. Pani Profesor jeździła po całej Polsce, szukając najlepszego miejsca dla Ciebie. Po długich poszukiwaniach trwających
trzy lata, ostatecznie zdecydowała, że najlepszym miejscem dla
Ciebie będą Laski.
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W ten sposób, za pośrednictwem Matki Bożej, znalazłaś się
w Laskach. Dzisiaj można powiedzieć, że zawdzięczasz to swoim
rodzicom, którzy wymodlili dla Ciebie to miejsce i nauczycielkę,
która nauczyła Cię mówić, pisać, pracować, bardziej samodzielnie żyć.

Profesor Maria Grzegorzewska i Laski.
Do Lasek przyjechałaś
razem z rodzicami dnia
23 lutego 1953 roku. Miałaś wtedy 14 lat. Zabrałaś ze
sobą małą walizkę i tobołek
pościeli. Czekała na Ciebie
Twoja nauczycielka, s. Emmanuela Jezierska i s. Ludwika Krupa, które miały
Krysia z prof. Marią Grzegorzewską
pracować z Tobą. Obie Siostry były ciekawe, jak Ty wyglądasz. Twoja nauczycielka tak opisała swoje pierwsze wrażenia po spotkaniu z Tobą: „...do Lasek
przywieźli Krystynę matka i ojczym. Krysia czuła się dobrze z rodzicami. Na drugi dzień ojczym tłumaczy jej, że odjedzie. Krysia
jest ciągle przy nim i nie daje mu się ruszyć. Gdy tylko drgnie,
rzuca się, by go trzymać. Wtedy tłumaczy jej, że pojedzie, ale że
wróci. Toteż gdy już naprawdę czas wyjść z domu, Krysia jakoś godzi się z tym faktem. Krzyknęła raz rozpaczliwie i na tym koniec.
Została jeszcze matka. Było to z góry ułożone, że musi zostać, aby
nauczyć nas sposobu porozumiewania się z Krysią w najkonieczniejszych choćby sprawach. Nie wiedziałyśmy, jakie to będzie
porozumienie. Nauczyłyśmy się z s. Ludwiką mowy znakami
głuchoniemych na codzienny, domowy użytek. Ale Krysia ma
własne znaki. Przez trzy dni przebywałyśmy nieustannie z mat26

ką Krysi, patrzyłyśmy na tę mowę i rozmawiałyśmy z Krysią.
Było to nasze pierwsze porozumienie się z nią, z Krysią, pod
okiem matki”.
Dalej Siostra Emmanuela pisze: „Krysia jest wysoka, dobrze
zbudowana, ładna, o pięknie wykrojonych ustach i regularnych
rysach. Lewe oko trochę zapadłe, jakby wyschnięte i przesłonięte niby białawą mgłą. Dwa długie, ciemne warkocze o wijących się włosach. Ręce o ładnym kształcie, długie, wąskie palce. Twarz żywa, inteligentna. Nie ma nic tępego, nic zastygłego
w jakimś jednym wyrazie. Twarz ta gra różnymi odcieniami
wzruszeń. Niezbyt wysokie czoło przecina w chwili gniewu głęboka, podłużna zmarszczka.
Krysia robi wrażenie, jakby stale czuwała. W małym pokoiku, który przydzielono jej na mieszkanie w domu dziewczynek
niewidomych, pilnuje zwłaszcza
ojczyma. Siedzi blisko, kolanem
swoim dotykając jego nogi. Gdy
ojczym się ruszy, Krysia wstaje
razem z nim.
Krysia zachowaniem swoim
zdradza, że to nowe miejsce jest
bardzo ciekawe. Pełno nowych
zapachów, jakieś wiewy powietrza, które się szybko wokół niej
porusza — to zwiastun tego, że
ktoś przeszedł. Ktoś stanął obok
i głaszcze po długich warkoczach.
Jakieś nowe postacie, ubrane
w długie suknie, jakieś korale u pasa, krzyżyk. Krzyżyk Krysia
całuje nabożnie. Żegna się pięknie, tak jak ją matka nauczyła.
Krysia ma szybkie i zdecydowane ruchy. Szybko postać jest
dotykiem obejrzana. Od głowy aż do butów włącznie, a zwłaszcza buty. Buty i ręce. Głowy niemal nie dotyka.
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A tu coś jej podają. Nie wie jeszcze, co to, ale trzyma mocno,
bardzo mocno. I robi znak: „Moje, moje?” Uderza się w piersi
gwałtownymi ruchami, żądając potwierdzenia, że to jej. Tak, to
co się tu jej podaje, to przeważnie z myślą, że dla niej. Podana
ramka z nabitymi gwoździami i pasmo nici wełnianych: motowidło wywołuje żywe zainteresowanie. Pokazują jej zwijanie
wełny na motowidle. Krysia bardzo się tym interesuje, co ujawnia się później w tym, że nie można oderwać jej od tej pracy.
Krysia siedzi i zwija wełnę. Siedzi nawet z dala od ojczyma, który wzruszony całuje ją i wychodzi z pokoju, by wyjechać znów
do pracy.
Jest jeszcze mama. O nią, można by sądzić, Krysia jest spokojniejsza. Ufa, być może, że jej samej nie zostawi.
Krysia zajęta jest pracą. Nie rusza się od rameczki, na
której palcami przeplata mały kilimek tak, jak jej pokazano.
Zresztą, gdziekolwiek wyjdzie, znajduje coś ciekawego. Ten
dom stworzony jest jak dla niej. Gdziekolwiek wyciągnąć
rękę, wszędzie coś jest. Wprawdzie nie zawsze pozwalają zabrać wszystko do swego pokoju, ale Krysia, stara się potargować, poszarpać trochę, a gdy już trzeba oddać, bo odbierają, to Krysia gniecie w ręce, na znak swego gniewu i niezadowolenia.”

Pierwsze samodzielne kroki w nowym miejscu.
„Po kilku dniach mama wyjeżdża, ale Krysia zajęta jest pracą; żegna się, nie wstając ze stołeczka, i po odejściu matki nadal
pilnie pracuje.
Pierwsza noc bez mamy. Od lat pierwsza. Krysia prawie nie
sypia nocami. Nie sypiała też w domu.
W nocy Krysia jest niespokojna. Wstaje, sprawdza, czy
ktoś z nią śpi, kto śpi. Zwiedza każdy kąt, wchodzi pod łóż28

ko siostry, która ma przy niej dyżur. Widocznie jednak systematyczny rozkład dnia, nauka i inne zajęcia tak absorbują
dziewczynkę, że powoli, stopniowo uspokaja się. Zaczyna sypiać dłużej, coraz dłużej. W końcu potrafi spać 11 godzin na
dobę.
O żywej inteligencji świadczy następujący przykład z jej życia. Babka i matka opowiedziały, że Krysia mając lat siedem,
obrała kartofelek, pokroiła go, włożyła do małego kubeczka, nalała wody, posoliła i zaniosła do mieszkania babki. Tu sprawdziła ręką, czy kuchnia jest ciepła i postawiła kubeczek na blasze,
zapewne chcąc, by się zupa ugotowała. Matka nigdy nie uczyła
Krysi, w jaki sposób i z czego gotuje się zupę. Przyrządzenie tej
zupy było wynikiem poczynionych obserwacji. Świadczy też
o tym, jak dobrze Krysia wiedziała, co i gdzie było w domu, zdobyła bowiem samodzielnie wszystko, co jej było do przyrządzenia tej zupy potrzebne.
(…) Krysia przywieziona do Lasek jest osobą bardzo interesującą, o wnętrzu pełnym zagadek, o wielu, jak się wydaje, możliwościach”.
To takie pierwsze wspomnienia siostry Emmanueli o Tobie.
Siostra Emmanuela zauważyła, że Twoja twarz jest pełna życia. Widać było, kiedy jesteś smutna, a kiedy wesoła. Śmiałaś się
chętnie, ale Twój śmiech nie zawsze był taki sam; inny śmiech
był wtedy, kiedy coś spsociłaś, kiedy zrobiłaś coś, co Ci nie wolno i dobrze o tym wiedziałaś. W takich chwilach Twój śmiech
był dość głośny i nieprzyjemny dla ucha. A siostry już wiedziały,
że coś przeskrobałaś, tylko co?
Jeszcze inaczej śmiech brzmiał wtedy, kiedy robiłaś coś na
przekór, na przykład, gdy niby wkładałaś palec do talerza z jedzeniem i czekałaś, co będzie dalej, bo wiedziałaś, że tak się
nie robi.
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Nauka mowy do ręki i pisma brajla.
Czwartego dnia pobytu w Laskach s. Emmanuela pokazała
Ci dużego konia na biegunach. Huśtałaś się na nim bardzo długo. Wtedy pierwszy raz siostra Emmanuela napisała Ci do ręki
wyraz „koń” i chciała, żebyś i Ty powtarzała ten wyraz.
Drugim wyrazem, który poznałaś, był „wóz”. To był dziecinny wózek dla lalek z dwoma dyszlami. Bujałaś się na koniu
i rytmicznym ruchem huśtałaś wózek. Siostra napisała Ci jeszcze
wyraz „kosz” i postawiła go na wózku. Ty również powtórzyłaś
bez trudu nowy wyraz, pisząc go na dłoni.
Siostra Emmanuela specjalnie dla Ciebie wymyśliła alfabet do
ręki. Rozmieściła wszystkie litery na danej części każdego palca,
przeczuwając, że w ten sposób nauczy Cię porozumiewania się
z innymi ludźmi. Tak też się stało. Dzisiaj jest coraz więcej osób,
z którymi sama możesz już rozmawiać.

Alfabet dotykowy do ręki dla głuchociemnych w układzie
s. Emmanueli Jezierskiej

Szybko zrozumiałaś, że każda rzecz ma swoją nazwę. Siostra
powoli uczyła Cię nowych wyrazów. Najpierw były one krótkie,
trzyliterowe. Swoje imię – „Krysia” – powtarzałaś po dwóch tygodniach nauki. Zaczynałaś coraz częściej uśmiechać się do za30

pachów, które rozpoznawałaś,
do gałązek muskających Cię po
twarzy podczas spaceru. Wyciągałaś rękę, aby napisać Ci, jak to
się nazywa?
Później s. Emmanuela rozpoczęła z Tobą naukę nowego
pisma: alfabetu brajla. Zaczęła
od prostych ćwiczeń; kładła na
stole „but”, pisała na twojej dłoni „but”, a potem pokazywała Ci
karteczkę, gdzie pismem brajla
również było to słowo. Następnie oglądałaś inne przedmioty,
na których były przyczepione Krysia z s. Emmanuelą poznaje świat
karteczki z brajlowskimi napisami. Cały alfabet do ręki i alfabet brajla poznałaś w dziewięć
miesięcy po przybyciu do Lasek.
Pierwsze opowiadanie, które Siostra Emmanuela napisała dla Ciebie, było krótkie i Ty je sama przeczytałaś. Dzisiaj
chciałabym Ci je przypomnieć: „Krysia podlewa kwiaty. Kwiat
pije. Kwiat rośnie. Deszcz pada. Drzewko pije. Małe drzewko
pije. Deszcz pada. Małe drzewko rośnie. Duże drzewo rośnie.
Deszcz pada”.

Pierwszy raz powiedziane głosem: Mama, Tata.
Siostra Emmanuela próbowała Cię uczyć mowy. Miałaś specjalne lekcje, podczas których obserwowałaś ręką, jak Siostra
mówi, a potem Ty próbowałaś powtarzać proste wyrazy. Najpierw ślicznie mówiłaś: „mama”, „tata”. To była jedna z największych radości dla Twoich rodziców, kiedy usłyszeli Twój głos.
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Dowiedziałaś się też najważniejszej sprawy, że masz na imię
„Krysia” i jesteś dziewczynką, i że każdy człowiek jakoś się nazywa.
Mówiąc o mowie znaków, chcę Ci napisać, że zawsze
miałaś bujną wyobraźnię i bez trudu znajdowałaś sposoby
na odtworzenie różnych sytua cji, czy też czynności. Miałaś
wyrazistą mimikę, tak doskonale odzwierciedlającą to, co
prze żywałaś, to, co Ci się podobało lub nie, na co się gniewałaś, czego pożądałaś, czego się wyrzekałaś, o co walczyłaś,
co Cię zdumiewało, co zachwycało. Twój wyraz głę bokiego
skupienia i uspokojenia twarzy w momentach uwagi, Twój
łagodny spokój, gdy pracowałaś nad czymś bez zdenerwowania, z zamiłowaniem, Twoje gniewne dąsy ze zmarszczoną brwią lub zaciśnięte z gniewu zęby zawsze wyrażały jakąś
prawdę duszy, którą w danej chwili przeżywałaś. Wszystko
znajdowało swój wyraz w ruchliwej, ładnej twarzy, wszystko to było wyrazistym, choć nieświadomym dopełnieniem
mowy znaków.
Mowa znaków migowych i mowa do ręki była i jest łącznikiem między Tobą a otoczeniem. Jest również sposobem wypowiadania się wobec samej siebie.
Każdego dnia odbywały się inne lekcje. Uczyłaś się wciąż nowych rzeczy i czynności. Miałaś swój niewielki zagonek, gdzie
podpatrywałaś wzrost roślin. Śledziłaś, jak rosną i rozwijają się
pąki na drzewach. Wyhodowałaś w doniczkach brzoskwinie
z pestki i dwa dąbki z żołędzi, które później przesadziłaś z doniczki do ziemi.
Kiedy zbierałaś pierwsze plony z własnej grządki, zrobiłaś
z siostrą Ludwiką potrawy. Szyłaś też woreczki na nasiona, ciesząc się na przyszłe zasiewy.
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Pierwsze podróże.
Poznawałaś życie przyrody
w różnych okresach roku: wiosna i lato – pachniały kwiatami,
jesień to były owoce i warzywa, zima – sen przyrody, śnieg
i sanki.
W pierwszym roku swego pobytu w Laskach odbyłaś
z siostrami trzy dalekie podróże pociągiem: do Szczecinka,
do Sobieszewa i do Lasek.
Poznałaś morze, a w nim
łapałaś i oglądałaś meduzę.
Płynęłaś po Wiśle łodzią i statkiem. W okresie wakacji dokładniej zapoznawałaś się z
życiem na wsi, ze zwierzętami
domowymi. Oglądałaś krowę,
która dawała mleko i robiłaś
z niego różne przetwory. Poznałaś konia, owce i jagnięta,
świnię, królika i kury. Ścinałaś
wełnę owczą nożycami.
Po powrocie do Lasek zetknęłaś się z całym bogactwem
jesiennych prac w polu, ogrodzie i w dużym gospodarstwie
domowym.
Razem z innymi pracowałaś przy kopaniu ziemniaków i zsypywaniu ich do kopca. Pomagałaś w przygotowaniu przetworów
na zimę z kapusty, ogórków i pomidorów.
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Awantura o. . . nożyczki
W pierwszym okresie pobytu w Laskach mieszkałaś w pokoju
razem z s. Ludwiką. Czasami chwytałaś różne przedmioty należące do siostry i uważałaś je za swoje. Różnie kończyły się Twoje
historie ze znalezionymi rzeczami. Opiszę Ci jedną z nich.
Pewnego dnia zabrałaś nożyczki i ukryłaś je w swoim pudełku w szafie. Siostra tego nie spostrzegła. Pudełko wsunęłaś
pod inne pudełka z wełną, choć zwykle stało ono na wierzchu.
Ponieważ s.Ludwika nie mogła znaleźć nożyczek, pożyczyła ze
szwalni duże, krawieckie nożyce. Nie wiedziała jeszcze, że tamte schowałaś sama; Ty Krysiu w tym czasie szyłaś woreczek dla
siebie. Widząc, że odgryzasz nitki, siostra dała Ci duże nożyczki,
byś je obcinała. Podobały Ci się one bardzo. Oglądałaś je dokładnie rękami i nawet językiem. Potem położyłaś sobie na kolanach jako swoje. Siostra dała Ci znak, byś położyła je na stole.
Usłuchałaś, choć niechętnie, i co chwila sprawdzałaś ręką, czy
ich s.Ludwika nie zabrała. Potem wsunęłaś je pod książkę leżącą na stole. Szyjąc, co chwila sprawdzałaś, czy tam są. Tymczasem s.Ludwika zajrzała do Twojego pudełka i znalazła pierwsze nożyczki. Zostawiła je tam i czekała, aż Ty skończysz szycie swojego woreczka. Przygotowała dla Ciebie inne nożyczki,
które chciała Ci podarować. Były to porządne stalowe nożyczki
z okrągłymi brzegami. Gdy skończyłaś szycie, s. Ludwika dała
Ci do rąk te właśnie nożyczki, mówiąc znakiem: „twoje”. Ucieszyłaś się, chwyciłaś je, obejrzałaś palcami i jak zwykle językiem.
Ale zaraz Siostra wzięła duże, krawieckie nożyce i dała Ci znak:
„moje”. W jednej sekundzie chwyciłaś je mocno i z dwiema parami nożyczek w rękach stałaś gotowa do walki. Siostra Emmanuela obserwowała całą historię z daleka i powiedziała, że tak
nie wolno robić. Z trudem wyjęła z Twoich rąk małe nożyczki
i odrzuciła. Potem trzymała Twoją wolną rękę, a s. Ludwika wyjęła Ci z ręki z wielkim trudem całą siłą bronione wielkie no34

życe. Zaczął się krzyk bez pamięci. Nie bojąc się już, że zrobisz
sobie lub siostrom jakąś krzywdę nożyczkami, tłumaczyły Ci, że
duże nożyczki są s. Ludwiki, a małe są Twoje. Wtedy s. Ludwika wyjęła swoje nożyczki z Twojego pudełka i zaczęła się walka
o trzy pary nożyczek. Siostra Emmanuela pokazała, że nożyczki,
które schowałaś w swoim pudełku, są s. Ludwiki, że duże są
s.Emmanueli, trzecie zaś Twoje. Scena ta trwała bardzo długo.
Z krzykiem, rzucając się, pokazywałaś bez końca, że miałaś trzy
pary nożyczek. Najbardziej chodziło Ci o te duże i pokazywałaś,
że te mniejsze będziesz łamać. Siostra Emmanuela powiedziała
(znakiem), że łamać nie wolno i pokazała Ci, że różne rzeczy
w Twojej szafie, które siostry Ci dały, są s.Emmanueli. Były to:
pudełko z wełną, drugie pudełko z drobiazgami, woreczek i te
małe nożyczki. Wtedy ze zdziwienia zamilkłaś na chwilę, ale zaraz rozkrzyczałaś się na nowo.
Po długiej rozmowie z Tobą siostry były bardzo zmęczone.
Martwiły się, że Ty wszystko chcesz zabierać dla siebie i że jeszcze nie rozumiesz wielu rzeczy. Zastanawiały się, jak w przyszłości będzie wyglądała nauka. Jednak wszystko zakończyłaś
powiedzeniem: „Krzyczeć już nie będę”. Siostra Emmanuela pogładziła Cię po ręce na znak zgody.
Wiele takich historii można byłoby opowiadać. Na początku
nauki w Laskach wielu spraw i rzeczy nie rozumiałaś, dlatego było
tak dużo kłopotów i zmartwień. Potem z każdym dniem nabierałaś więcej doświadczeń i stawałaś się łagodniejsza i milsza.
W innym miejscu wspomnień s.Emmanuela pisze tak: „Któregoś dnia Krysia jadła obiad. Je bardzo brzydko. Do tej pory,
w ciągu niecałych dwóch tygodni pobytu u nas, czyniłam jej
małe uwagi przy jedzeniu, do których nie zawsze chciała się stosować. Tym razem również przygarbiła się nad miseczką, trzymając źle łyżkę w ręce. Nie robiłam żadnych uwag, bo nie chcia35

łam, by było ich za dużo w jednym dniu. Nagle zmieniła sposób trzymania łyżki na prawidłowy, potem przypomniała sobie
lekcję gimnastyki i lewą ręką stuknęła się w plecy, żeby siedzieć
prosto, potem lewą ręką poprawiła sobie głowę. Zrobiła ruch, by
wytrzeć nos palcami, ale przypomniała sobie, że tego robić nie
wolno, wyjęła chusteczkę z kieszeni, rozłożyła ją i wycierała nos,
czyniąc to tak, żebym widziała, jak ładnie to robi. Miała minę
dziewczynki, która za wszelką cenę pragnie być grzeczna.
Po każdym takim akcie elegancji gładziłam ją po ręce na
znak, że widzę to wszystko i że tak jest dobrze. Ale obiad trwał
zbyt długo, aby do końca wytrzymać te wszystkie formy. Nagle
więc palce znalazły się w miseczkach do jedzenia, jakiś pusty
talerz zawirował szybko pod jej palcem, a kubeczek po wypitej
herbacie został przewrócony dnem do góry”.
Jak widzisz, Krysiu, s. Emmanuela musiała nauczyć Cię wielu, wielu rzeczy. Najważniejsze jednak było to, że bardzo Cię
wszyscy kochali i chcieli Twojego dobra, a Ty wiedziałaś, że siostry chcą Cię nauczyć samych dobrych rzeczy. Od zawsze byłaś
praktyczna, szybka w decyzji, chętna do poznawania świata.

U Prymasa Stefana Wyszyńskiego na Miodowej.
A teraz opiszę Ci, jak wyjechałaś do Warszawy na spotkanie z księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Było to dnia
20 marca 1957 roku.
Rano obudziła Cię s.Emmanuela i powiedziała ważną wiadomość: Dzisiaj wyruszamy do Warszawy. Wyjeżdżamy trzy, to znaczy: Ty, s.Emmanuela i s.Ludwika. Ucieszyłaś się bardzo, natychmiast wstałaś z łóżka i rozrzuciłaś pościel do wietrzenia. Umyłaś
się, świątecznie ubrałaś, zjadłaś śniadanie i zaraz byłaś gotowa
do podróży. Nie wiedziałaś dokładnie, gdzie jedziecie. Jednak ta
wizyta w Warszawie była zupełnie wyjątkowa. Pojechałyście na
36

ulicę Miodową. Tam jest pałac Księdza Prymasa. To najważniejszy Ksiądz w całym kraju, w Polsce. Wszyscy inni księża słuchają
Księdza Prymasa. On jest jak mama i tata najważniejszy w domu.
Wtedy Prymasem był ksiądz Stefan Wyszyński.
Siostra Emmanuela znała Księdza Prymasa wcześniej i wspominała mu o Tobie. On chciał Ciebie poznać. Na przywitanie
podałaś Księdzu Prymasowi rękę. Zauważyłaś pierścień. Ksiądz
Prymas pokazał Ci krzyż, który nosił na piersiach, a Ty zaraz
ucałowałaś na nim Pana Jezusa i przeżegnałaś się. Znaku Krzyża
świętego nauczyła Cię mama, kiedy byłaś jeszcze w domu. Już
wiedziałaś, że to jest Ksiądz i poinformowałaś o tym s. Emmanuelę. Zapytałaś: Jak on się nazywa? Obejrzałaś sutannę i wzięłaś Go pod rękę, a Ksiądz Prymas zaprowadził Cię na pierwsze
piętro do swojego gabinetu. Tam była śliczna figura Matki Bożej z Fatimy. Ksiądz pragnął, abyś obejrzała rączkami tę rzeźbę.
Przysunął figurkę, a Ty wspięłaś się na palcach, aby Ją zobaczyć.
Chciałaś pocałować Matkę Bożą w czoło. Ksiądz Prymas poprosił, abyś jeszcze ucałowała Matkę Bożą w ręce i nogi. Ty posłusznie to zrobiłaś. Dostałaś wtedy na pamiątkę duży medalik
z Matką Bożą Niepokalanie Poczętą i różaniec.
Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński położył ręce na Twojej głowie, pomodlił się i pobłogosławił Ciebie i siostry. Tak skończyła się
niecodzienna wizyta w pałacu na Miodowej. Miałaś wtedy 18 lat.
Przy wyjściu zadawałaś s.Emmanueli dużo pytań; Czy w tym
domu są dzieci? Nie, tu nie ma dzieci. A czy są tu chłopcy, którzy
się uczą? Nie. To jest dom księży – powiedziała Siostra. Ty jednak pytałaś dalej: A kto gotuje jeść? Siostry. I oczywiście zaraz
chciałaś obejrzeć te siostry. Kiedy dowiedziałaś się, że one tu nie
mieszkają, dałaś się namówić na wyjście.
Po tej wizycie odwiedziłyście jeszcze nasze siostry franciszkanki, które mieszkają przy ulicy Piwnej, gdzie już byłaś wcześniej dwa razy. Potem wróciłyście autobusem do Lasek.
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Przygoda z chrabąszczem i motylem.
W innym miejscu swojej książki s. Emmanuela tak o Tobie
pisze: „Krysia ma ładne, szczupłe ręce, wąskie palce o bardzo
delikatnym wyczuciu. Ręce zręczne do każdej pracy, zwłaszcza
do pracy subtelnej, do której potrzebne jest delikatne wyczucie
materiału pracy. Ręce Krysi są zawsze gotowe „do słuchania”
tego, co się do niej mówi. Wrażliwe na każde dotknięcie. Żadne
dotknięcie nie jest obojętne, każde nasuwa jej jakąś myśl. Oczekuje, że czegoś się od niej żąda lub o coś się ją pyta. Nawet gdy
jest w gniewie. Nawet w wielkiej złości, w rzucaniu się i miotaniu, gdy ją się bierze za rękę, ręka ta staje się powolna na to,
aby poprzez nią zrozumieć sens dotyku. Ktoś powiedział: ona
zawsze jest ciekawa tego, co ten drugi do niej powie. Nawet, gdy
jest zajęta pracą czy jedzeniem, chętnie podaje rękę, gdy chce się
coś na niej napisać lub dać jej jakiś znak.”
Mimo swoich ograniczeń wynikających z braku wzroku,
słuchu i mowy, miałaś poczucie humoru. Sama i dzisiaj lubisz
żartować i doskonale odczuwasz, jeśli ktoś wobec Ciebie żartuje,
np. pisałaś jakiś wyraz do ręki, a ja chciałam Ci go poprawić,
ponieważ był błąd. Błąd – dostał pstryczka i zaraz pojawił się
uśmiech na Twojej twarzy, bo tak naprawdę Ty też wiedziałaś,
że źle piszesz, ale chciałaś się ze mną potargować.
Siostra Emmanuela opisywała Twoje spotkanie z chrabąszczem: „Przyleciał do naszego pokoju chrabąszcz. Po chwili był
już w rękach Krysi. Duży owad czepia się rozwidlonymi łapkami
skóry na rękach Krysi, odbywając powolną wędrówkę wzdłuż
dłoni. Dziewczynka krzyczy głośno krzykiem radosnego przerażenia, gdy nagle umieszczam chrabąszcza na jej policzku. Sama
chwyta go w palce i swoim zwyczajem, ogląda pilnie językiem.
Ostrożnie bada długie nóżki, potem znowu pozwala mu spacerować po rękach. Nagle wyrwał się jej spod palców. O, jaka
szkoda, że Krysia nie słyszy głośnego buczenia skrzydeł unoszą38

cego się owada. Krzyknęła tylko, gdy wyprysnął jej spod palców.
Mam więc możność wytłumaczyć jej, że chrabąszcz fruwa.
Jest już późno i Krysia siedzi w łóżku, zajęta chrabąszczem.
Namawiam ją, by włożyła go do pudełka, że chrabąszcz będzie
tam spał. Krysi nie jest łatwo rozstać się z żywym stworzeniem.
Niby to puszcza go, a jednak ciągle trzyma. Nareszcie odnosimy
biednego więźnia na okno, zostawiając mu tylko małą szparkę
w pudełku, by mógł oddychać.
Krysia wszystko, co tylko jest do zamknięcia, zamyka zawsze
bardzo dokładnie. To samo usiłuje zrobić z pudełkiem, bojąc się
zapewne, by chrabąszcz jej nie uciekł. Nie mogę słowami wytłumaczyć Krysi, by tego nie robiła. Zatykam jej na chwilę dłonią
nos i usta. Pokazuję, że tak jak ona, chrabąszcz nie będzie mógł
oddychać, gdy nie będzie szparki w pudełku. Teraz dziewczynka godzi się na pozostawienie otworków. Piszę jej jeszcze nazwę
owada do ręki. Nazajutrz utrwalimy to pisaniem na brajla”.
Innym razem była przygoda z motylem: „Siostra na łące złapała jej motyla. Ponieważ jednak jest niedawno w pracy przy
Krysi, nie dość jeszcze umie pouczyć ją zawczasu o tym, co daje
jej do ręki. Dziewczynka chwyciła podany jej przedmiot, szybko podniosła go do ust, obracając w palcach. Było właśnie po
deszczu i motyl był mało ruchliwy. Przypuszczam, że Krysia nie
zorientowała się, że to coś żywego. Po chwili odrzucała roztrzęsionego motyla na trawę. Siostra, nie orientując się w sytuacji,
podała jej znowu smutne szczątki, czyniąc znak bólu. Krysia zaczęła dukać (wydawać machinalne odgłosy krtanią). Cały czas
była smutna i pojękiwała, nie chcąc, czy nie mogąc, zająć się
czymś innym. Spacer był stracony.
Wieczorem, przy spotkaniu zawiadomiła mnie o zgnieceniu motyla i dawała znaki, że nie będzie tego robić. Potem nagle
z maniackim wyrazem twarzy zażądała zwykłego znaku, żądanego w chwilach niezadowolenia. Zaczęłam ją odwodzić od tego
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zwykłymi sposobami, ale sprawa zaczynała być trudna. Czułam,
że tym razem przyczyną wszystkiego jest tragedia z motylem.
Nawiązałam więc do motyla. Pokazałam jej, że tam na łące fruwa dużo motyli i że w przyszłą niedzielę pójdzie tam z siostrą,
że siostra da jej motyla i że ona już nie będzie go gniotła, tylko
będzie go bardzo delikatnie oglądać, muskać palcem i oglądać
językiem, a potem go wypuści. Krysia rozpogodziła się i pocieszyła. Zaczęła się śmiać i cieszyć opowiadaniem. Pokazywała, że
tak bardzo delikatnie będzie muskać motyla. Wydaje mi się, że
rozwiązała się tu jakaś kwestia sumienia. Sprawiła ból motylowi, ale drugiemu już nie sprawi. Kiedy pójdzie się tam na łąkę,
kiedy? Za siedem dni, w niedzielę. Pocieszona zupełnie, zapomniała o maniackim znaku i chętnie bierze się do porządków
wieczornych”.

Jak wielkie jest Słońce? Niech mi siostra pokaże...
Kochana Krystyno, często, kiedy idziemy na spacer, wyciągasz rękę w kierunku słońca i uśmiechasz się do niego. Chcę Ci
przypomnieć, że kiedy byłaś mała, koniecznie chciałaś wiedzieć,
jak wielkie jest słońce.
Siostra Emmanuela wspomina: „Zdarza się niekiedy, że Krysia snuje opowieści o słońcu. I tak na przykład ciepło kaloryfera w pokoju, które roztapia jej śnieg w miseczce, kojarzy się
w jej umyśle z ciepłem słońca, które również grzeje. Opowiada
wtedy, że: „Tu grzeje kaloryfer, a tam, tam, wysoko grzeje słońce, wielkie słońce. Jak jest wielkie? Niech siostra pokaże”. Krysia zmusiła siostrę, by stawała na palcach i ręką zataczała jak
największe koła. Widocznie zastanawia się, jak można by dojść
do słońca. Ręka jej wykonuje znak wchodzenia po schodach na
górę. Ale raz, gdy się tak zastanawia i opowiada, pisze: „Schody”. Lecz zaraz daje znak przeczenia: „Nie, schody nie. Drabina”.
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Teraz nie cofa znaku. Jest widocznie uspokojona, że do słońca
można dojść po drabinie. Przecież drabinę można wynieść na
dwór. Pan wchodził w jej obecności po drabinie na dach, a i ona
również wspięła się aż do krawędzi dachu.
Słońce jest gorące, bardzo gorące, palec jej czyni ostrzegawczy ruch, ruch jak przed oparzeniem się.
Krysia chętnie mówi o słońcu. Łatwo wychwytuje ciepło
słoneczne poprzez szybę pokoju, dokąd słońce zagląda. Ciepło
słoneczne wywołuje u niej burzę znaków w opowiadaniu o sianiu kwiatów, o jeździe nad wielką wodę, o ubieraniu się w letnie
sukienki z krótkimi rękawami. Tajemnicze słońce jest przyczyną
i zwiastunem wielu pięknych i ciekawych zjawisk, które już obserwowała, oraz przeżyć, które zaistniały w jej ubogim życiu, lub
też tych, na które z upragnieniem oczekuje.
Przewija się w tym jakby jakiś instynkt wyczucia, że słońce jest
czymś wielkim i twórczym w całości świata, który zaczęła poznawać, a który stopniowo odkrywa przed nią swe tajemnice”.

Ja dziewczynka jestem człowiek.
Po pewnym czasie nauczania siostra Emmanuela chciała
przekazać Ci ważną prawdę, że Ty, Krysia, jesteś CZŁOWIEKIEM! „Dziś napisałam Krysi opowiadanie prowadzące Ją do
poznania nazwy „człowiek”. Poprzednio już (od powrotu z wakacji) wypracowałam z nią ogólne pojęcia rośliny i zwierzęcia.
Wypracowanie tamtych pojęć nie było obecnie zbyt trudne.
Krysia posiada już duży zapas wiedzy praktycznej o świecie,
zna też wiele nazw jednostkowych, co wszystko razem stanowi
doskonałe podłoże pod zrozumienie dalszych etapów, łączenia
zjawisk w pewne grupy, a dalej w wyższe nadrzędności. Krysia
o sobie wie już dużo. Wie, że jest dziewczynką. Wie, że się nazywa Krystyna Hryszkiewicz. Wie, że jest jakimś „ja”.
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Karta o człowieku jest bardzo prosta. Stwierdza ona dobrze
znane Krysi prawdy w formie sądów przeczących. Brzmi ona tak:
„Ja dziewczynka nie jestem kwiat.
Ja dziewczynka nie jestem owoc.
Ja dziewczynka nie jestem warzywo.
Ja dziewczynka nie jestem drzewo.
Ja dziewczynka nie jestem żyto.
Ja dziewczynka nie jestem trawa.
Ja dziewczynka nie jestem roślina.”
A dalej karta wymienia znane Krysi zwierzęta, stwierdzając,
że ona, dziewczynka, nie jest nimi. W końcu ogólne:
„Ja dziewczynka nie jestem zwierzę.”
I nareszcie ostatnie:
„Ja dziewczynka jestem człowiek”.
Karta interesuje Krysię bardzo. Czyta ją z niesłabnącą uwagą. Wszystko tu rozumie. Nie ma ani jednego wyrazu, który by
jej był nie znany. Zdania są łatwe i Krysia rozumie ich treść. Po
przeczytaniu każdego zdania parska drobnym, cichym, dziewczęcym śmieszkiem. Mimika jej i znaki mówią: „Co? Ja miałabym być trawą? Krowa by mnie zjadła. Co? Żyto? Ależ żyto
przerabia się na chleb i się je. Ja nie jestem żyto. Wyrywano by
mnie jak warzywo? Ha – ha. Ja nie jestem warzywo. Ja nie rosnę
na drzewie jak owoc”.
I tak bawi się Krysia doskonale opowiadaniem i każdym jego
zdaniem: „Ależ ja nie jestem owca. Ze mnie nie ścina się wełny i nie
przerabia się jej na drutach. Ja nie ciągnę wozu, ja nie jestem koń”.
Dochodzi wreszcie do ostatniego zdania. Czyta je w skupieniu. Wyraz „człowiek” nie jest jej znany.
Biorę ją za rękę. Jesteśmy przy niej obie z s. Ludwiką. Krysia
ma twarz ogromnie zainteresowaną i dziwnie poważną. Uważa
z napięciem na moje znaki: Ja tu napisałam, tłumaczę jej powoli,
bardzo jasnymi dla niej znakami, że ty nie jesteś rośliną (znak
42

siania, sadzenia i wzrostu), i że ty nie jesteś zwierzęciem (znak
biegnięcia palcami, niby na czterech nogach), ale że ty jesteś
człowiek (znak: dotknięcie palcami obu dłoni do czoła i podniesienie palcami dużymi głowy do góry przez podparcie nimi
brody, przez co twarz ujęta jest jakby w koło ze wzniesieniem jej
w górę i dotykiem do czoła na znak myślenia).
Zatrzymuję się sekundę. Krysia jest cała zamieniona w uwagę. „Ja, siostra”, mówię do niej dalej, „jestem człowiek”. Teraz s.
Ludwika bierze jej ręce: „Ja, siostra”, mówi, „jestem człowiek”.
Krysia milczy.
Kto jest mama? – pytam ją po chwili.
Człowiek – odpowiada Krysia błyskawicznym ruchem, bez
chwili namysłu.
A tata? – Człowiek
A babka? – Człowiek.
A dziadek? – Człowiek.
A Zbyszek? – Człowiek.
A Halinka? – Człowiek
A siostra Wawrzyna? – Człowiek.
A wujek? – Człowiek.
I tak przesuwa się przed Krysią szereg znanych jej osób. Przestaję ją pytać, ale Krysia sama pisze do ręki różne znajome osoby i opowiada: „Człowiek”, „Człowiek” .Piszę jej do ręki nazwę:
„Człowiek”’. Krysia ją powtarza. Lekcja jest skończona. Nie biorę
z nią nic więcej, by zostało tylko to jedno na dzień dzisiejszy.
Jeszcze tego samego dnia zapisałaś w swoim kalendarzu –
pamiętniku: „Ja dziewczynka jestem człowiek”.

Kto stworzył pociąg?
Na kolejnej lekcji oglądałaś model lokomotywy z przyczepionymi do niej wagonikami. Patrzyłaś, jak sześć kół lokomotywy porusza się i jak ruszają się tłoki przy kołach. Ruch ten
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zachwycał Ciebie. Puszczałaś lokomotywę po podłodze i sama
na kolanach posuwałaś się za nią, śledząc, jak ten pociąg jedzie.
Śmiałaś się zachwycona i badałaś ruch zabawki jadącej po podłodze. Wcześniej jechałaś już pociągiem, ale on jest zbyt duży,
abyś mogła go objąć w obie ręce i dokładnie obejrzeć. Siostry
za każdym razem starały Ci się pokazać wszystko, co tylko było
możliwe. Dbały o to, aby lekcje przygotowane dla Ciebie były
ciekawe i pełne wrażeń.

Pytania do Boga Stworzyciela: Kto zasiał kaczeńce w wodzie?
Kto kiedyś posolił morze?
Kochana Krystyno, po trzech latach pobytu w Laskach
siostra Emmanuela doszła do wniosku, że najwyższy czas, aby
odsłonić przed Tobą wielką Tajemnicę. Postanowiła powiedzieć Ci o istnieniu Boga Stworzyciela. O tym, że Bóg jest dobry, że nas kocha. To było trudne zadanie. Sama zaczęłaś się
już zastanawiać nad różnymi zjawiskami i zadawałaś pytania,
które świadczyły, że już pora powiedzieć Ci o Najważniejszym. Pytałaś na przykład: – Kto zasiał kaczeńce w wodzie?,
– Kto kiedyś posolił morze?
Siostra Emmanuela rozpoczęła lekcje od przypomnienia Ci
o tym, że wszystko co jest, musi mieć swoją przyczynę, swój początek. Na tej lekcji używała słów i pojęć, które Ty już doskonale
znałaś. Siostra mówiła o różnych zawodach, a Ty potwierdzałaś,
że rozumiesz. Mówiłaś z zadowoleniem: „Ja wiem, że szewc robi
buty”, „ja wiem, że stolarz robi stoły”; Siostra rozpoczęła od rzeczy małych i powoli przechodziła do wielkich, takich jak pociąg,
statek, okręt. Następnie zaczęła mówić Ci o zjawiskach, które
są piękne, które Ciebie cieszą i powiedziała: – Ja nie wiem, kto
zrobił słońce. Wtedy Ty zmarszczyłaś czoło i wpadłaś w głębokie zamyślenie. Po chwili powiedziałaś: – Słońce nie jest zrobio44

ne. Siostra mówiła dalej: – Ja nie wiem, kto zrobił morze, ja nie
wiem, kto zrobił ziemię, ja nie wiem, kto zrobił jeziora i rzeki.
Padło dziwne stwierdzenie, które Ciebie zastanowiło szczególnie: – Człowiek jest mały. Na końcu tej trudnej lekcji Siostra powiedziała do Ciebie: – Te wszystkie cuda, te ogromy, które Cię
tak zachwycają, zrobił Bóg.
Nic więcej nie dowiedziałaś się w tym dniu, tylko tego, że Bóg
jest Tym, który to wszystko uczynił. Wyraz „Bóg” jest jedynym
nowym, nieznanym wyrazem. Wyraz ten otrzymuje swój znak:
wielki znak krzyża uczyniony na sobie, oraz ręce wyciągnięte
ku górze. Ale Ty od razu zmieniasz ten znak: rozłożyłaś ręce
i z lekka poruszałaś nimi niby skrzydłami ptaka, obejmując tymi
rozpostartymi ramionami jak najwięcej przestrzeni, jakby dla
wyrażenia tego, że Bóg jest nieogarniony. Po przeczytaniu lekcji
o Bogu, jeszcze chwilę siedziałaś nieruchomo, w zamyśleniu.
Kilka dni potem następuje druga lekcja o Bogu.
... Człowiek ma duszę i ciało ... człowiek ma rozum i wolę
... człowiek umie zrobić wiele rzeczy ... odzież, obuwie, meble,
domy, pociągi ... człowiek nie zrobił Ziemi, Słońca, morza, rzek,
jezior ... To wszystko zrobił Bóg ...
Dotąd lekcja nie była niczym nowym dla Ciebie, bo nawet
prawda o tym, że jest Bóg, już została Ci odkryta kilka dni temu.
Czytałaś treść spokojnie, choć z uwagą i zainteresowaniem. Ale
nareszcie były i rzeczy nowe.
... Dawniej nie było kwiatów ... nie było owoców i drzew ...
nie było warzyw ... nie było w ogóle roślin ..., zaczyna się opis
wszystkiego po kolei, poczynając od rzeczy drobnych, tak miłych i dobrze znanych Tobie.
... Nie było lasów ... nie było jezior i rzek ... nie było morza ...
nie było Ziemi i Słońca ...
Czytałaś to spokojnie ... jakby bez wrażenia. Nie było ptaków i ryb, nie było zwierząt... nie było ludzi, nie było ani jednego człowieka. Dopiero ten punkt opowiadania porusza Ciebie.
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– Nie było siostry ??? - zwróciłaś się do mnie z zapytaniem. Nie,
nie było siostry? - Nie, nie było. I Ciebie też nie było. I mamy
i taty nie było ... Nie było ...
Czytałaś dalej.
... nie było nic ..., nie było powietrza ..., nie było nic. „Nic”
to dobrze znany Tobie wyraz i używany przez Ciebie z całym
zrozumieniem i zapałem ...
... Był Bóg ... i dowiedziałaś się, że Bóg jest niematerialny
... Dowiedziałaś się wtedy tej prawdy w najprostszych zdaniach,
które były zrozumiałe dla Ciebie.
... Bóg nie ma ciała ... Bóg nie ma kości tak jak człowiek. ...
Bóg ma rozum ... Bóg ma wolę ... Bóg ma ogromny Rozum i potężną Wolę ... Bóg to jest Duch. Boga nie można poznać tak, jak
tylu innych rzeczy przez dotykanie, czy wąchanie ... Bóg to jest
Duch o potężnej Woli i ogromnym Rozumie ...
Podczas tej lekcji dowiedziałaś się o tym, jak Bóg stworzył
świat.
... Nie było nic ... w tej nicości rozpoczyna się Działanie Boże ...
Jest tylko Jedna Istota ... Bóg – Duch.
Siostra na tej lekcji opowiedziała Ci całą historię stworzenia
świata według słów Pisma świętego.
... Bóg mówi: „chcę” ... i jest Ziemia ... Bóg stworzył Ziemię
...
Pojęcie „stworzył” otrzymało swój znak według migów głuchoniemych (prawa ręka zmiata z lewej wszystko, co na niej jakoby jest, a następnie palec wskazujący opuszcza się z mocą na
dół jako nakaz, po czym obie dłonie jakby unoszą w górę to coś,
co powstało).
Ty z zapałem uczyłaś się znaku. Trafiło to do Twojego przekonania. Nie chciałaś go zmieniać. Ochoczo go powtarzałaś
przy każdym wyrazie „stworzył”, który napotkałaś w następujących po sobie zdaniach, opowiadających o stworzeniu kolejno
różnych dzieł napełniających świat.
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Przy czytaniu zdania o stworzeniu Słońca wydałaś okrzyki
radości i zachwytu. Kochasz Słońce – jego tajemniczą siłę ogrzewania wszystkiego. Tego dnia byłaś tak szczęśliwa, że chwyciłaś
s.Emmanuelę za rękę, ściskałaś ją, przykładając do swej twarzy,
wydając okrzyki na cześć stworzenia Słońca.
Przy czytaniu lekcji o stworzeniu świata szukałaś jakiego tematu, który był dla Ciebie bardzo ważny. Widać to było
po Twojej twarzy. – Pociąg ... pociąg ... zaczęłaś swe dochodzenie ... pociąg ... żelazo ... Chciałaś sprawdzić, czy i żelazo,
z którego powstaje ukochany pociąg, również jest dziełem
Boga. Tak, żelazo stworzył Bóg..., a ludzie zrobili pociąg...
Uspokoiłaś się i przestałaś dalej mówić o pociągu. Wszystko
w porządku. Żelazo ma też jakieś swoje miejsce w tych aktach
stwórczych.
Tego dnia dowiedziałaś się o wszystkich aktach stworzenia
oprócz najważniejszego – stworzenia człowieka.
Po przeczytaniu tej trudnej lekcji siedziałaś chwilę w bezruchu. Nie tak jest podczas innych, zwykłych lekcji. Zawsze po innych lekcjach wstawałaś szybko od stołu, wydając nieraz okrzyki radości, ale zwykle śpieszyłaś się zaraz do czegoś innego, co
Cię czekało. Tego dnia byłaś spokojna i zamyślona.
Siostra zadała Ci jeszcze bardzo ważne pytanie. Pytanie to
„usłyszałaś” pierwszy raz w życiu: Czy ty kochasz Boga? Twoja
twarz zmieniła się i przybrała jakiś nieśmiały, nigdy nie spotykany u Ciebie wyraz.
– Ja kocham Boga... odpowiedziałaś równie powoli i spokojnie..., i jakby z namysłem.
Tego dnia oświadczenie o Twojej miłości otrzymał tylko
Bóg, Ten, który stworzył Słońce oraz żelazo do Twojego ulubionego pociągu.
Następne lekcje były również zupełnie dla Ciebie nowe: dowiedziałaś się o stworzeniu człowieka, który ma duszę i ciało.
Mężczyzna otrzymał imię Adam, a pierwsza kobieta – Ewa.
47

Od tego momentu zaczęłaś modlić się do Boga Stwórcy,
którego poznałaś. Każdego wieczoru razem z siostrami klękałaś do krótkiej modlitwy. Pięknie żegnałaś się znakiem krzyża
świętego, tak jak nauczyła Cię w domu mama. Siostra Emmanuela napisała dla Ciebie pierwszą, krótką modlitwę: „Bóg jest.
Bóg stworzył Ziemię, Słońce i kwiaty. Ja dziękuję Bogu za Ziemię, Słońce i kwiaty. Bóg daje życie. Ja mam życie. Ja dziękuję
Bogu za życie. Bóg jest. Bóg daje rozum. Ja dziękuję Bogu za
rozum”.
Takie były Twoje pierwsze kroki na drodze poznawania Boga
Stworzyciela. Niech On będzie we wszystkim uwielbiony. W Tobie i we mnie też.

Pierwsza Komunia Święta.
Ważnym momentem w Twoim życiu była Pierwsza Komunia Święta. Przygotowanie do niej rozpoczęło się w Laskach,
już nie tylko z s. Emmanuelą, ale był przy tym również ksiądz
Tadeusz Fedorowicz. Naturalnie
tych lekcji było wiele. Rozpoczęłyście od oglądania kaplicy,
tabernakulum, ołtarza, kielicha,
pateny, komunikantów, hostii.
Siostra Emmanuela chciała, abyś
wszystko jak najdokładniej obejrzała i wiedziała. Chciała, żeby
kaplica była dla Ciebie miejscem
bliskim, znanym, gdzie czułabyś się bezpiecznie i tam mogła
rozmawiać z Bogiem. W tamtym czasie nie rozumiałaś jesz- Krysia w dniu I Komunii świętej
cze wielu spraw, interesowały Cię z s. Emmanuelą i s. Gertrudą
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przede wszystkim nazwy nowych przedmiotów. Pan Jezus otaczał Cię swoją łaską i opieką. Nigdy nie dowiemy się, co wtedy
przeżywałaś. To tajemnica, którą zna sam Pan Jezus. Najważniejsze w tym wszystkim, że ON kocha Ciebie, a Ty Jego.
Najpierw s.Emmanuela mówiła Ci o Bogu Stworzycielu.
Dowiedziałaś się, co stworzył i wiedziałaś, że bez Niego nic by
na świecie nie było. Od niedawna bardziej świadomie uwielbiałaś Boga w przyrodzie, poprzez zachwyt nad kwitnącymi
drzewami, zapachami wiosny. Wtedy powiedziałaś: „Kocham
Boga”. To była wielka radość dla siostry Emmanueli i siostry
Ludwiki.
Na kolejnych lekcjach siostra powiedziała Ci o Jezusie Chrystusie. O tym, że Bóg przysłał na świat Swojego Jedynego Syna,
który urodził się w stajence betlejemskiej. On narodził się, aby
nas zbawić przez swoją mękę i śmierć na Krzyżu. ON nadal
pozostał z nami pod postacią Chleba w tabernakulum. Możemy każdego dnia przyjmować Go do naszego serca i adorować
w Kaplicy, w modlitwie. Siostra tłumaczyła Ci, że nasze serca
muszą być czyste, bez grzechu, dobre, aby On w nich zamieszkał.
Bardzo gorliwie przygotowywałaś się do tego najważniejszego
spotkania. Wcześniej przystąpiłaś do Sakramentu Pojednania,
czyli do spowiedzi świętej.
Dnia 7 września 1965 roku w laskowskiej kaplicy Pierwszej
Komunii Świętej udzielił Ci ksiądz Tadeusz Fedorowicz. W tym
uroczystym dniu obecni byli Twoi kochani Rodzice, którzy specjalnie przyjechali ze Szczecinka. Miałaś wtedy 26 lat. Byłaś bardzo szczęśliwa.
Siostra Emmanuela razem z siostrą Zofią, pisały dla Ciebie specjalne modlitewniki. Chciały, abyś zrozumiała jak
najlepiej tę najważniejszą prawdę, że Bóg jest Miłością. Bóg
kocha Krystynę i pozwolił Jej przyjąć do serca Swego Syna Jezusa Chrystusa.
Odtąd On stał się dla Ciebie Kimś bardzo ważnym.
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Człowiek umiera, a dusza jego idzie do Boga.
Odnalezienie taty.
Pozostał jeszcze bardzo trudny temat, którego prędzej czy
później i tak musiałaś doświadczyć. Trzeba Ci było powiedzieć,
że człowiek rodzi się, ale i umiera. To było trudne do przekazania. Pierwszą zmarłą osobą, którą zobaczyłaś, była znana Ci
świętej pamięci siostra Hieronima. Wcześniej odwiedzałaś Siostrę chorą w szpitaliku, a potem ona zmarła. S.Emmanuela powiedziała: s.Hieronima Jasieńska umarła, a dusza jej poszła do
Pana Boga. To było trudne, ale konieczne, bo kiedyś i my też
umrzemy. Kiedy? Tylko Bóg o tym wie. On wybiera dla nas najlepszy czas i miejsce. On chce nas mieć jak najbliżej Siebie, bo
jest Miłością.
W roku 1978 zmarł Twój ojczym Witold. Ty o tym nie wiedziałaś. Lękano się Tobie o tym
powiedzieć, bo nie wiadomo było
jeszcze, jak zareagujesz. W tym
czasie mieszkałaś razem z rodzicami w Szczecinku. Nagle
zabrakło taty. Kiedy pytałaś:
– Gdzie on jest? – mówiono Ci,
że wyszedł do sklepu i wróci. Ty
jednak wracałaś do tego pytania.
Dlaczego on tak długo nie wraca? Co się stało? Twoje serce było
Krystyna z ojczymem na spacerze
niespokojne, jakbyś czuła, że jest w Szczecinku
coś, czego nie rozumiesz. Nikt nie
wiedział, jak Ci to powiedzieć. Obiecywali Ci, że tata wróci. Ty
czekałaś. Tęskniłaś za ukochanym tatą, z którym chodziłaś na
długie spacery, albo jeździłaś autobusami.
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W roku 1980 s. Zofia, która w tym czasie była z wami, wróciła
do Lasek, a do Szczecinka przyjechała s.Ludwika. Któregoś dnia
przepisywałaś z Siostrą Ewangelię na Mszę świętą niedzielną
i nagle zupełnie niespodziewanie zadałaś pytanie: – Tata Witold,
gdzie jest? Siostra nie wiedziała, co Ci powiedzieć. Zastanawiała
się i postanowiła odkryć przed Tobą tę tajemnicę. Wspominała,
że Ty czasami, nie wiadomo dlaczego, pisałaś takie słowa, jak:
groby, grobowce, cmentarz. To świadczyło o tym, że myślisz
o tej sprawie, tylko nie umiesz sobie z nią poradzić. Siostra powiedziała: – Tata nie żyje. A ty równie szybko zadałaś następne
pytanie: – Kiedy zmarł? Data? – pokazałaś znakiem. Siostra Ludwika napisała Ci do ręki dokładną datę śmierci. Było to dnia
13.XII.1978 r. Byłaś cicha, skupiona. Przez moment nawet nieruchoma, po czym znowu zapytałaś: – A gdzie jest pochowany?
Siostra powiedziała: – Na cmentarzu, w Szczecinku. Chciałaś natychmiast iść do taty. Jednak Siostra wytłumaczyła Ci powoli, że
jutro jest niedziela i najpierw pójdziecie na Mszę świętą, potem
pojedziecie autobusem na cmentarz, kupicie lampki i kwiaty.
I tak się stało. Następnego dnia byłaś na cmentarzu, obejrzałaś
dokładnie grób, położyłaś kwiaty i zaczęłaś się modlić. Zupełnie niespodziewanie zaczęłaś się głośno śmiać. Siostra nie wiedziała, co to ma znaczyć? Nikt nie śmieje się na cmentarzu. Po
chwili jednak zrozumiała, że to był śmiech radości. Ty wreszcie
odnalazłaś tatę. Cieszyłaś się, że będziesz mogła tu przychodzić
i modlić się za niego. To był jeden z bardzo ważnych dni w Twoim życiu. To była tajemnica Twoja i siostry Ludwiki. Mama nic
o tym nie wiedziała. A Wy jeździłyście do taty w każdą niedzielę
po Mszy świętej przez cały miesiąc. Kiedy mama dowiedziała się
o tym, była zaskoczona, że Ty o wszystkim wiesz. To Pan Jezus
dał Ci zrozumienie tej wielkiej i bolesnej prawdy. Tam gdzie ludzie nie potrafią być zwyczajni, prości, wkracza Jezus i oświeca
nasz rozum i serce blaskiem, którego nikt inny dać nie może.
Z Panem Jezusem pokonamy wszystko, nawet najtrudniejsze
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chwile, bo ON nas nigdy nie opuszcza i powoli przygotowuje do
przyjęcia Swoich darów. On jest Panem życia i śmierci.

Czy ta pani w długiej sukni to wróżka?
Wśród tych wszystkich wydarzeń, które do tej pory Ci opisałam, chciałabym Ci również wspomnieć o sobie. To właśnie
Ciebie postawił Pan Jezus na mojej drodze i poprzez Ciebie
przyprowadził mnie do Siebie. To Ty pierwsza zaprosiłaś mnie
do Lasek, w których pozostałam już na zawsze jako siostra franciszkanka służebnica Krzyża.
Moja historia zaczyna się zwyczajnie. Kiedy byłam mała,
moi rodzice pracowali. Wychodzili do pracy wcześnie rano,
a mnie prowadzili do babci i dziadka, żeby mnie pilnowali. Babcia często chodziła ze mną na plac zabaw i huśtała mnie wysoko
na huśtawce. Ja wtedy wołałam: – Babciu! Wyżej, to polecę do
Nieba! – ale moja babcia odpowiadała: – Nie mogę, bo jak polecisz do Nieba, to ja nie będę ciebie miała, a ty jesteś moją królewną! Takie to były nasze zawołania i zabawy. Dziadek zabierał mnie do swoich przyjaciół. Oni mieli ule, a w nich pszczoły.
Częstowali nas świeżym chlebem z masłem i miodem. Bardzo
lubiłam tam chodzić. Pamiętam, że mieszkali przy ulicy Zielonej. Chodziłam też na spacery do parku, nad jezioro, aby tam
karmić łabędzie. Pewnego dnia, miałam wtedy może trzy lub
cztery lata, pamiętam, jak spotkaliśmy na spacerze Ciebie i siostrę Zofię. Szłyście w milczeniu pod rękę. Bardzo spodobała mi
się ta siostra, bo miała długą suknię i korale z boku. Nie wiedziałam, kto to jest. Zapytałam wtedy babcię: – Babciu, czy ta pani
w długiej sukni to wróżka? Tak wtedy myślałam, bo babcia czytała mi bajki, a ja długo w nie wierzyłam. Babcia wtedy wytłumaczyła mi, że to siostra zakonna, która pomaga innym ludziom.
Podobno powiedziałam wówczas, że jak będę starsza, to też chcę
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być taką siostrą. Nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że te słowa
spełnią się w przyszłości.
Wiele się wydarzyło przez następne lata. Ja naturalnie zupełnie zapomniałam o tym spotkaniu. Rosłam, chodziłam do
szkoły, uczyłam się, pomagałam w domu. Jeździłam za miasto
z rodzicami pod namiot, bawiłam się z koleżankami. Pewnego dnia przypomniałam sobie o „wróżce” i o Tobie. Był to rok
1981. Zaczęłam Was szukać. W pierwszej chwili nie myślałam,
że mogę Was jeszcze spotkać, ale Pan Jezus to zaplanował. Nie
wiedziałam, że ON coraz głośniej woła do mnie: „Pójdź za Mną”.
Jeszcze nie rozumiałam tego głosu. Odnalazłam Twoje mieszkanie. Zapukałam. Drzwi otworzyła siostra Ludwika. Zaprosiła mnie do środka. Jeszcze nic o Tobie nie wiedziałam, dopiero
Siostra mi powiedziała. Byłam tak przejęta tym spotkaniem, że
zrozumiałam tylko to, że Ty nie widzisz. Jeszcze tego samego
dnia wzięłam Cię pod rękę, jak dawniej „wróżka”, i poszłyśmy
obie na spacer. Pamiętam, że po drodze do parku dużo do Ciebie
mówiłam i zastanawiałam się, dlaczego Ty nie odpowiadasz na
moje pytania. Było śliczne popołudnie. Słońce powoli kładło się
na horyzoncie. Niebo było pomarańczowe.
Pora była, aby wracać już do domu. Miałam tysiące pytań i dziwnych odczuć. Gdzieś najgłębiej w sercu czułam się
bardzo szczęśliwa. Nie wiedziałam dlaczego. Kiedy ponownie
znalazłyśmy się w Twoim domu, Ty poszłaś do mamy, a ja zostałam w drugim pokoju z siostrą Ludwiką. Zapytałam, dlaczego nie chciałaś ze mną rozmawiać. Wtedy dowiedziałam
się, że Ty nie słyszysz, nie widzisz i nie mówisz. Nie mogłam
tego pomieścić w sobie... Chciałam nauczyć się rozmawiać
z Tobą. Dostałam od Siostry narysowane ręce, a na nich napisane litery. Po powrocie do domu szybko poszłam do swojego pokoju. Całą noc pisałam imiona moich najbliższych, aby
w ten sposób nauczyć się mówić do Ciebie. Udało się. Następnego dnia próbowałam coś powiedzieć. Wszystko szło bardzo
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powoli, ale Ty, jak tylko domyślałaś się, co będzie dalej, wysuwałaś kolejne palce i tak mi podpowiadałaś. To był początek
wielkiej przygody.
Zaprosiłam do Ciebie moje dwie koleżanki: Mariolę Zawinowską i Małgosię Jasnoch. Chciałam Ci je przedstawić. One,
podobnie jak ja, nauczyły się alfabetu do ręki i pisma brajla. Od
tamtej pory bawiłyśmy się z Tobą. Stałaś się dla nas darem Nieba, który pokazał, że „najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”.

Ostatni list do ukochanej nauczycielki – Siostry Emmanueli.
Od roku 1980 na stałe przebywała z Tobą s. Ludwika.
W Laskach, w Domu Świętego Rafała, mieszkały dwie Twoje siostry: ukochana nauczycielka s. Emmanuela i s. Zofia.
Ty mieszkałaś obok, w baraku,
i czasami odwiedzałaś siostrę
Emmanuelę, opowiadając jej
o swoich wyjazdach do Szczecinka, do rodziny s. Ludwiki, do
sanatoriów. Siostra bardzo się
cieszyła, lubiła Ciebie słuchać,
bo bardzo Ciebie kochała.
Kiedy Siostra była coraz słabsza, przeniesiono Ją do szpita- s. Emmanuela Jezierska
lika. Ty również tam chodziłaś
w odwiedziny, pisałaś do Siostry listy. Pewnie nie spodziewałaś
się, że twoja nauczycielka jest bardzo chora. Miała 76 lat. Na wiosnę nastąpiło pogorszenie zdrowia. Przygotowywałaś się wtedy
do Świąt Wielkanocnych, siałyście z siostrą Ludwiką owies. Myślałaś o odwiedzinach u s. Emmanueli. Napisałaś do Siostry list
i obie poszłyście do szpitalika.
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Po drodze spotkałyście s.Samuelę, która powiedziała, że
s.Emmanuela umiera. Pierwsze kroki skierowałyście do kaplicy
w szpitaliku. Siostra Ludwika zastanawiała się, jak Ci przekazać
tę trudną, bolesną wiadomość. Zaczęłaś się niepokoić. Siostra
napisała Ci do ręki: „Siostra Emmanuela odchodzi do Boga”. Ty
zawsze jesteś szybka w decyzjach, a więc chciałaś natychmiast
iść do pokoju, w którym była s. Emmanuela. Jednak s.Ludwika zaproponowała Ci, abyście drogę z kaplicy do pokoju siostry
Emmanueli przeszły na kolanach. Zgodziłaś się. Po wejściu do
pokoju Ty podeszłaś i chciałaś Siostrze wręczyć list. Zauważyłaś,
że ręka umierającej leży słaba i bez ruchu. Siostra już nie miała
siły. Inne siostry modliły się w pokoju i towarzyszyły Siostrze
w Jej odchodzeniu. Ty również uklękłaś, wzięłaś różaniec i zaczęłaś modlitwę. Siostra Emmanuela wiedziała, że jesteś razem
z siostrą Ludwiką przy niej i bardzo się ucieszyła. Przez czas
modlitwy umierająca siostra trzymała Cię za rękę. Najwyraźniej
chciała być blisko tych, których kochała, a szczególnie blisko
Ciebie, której poświęciła swoje życie. Nagle, po skończonym
różańcu, uśmiechnęła się i jej dusza odeszła do Boga. To była
Twoja pierwsza obecność przy śmierci. Kiedy dowiedziałaś się,
że siostra Emmanuela odeszła, położyłaś obie ręce na Siostry
piersiach. Chciałaś sprawdzić, czy serce bije. W jednej sekundzie
wielkie łzy spłynęły po Twoich policzkach. Wstałaś i ucałowałaś
siostrę Emmanuelę po raz ostatni na ziemi.
W dniu pogrzebu, 13 kwietnia 1987 roku, położyłaś swój
ostatni list wśród kwiatów na grobie s. Emmanueli. Twoja
obecność przy jej śmierci to była wielka łaska. Kiedy Ty byłaś małą dziewczynką, to Ona dała Ci świat do ręki, a kiedy
sama odchodziła na drugą stronę życia, Ty trzymałaś Ją za
rękę i pomogłaś spotkać się z Bogiem, który jest Miłością.
Doświadczyłaś wielkiej tajemnicy wiary, że życie otrzymujemy od Boga i Jemu oddajemy. Po tamtej stronie, kiedy wszy55

scy się spotkamy, nie będzie już łez, ani smutku, niczego nie
będziemy pragnąć, nie porazi nas słońce, ani żaden upał, bo
paść nas będzie Baranek i poprowadzi nas do źródeł wód życia; i każdą łzę otrze Bóg z naszych oczu, bo On był, jest i do
nas przychodzi w każdym doświadczeniu naszym.

Smutne 53 urodziny.
Ty byłaś długi czas w Laskach, a Twoja mama po śmierci taty
sama mieszkała w domu. Mama była coraz starsza i słabsza. Razem z siostrą Ludwiką odwiedzałaś mamę w Szczecinku, czasem nawet pozostawałyście razem kilka miesięcy. Jednak mamie
było coraz trudniej. Nie mogła sama chodzić do sklepu, gotować.
W roku 1986 przeniosła się do Domu Opieki Społecznej w Winisławiu. Dom ten prowadzą Siostry Albertynki. Wszędzie było
czysto, kwiaty stały
na stolikach. Ty też
odwiedzałaś mamę
w Winisławiu.
Dnia 25 lutego
1992 roku były Twoje 53 urodziny. Wtedy przebywałaś w Krystyna z mamą
Laskach i mieszkałaś
w Domu św. Rafała. Siostra Ludwika szykowała urodzinowy
poczęstunek. Upiekła makowiec, zrobiła galaretkę, zaprosiła
gości. Rano była Msza św. w Twojej intencji i wszystkie siostry
modliły się za Ciebie. W domu na stole stał bukiet kwiatów.
Ten dzień miał być pełen radości i niespodzianek, ale stało się
inaczej. Siostra Przełożona z Domu św. Franciszka przyniosła
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smutną wiadomość. Zawiadomiła s. Ludwikę o śmierci Twojej mamy. Siostra powiedziała do Ciebie: „Dziś zmarła Twoja
Mama”. Ty natychmiast postanowiłaś jechać do mamy. Najpierw kazałaś zapakować makowiec dla mamy, ale po chwili
uświadomiłaś sobie, że mama już go nie zje. Ze smutkiem powiedziałaś: „To poczęstujemy ludzi w pociągu”. Do Szczecinka
pojechałyśmy we trzy: Ty, s. Ludwika i ja. Odpoczęłyśmy, zostawiłyśmy bagaże i pojechałyśmy do Winisławia zabrać ciało
mamy. Pogrzeb był w Szczecinku. Mama została pochowana
na tym samym cmentarzu, co tata. Oni teraz patrzą na Ciebie
i każdego dnia opiekują się Tobą z Nieba.
I tak odeszła kolejna droga Ci osoba. Jednak wierzymy, że
oni są już szczęśliwi i czekają na spotkanie z nami. Bóg jest Panem czasu i Sam wybierze dla nas najlepszy moment na spotkanie w Niebie. Ufajmy.

Ze Szczecinka do Żułowa.
Po śmierci mamy wróciłyście do Szczecinka na dłużej.
Przez trzy lata trwał remont mieszkania. Po remoncie zamieszkała z Wami Mariola. Ona do dnia dzisiejszego opiekuje się Twoim mieszkaniem. Razem z s. Ludwiką mieszkałyście
w dużym pokoju, a Mariola w małym, który dawniej był Twoim pokojem. Zawsze możesz tam wracać. Ty masz klucze do
mieszkania i bardzo kochasz to miejsce, bo przypomina Ci
mamę i tatę.
W roku 1992 przeniosłaś się do Żułowa. Nadal masz mieszkanie w Szczecinku. Tam wyjeżdżasz na wakacje.
Żułów jest dużym domem, w którym mieszkają panie niewidome. Ty mieszkasz w małym domku Miłosierdzia Bożego.
W ciągu dnia chodzisz na Warsztaty Terapii Zajęciowej lub odwiedzasz mnie w Pustelni Baranka. Razem piszemy opowia57

dania, poznajemy
krainy geograficzne,
poznajemy postacie
z Pisma Świętego,
ze Starego i Nowego Testamentu, piszemy listy do znajomych. Masz tutaj
wielu przyjaznych
Ci ludzi, którzy barKrystyna z s. Lidią
dzo Cię lubią.
W ubiegłym roku
pojechałyśmy z grupą na wczasy nad Jezioro Białe w Okunince.
Byłaś dzielna. Pływałaś rowerkiem wodnym po całym, wielkim
jeziorze. Nie bałaś się niczego. Chodziłaś na zabiegi, bawiłaś się
i tańczyłaś przy ognisku.
Jesteś naszym słońcem i radością. Twoje
życie jest przykładem dla
innych. Z wiarą i prostotą dziecka znosisz każdy
dzień.

Żułów, dnia 15 maja 2006 r.

..kiedyś to właśnie Ty
z Nieba podasz nam rękę...
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UROCZYSTOŚĆ W DOMU ŚW. MAKSYMILIANA
Edyta Budzyła

Zamiast laurki dla Mamy

P

ostać świętej Joanny Molla przedstawiliśmy w programie słowno
– muzycznym podczas święta Domu
św. Maksymiliana.
Pokazała nam ona, że świętość
możliwa jest we wszystkim, co stanowi
naszą codzienność; w pracy, w wypełnianiu obowiązków, w życiu małżeńskim, w odpoczynku i realizowaniu
swoich pasji życiowych.
W programie wystąpili uczniowie naszej szkoły:
Joanna – Natalia Zakrzewska
Piotr – Rafał Węsierski
Dziennikarze – Piotr Zanio i Marcin Ciruk
Poniżej prezentujemy scenariusz programu:

Dziennikarze i Piotr:
– Jak pan poznał swoją żonę?
– Po raz pierwszy zobaczyłem Joannę w 1950 r. podczas odwiedzin w szpitalu u mojej siostry. Wiedziałem, że Joanna była
wspaniałą dziewczyną, że głosiła konferencje dla dziewcząt Akcji Katolickiej. Potem kilkakrotnie spotkaliśmy się. Chodziliśmy
wspólnie do opery.
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– Pana żona była lekarką.
– Joanna szybko stała się wszystkim bliska. W szczególności zwracały się do niej matki, młodzi, starsi, osoby mniej
zamożne. Potem żona zrobiła specjalizację z pediatrii. Często
powtarzała: „Kto dotyka ciała pacjenta, dotyka ciała Pana Jezusa’’ i starała się leczyć choroby, a jednocześnie niosła ulgę
duchowi.
Piosenka Miłość to wierność wyborowi
Joanna:
Mój najdroższy Piotrze!
Jak ci dziękować za ten cudowny pierścionek zaręczynowy.
Drogi Piotrze, aby wyrazić moją wdzięczność, ofiaruję Ci me
serce. Będę cię kochała zawsze tak, jak już cię kocham. Myślę,
że w przeddzień naszych zaręczyn sprawi Ci radość, iż jesteś dla
mnie najdroższą osobą, ku której nieustannie zwrócone moje
myśli, uczucia i pragnienia. Najdroższy Piotrze, Ty wiesz, iż
moim pragnieniem jest widzieć Cię i znać, jako osobę szczęśliwą. Powiedz, jaka powinnam być i co powinnam czynić, ażeby
Cię takim uczynić? Bardzo ufam Panu Jezusowi i jestem pewna,
że On pomoże mi być narzeczoną godną Ciebie. Mam wrażenie,
że jestem taka słaba. Chcę powiedzieć, że potrzebuję wsparcia
twego silnego ramienia. A od dziś proszę Cię o przysługę. Jeśli
zobaczysz, że czyniłabym cokolwiek, co nie jest dobre – powiedz
mi o tym, popraw mnie. Czy rozumiesz? Będę Xi za to zawsze
wdzięczna. Twoja Joanna.
– Bardzo często wspomina pan o listach żony, która pisała
do pana w trakcie narzeczeństwa i potem małżeństwa.
– Czytałem je. Są przepełnione wielką radością, nadzieją,
ufnością w Bożą miłość. Czy ktoś dziś potrafi pisać tak pięknie
o swoich uczuciach, marzeniach, radości z tego, że żyje?
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– Jedną z relikwii najbardziej wzruszającą jest właśnie korespondencja. Joanna pisała o tym wszystkim, o czym pan wspominał, o przyszłym małżeństwie, o przygotowaniach do ślubu.
W jednym z listów napisała:
Brakuje jeszcze dwudziestu dni a potem będę Joanną Molla.
Co byś powiedział abyśmy przygotowali się do małżeństwa przez
coś w rodzaju triduum?
– Nie przyszłoby mi to do głowy.
– Był pan zakochany. Co uderzyło pana w przyszłej żonie ?
– Był w niej entuzjazm i radość.
A potem miłość matczyna, siła i ta
sama radość.
– Pracował pan na odpowiedzialnym stanowisku, wiele godzin
spędzając w fabryce, czasem nawet
w niedzielę.
– Joanna nauczyła mnie żyć lepiej; stąd karnety do La Scali,
teatru i wyprawy w góry. Mówiła: pięknie jest pracować, ale trzeba też odpoczywać. Zobacz jak piękne mamy koncerty. Wykupimy
stały karnet. Teatr jest bardzo piękny.
– Pana żona pisała, że chciałaby, aby wasza nowa rodzina
mogła stać się Wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa.
– Joanna i ja chcieliśmy mieć więcej niż jedno dziecko. Kiedy
urodził się pierwszy syn, jej radość stała się pełniejsza, doskonalsza. Była rozpromieniona. Przyjście na świat dziecka było dla niej
łaską samą w sobie.
– Życie wspierane było modlitwą.
– Oczywiście codziennie odmawialiśmy różaniec. Ponadto
Joanna w każdy poranek uczestniczyła we Mszy świętej. Uczyła
dzieci modlić się; od początku nastawiała je na modlitwę.
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– Pańska żona była bardzo aktywna. Prowadzenie
domu, troje dzieci, praca zawodowa jako lekarki, różne
funkcje związane z zawodem, dodatkowo działalność
w Akcji Katolickiej. Jak znajdowała na to wszystko czas?
– Sam jestem zdumiony.
Przez te lata, które przeżyliśmy razem, nie pamiętam,
żeby trwała w bezczynności.
Umiała się cudownie zorganizować.
– Pańska żona żywiła ogromną miłość wobec dzieci. Dlatego świadectwo Joanny – jej wybór śmierci, aby wydać na świat
nowe dziecko, osiąga największą wartość.
– To był wyjątkowo trudny wybór.
– Oceniany w świetle – kim jestem jako matka? Oraz bezdyskusyjnej ufności w Opatrzność Bożą. Oddać własne życie
– czego konsekwencją było pozostawienie czwórki dzieci bez
matki.
– Ciągle jeszcze widzę Joannę, kiedy w Niedzielę Zmartwychwstania z trudnością bierze dziecko w ramiona, potem je całuje.
Patrzy na mnie ze smutkiem i cierpieniem. Przed porodem poprosiła mnie, że jeśli będzie dylemat: czy ratować ją, czy dziecko,
mamy wybrać dziecko.
– Po śmierci Joanny konieczne było zajęcie się czwórką małych dzieci. Potem jeszcze śmierć jednej z córek.
– Tajemnica cierpienia dotknęła nas wszystkich. Tak. Musiałem się bardzo starać, aby unieść ciężar odpowiedzialności i obowiązków. Doświadczyłem, że Joanna czuwała i opiekowała się
nami. Rodzina Joanny i moja była dla nas wielkim wsparciem.
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– 24 kwietnia 1994 r., Plac Świętego Piotra w Rzymie. Są
znajomi, sąsiedzi, ci, którzy doświadczyli wiele dobra od Joanny. Jest też wzruszony Piotr z trójką dorosłych dzieci, rodzina.
Słowo końcowe, ogłoszenie Joanny błogosławioną i odsłonięcie gobelinu z jej wizerunkiem. Piotr Molla nie przypuszczał,
że przyjdzie mu przeżyć podobny moment jeszcze raz. 16 maja
2004 r. Kościół ogłosił Joannę świętą. Po raz pierwszy w dziejach
Kościoła zdarzyło się tak, że mąż uczestniczył w uroczystościach
kanonizacyjnych własnej żony.
Kult świętej Joanny rozwija się w całym świecie. W Polsce
również. Jej relikwie znajdują się między innymi w Kaliszu, Włocławku, Białymstoku,
Tuchowie, Rzeszowie
oraz w kaplicy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Joanna – atrakcyjna kobieta, lubiła się dobrze ubierać, katalogi mody
sprowadzała z Paryża. Nie stroniła od gustownego makijażu.
Miała karnet do La Scali, odwiedzała teatry, kina, chętnie bywała na przyjęciach, kochała taniec, malowała, grała na pianinie, podróżowała. Była wspaniałą lekarką. Uczucie do mężczyzny swojego życia przeżywała bardzo intensywnie, pisała
czułe listy, wyznawała miłość. Była szczęśliwą żoną. Czwórkę
dzieci kochała nad życie. Była szczęśliwą matką. Codziennie
odmawiała różaniec i starała się być na mszy świętej, działała
w Akcji Katolickiej i Stowarzyszeniu Świętego Wincentego.
Praktykowała ćwiczenia duchowe, czytała Pismo św. Bogu polecała swoje życie, rodzinę, pracę, problemy, radości.
– Nie miałem świadomości, że żyłem obok świętej.
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ŚWIĘTY MAKSYMILIAN WŚRÓD NAS
6 maja z okazji jubileuszu Domu i Szkoły św. Maksymiliana, po Mszy św. w Kaplicy Centralnej o godz. 12.00, w Domu
Przyjaciół odbyła się jednodniowa sesja pt. „Święty Maksymilian wśród nas”. W programie Sesji znalazły się dwa wykłady:
o. prof. Romana Soczewki „Człowiek imieniem Rajmund” oraz
o. dr. Marka Augustyna „Moja droga do świętości w świetle
życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego”, a także świadectwo s. Teresy ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Zorganizowano też wystawę unikalnych eksponatów
związanych z życiem i działalnością Świętego. Gościom z Niepokalanowa wręczono Medale Przyjaciela Szkoły.
Poniżej drukujemy autoryzowane teksty dwóch wykładów,
zmieniając tytuł pierwszego z wyżej wymienionych.
(redakcja)

o. Roman Aleksander Soczewka OFMConv.

Patron naszych trudnych czasów

A

ndré Frossard, pisarz francuski i współpracownik dziennika „La Croix”, napisał książkę o św. Maksymilianie pod tytułem: Pamiętajcie o miłości, w której jeden rozdział poświęcił
oglądaniu i analizowaniu fotografii Świętego z różnych lat. Nie
zauważył tej pierwszej, zrobionej w Pabianicach w 1907 roku, na
której znajduje się Rajmund Kolbe, bo takie miał imię z chrztu,
zanim w zakonie zmienili mu na Maksymilian. Na grupowej
fotografii chóru Rajmund zajmuje pierwsze miejsce od lewej,
w pierwszym rzędzie, w pozycji tureckiego przysiadu. Miła,
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okrągła buzia, mądry wzrok, gęsta ciemna czupryna, ręce układnie złożone na kolanach.
I. Syn Ziemi Polskiej
Pabianice dały dobry, jak na tamte czasy, start swojemu
mieszkańcowi. Rodzice uczyli go czytać, pisać i liczyć. Wiedzę
uzupełniał ks. Włodzimierz Jakowski i aptekarz Kotowski. Krótki dialog, przeprowadzony przy aptekarskiej ladzie, być może
zdecydował o przyszłości tego dziecka, z którego dziś jest dumna Polska, Zakon Franciszkański i cały Kościół Chrystusowy:
– Chciałbyś się uczyć? – zapytał aptekarz Rajmunda.
– O tak, ale rodziców nie stać na to.
– Jeśli tylko chcesz, to najważniejsze. Od jutra przychodź do
mnie w godzinach wieczornych, a przygotuję cię do szkoły.
Nie sposób precyzyjnie określić, w jakiej mierze środowisko
miasta Pabianic wpłynęło na późniejszy kształt jego osobowości i działalności. Psychika dziecka w tym wieku jest szczególnie
wrażliwa na działania zewnętrzne. Bez wątpienia niektóre typowe cechy reakcji i działań o. Maksymiliana korzeniami sięgają

Siostry z Lasek oglądają wystawę
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tych 10 lat pobytu w mieście pod opieką wspaniałych rodziców,
rodzeństwa i środowiska. Są to: silna więź z prostym człowiekiem, aktywna postawa wobec środowiska, pracowitość, planowość zajęć i wszystko to, co nie pozwalało mu przechodzić
obojętnie wobec ludzkiego cierpienia i palących problemów
społecznych.
– Kimże będzie to dziecię? – pytali sąsiedzi po narodzinach
Jana Chrzciciela. Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Podobne pytanie stawiała synowi Maria Kolbowa, zwłaszcza, gdy okoliczności do niego prowokowały: – Mundek, co
z ciebie wyrośnie?
Odpowiedź na to biblijne i matczyne pytanie dziś jest bardzo
dobrze znana.
Istotnie ręka Pańska była z nim w znaku białej i czerwonej korony z kościoła św. Mateusza w P a b i a n i c a c h.
II. Franciszek XX wieku
W 1959 roku papież Jan XXIII w Liście Apostolskim skierowanym do zakonów franciszkańskich wyraził życzenie: „zabiegajcie u Boga i ludzi, by św. Franciszek z Asyżu wrócił na ziemię”.
Faktycznie wrócił. Franciszkanin Maksymilian Kolbe przez wielu biografów został nazwany Franciszkiem XX wieku. Co łączy
tych dwóch mężów, których dzieli od siebie siedem i pół wieku?
Ta sama reguła zakonna, habit z kapturem i sznurem z węzłami,
wspólny żywot w klasztorach nie z braćmi, ale jak z braćmi. Te
podobieństwa mało istotne. Mieli jednak wspólne idee, pomysły
i działania. Przytoczę tu najbardziej znamienne;
Obaj mężowie kochali ubóstwo. Pierwotne klasztory – Rivotorto i Niepokalanów były do siebie podobne jak dwie krople
wody. Nawet w ich powstaniu można dopatrzeć się zbieżności
zdarzeń.
Obaj mężowie ukochali bezgraniczne posłuszeństwo i na
nim budowali swoje społeczności. Obaj kochali podwładnych:
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„Tak bowiem być powinno – napisał w regule św. Franciszek
– aby przełożeni byli sługami swoich braci”, a o. Maksymilian
głosił: „Dla przełożonych posłuszeństwo, dla równych szacunek,
dla podwładnych usłużność”.
Obaj w szczególny sposób czcili Matkę Jezusa Maryję. „Rozkazuję wszystkim braciom moim – wzywał św. Franciszek – którzy są teraz i będą w przyszłości, wielbić Matkę Boga zawsze
i czcić Ją na wszystkich drogach, wszystkimi sposobami, jak tylko mogą. I odnosić się do Niej z największą czcią i poddaniem”.
O. Maksymilian zaś napisał: „Trzeba by powiedzieć duszom,
i to wszystkim, i każdej z osobna, co są i będą aż do skończenia
świata, powiedzieć przykładem, słowem żywym, pisanym, drukowanym, przez radio, malarstwo, rzeźbę..., aby najdoskonalsza
miłość, miłość do Niepokalanej, rozpłomieniła się na ziemi.”
W Kwiatkach św. Franciszka jest opis dwóch drabin opartych
o niebo: białej i czerwonej, jako drogi do nieba. Jak wiadomo,
jest przekaz z życia św. Maksymiliana o dwóch koronach: białej
i czerwonej, które w wizji przyjął z rąk Matki Bożej.
Można mnożyć te korelacje. Franciszek miał ze chrztu imię
Jan (Giovanni), Maksymilian zaś Rajmund. Obaj przez jakiś
czas pomagali w handlu: Franciszek w sklepie ojca Piotra Bernardone, Maksymilian w sklepiku prowadzonym przez matkę.
Franciszek zwykł się nazywać heroldem Chrystusa, Maksymilian rycerzem Niepokalanej.
Jednym zdaniem trzeba stwierdzić, że syn przejął ideę swego
Wielkiego Ojca.
Zakon franciszkański w historii podzielił się na odłamy i stał
się jak ogromne drzewo o różnych konarach. Gałąź, z której wyszedł św. Maksymilian, Braci Mniejszych Konwentualnych, na
co dzień nazywanych franciszkanami, liczy aktualnie w świecie
4570 zakonników, w tym Polaków 1100, w tym 670 kapłanów
i 430 braci i kleryków. Pokaźna część pracuje za granicą na misjach różnego rodzaju.
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III. Rycerz Niepokalanej
Ojciec Maksymilian Kolbe był założycielem ruchu religijnego pod nazwą łacińską „Militia Immaculatae”, co po polsku znaczy „Rycerstwo Niepokalanej”. Należący do tego stowarzyszenia
nazywają się rycerzami, wśród których o. Maksymilian, jako założyciel był pierwszym rycerzem Niepokalanej.
Znaczenie rzeczownika „militia”, jako „rycerstwo” pochodzi
z łaciny średniowiecznej. Nazwa ta jest bardzo trafna i adekwatna do celów działającego stowarzyszenia, które liczy dziś na całym świecie około 4 milionów członków. Tytuł „Rycerz Niepokalanej” nadano też organowi tego ruchu, który od 1922 roku,
z przerwami w czasie okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej, do
dziś wychodzi. Wydania obcojęzyczne noszą zbliżone tytuły.
Pojęcie „rycerz” zawiera w swoim znaczeniu pozytywne, szlachetne wartości: męstwo, sprawiedliwość, obronę słabych, walkę
ze złem, wierność wodzowi i pani serca.
Rycerskość istniała w tradycji chrześcijańskiej w formie zakonów rycerskich, wypraw krzyżowych, jak i w tradycji franciszkań-

o. Roman Aleksander Soczewka OFMConv.
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skiej. Św. Franciszek z Asyżu mienił się Heroldem Wielkiego Króla. Rycerski duch u o. Maksymiliana obudził się już w młodzieńczym wieku. „Zawsze czułem silny pociąg do wojska” – wyznał
w jednym z listów. Również wydarzenia, jakich był świadkiem
w Rzymie przed założeniem „Rycerstwa”, gdy loża masońska demonstrowała z czarną chorągwią, z wizerunkiem św. Michała Archanioła pod nogami Lucyfera lub gdy czytał wypisane na transparentach hasła: „Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za Szwajcara”, zrodziły w Maksymilianie reakcję,
aby bronić Kościół zwarciem żołnierskich szeregów.
Powszechnie też była znana w całej Europie i w Polsce baśń
o rycerzach, którzy gdzieś w ukryciu spali, aby na dany znak,
gdy przyjdzie odpowiednia pora, ruszyć do walki o wiarę, wolność, dobre obyczaje. W polskich wydaniach legendy o śpiących
rycerzach wodzami ich byli król Bolesław Chrobry na Wawelu, św. Jadwiga w Trzebnicy, Bolesław Śmiały w Tatrach, Stefan
Czarnecki, św. Jan Kanty i inni. Listę tych wodzów trzeba uzupełnić świętym z Niepokalanowa – Maksymilianem.
IV. Wydawca i redaktor
W czasach św. Franciszka z Asyżu organizowano wyprawy
krzyżowe, aby pozyskać islamskie kraje do wiary. Św. Franciszek
zastosował inną metodę ewangelizacji: nawracał niewiernych
dobrym słowem i przykładem ewangelicznego życia. Jako misjonarz odważnie, by nie powiedzieć zuchwale, stanął bez oręża
przed sułtanem Egiptu, z zamiarem nawrócenia go na chrześcijaństwo.
W czasach św. Maksymiliana Kolbego normalną metodą
pracy na misjach było nauczanie z ambony lub w szkołach. Święty sięgnął po skuteczniejsze metody: książka, czasopisma, radio
– niech one uczą i czynią lepszym ten świat. Zaczął w Krakowie
od redakcji miesięcznika Rycerz Niepokalanej, potem rozwijał go
w Grodnie, aby wreszcie założyć dla prasy klasztor-wydawnictwo
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w Niepokalanowie pod Warszawą. Podobny klasztor zaraz potem powstał w Nagasaki. Mnożyły się tytuły czasopism, wzrastały nakłady i liczba pracujących w wydawnictwie zakonników,
powiększał się i ulepszał park maszynowy. Apogeum dzieło
osiągnęło tuż przed wojną. Liczby z tego czasu są imponujące. Prawie milion ludzi zapisanych do Rycerstwa Niepokalanej,
w Niepokalanowie pracowało 13 księży, 622 braci zakonnych,
15 kleryków, 122 uczniów Małego Seminarium Misyjnego.
Z własnej drukarni wychodził już od sześciu lat Mały Dziennik
za 5 groszy, w dużym nakładzie i w kilkunastu wersjach regionalnych, sześć tytułów miesięczników: Miles Immaculatae w języku łacińskim, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Biuletyn Misyjny,
Echo Niepokalanowa i oczywiście Rycerz Niepokalanej w nakładzie bliskim miliona.
O tym miesięczniku, w dniu beatyfikacji o. Maksymiliana,
w Radio Watykańskim powiedział ks. kard. Stefan Wyszyński:
„Miliony zeszytów Rycerza Niepokalanej zapisane przez o. Maksymiliana, rozrzucone po całej Polsce, były niemal jedyną krzepiącą nas lekturą w czasie długoletniej wojny. Może to właśnie
ona podtrzymywała nadzieję w chatach i więzieniach, które pokrywały całą Ojczyznę. Dobry Bóg stara się o to, aby na ciężkie
doświadczenia naród miał swoich proroków, ukazujących prawa miłości nad nienawiścią i bezprawiem”.
Zaczęła też działać własna radiostacja.
Zarówno w Polsce jak i w Japonii o. Maksymilian wykazał
ogromne zdolności organizacyjne. W trudnych warunkach,
z nikłym zapleczem finansowym, przy tak różnorodnych zajęciach działalność klasztoru funkcjonowała bez zarzutu. Gdzie
kryje się tajemnica takich powodzeń? Dopuszczał wszystkich
do współrządów i wyrabiał w żyjących we wspólnocie poczucie odpowiedzialności za całość. Wszystko jednak odbywało
się w granicach prawa kościelnego, państwowego, zakonnego
i rygorów klasztornych.
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Jako redaktor i wydawca czuwał nad całością działań, sam
też pisał, wygłaszał odczyty, występował przed mikrofonem radiowym. Pozostawił 1223 oryginalnych tekstów i 318 pisanych
inną ręką, w sumie 1541 tekstów. Są to listy, notatki duchowe,
pamiętniki, artykuły prasowe, referaty, komunikaty, szkice i zaczątek teologicznej książki. Pisma te w wydaniu powielaczowym
formatu A5 liczą 9 tomów, w tym tom 8 i 9 to indeksy, wydane
w roku 1970 w Santa Severa we Włoszech.
Ostatnio wydane w Niepokalanowie, w 2 tomach, liczą 2000
stron.
V. Misjonarz Japonii
Już przed beatyfikacją o. Maksymiliana w kręgu ikonografów wynikła sprawa przedstawiania na obrazach i obrazkach
kandydata na ołtarze: bez zarostu czy z długą brodą? Miało to
odniesienie do japońskiej epopei o. Maksymiliana. Gdy młody
Niepokalanów stawał już na dwóch nogach, o. Maksymilian, nie
odwracając się do niego plecami, zwrócił się twarzą ku krajowi
Wschodzącego Słońca. Przygotowania do ryzykownej wyprawy,
prowadzone w wielkim pośpiechu, obejmowały też zapuszczenie brody, jak przystało na prawdziwego misjonarza. Cały klimat przygotowań bardzo dobrze oddaje dialog o. Maksymiliana
z o. Prowincjałem, decydentem wyprawy:
O. Maksymilian – Ojcze Prowincjale! Chciałbym założyć
Niepokalanów w Chinach i Japonii, i zacząć jak najprędzej wydawać Rycerza Niepokalanej po chińsku i japońsku.
O. Prowincjał – Ma ojciec na to pieniądze?
O. Maksymilian – Nie mam.
O. Prowincjał – Umie ojciec po chińsku i japońsku?
O. Maksymilian – Nie umiem, ale się nauczę.
O. Prowincjał – Czy ma ojciec przynajmniej oparcie, jakieś
zabezpieczenie tam na miejscu?
O. Maksymilian – Nie, ale Niepokalana zaradzi.
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Sprawa oparła się o generała Zakonu i misja została założona.
Stała się librettem do „Hymnu Rycerstwa Niepokalanej”, skomponowanego kilka lat później przez Feliksa Nowowiejskiego: Niesiemy sztandar w świat daleki Niepokalanej w blaskach zórz.
W Japonii działy się rzeczy niewiarygodne, by nie powiedzieć cudowne. Przykładowo: pierwsza ekipa misjonarzy, to jest
o. Maksymilian i dwóch braci zakonnych, przybyła do Nagasaki 24 kwietnia 1930 roku, a 24 maja tegoż roku wydano już
pierwszy numer Seibo no Kisi (Rycerz po japońsku), w nakładzie
10 tys. egzemplarzy.
O. Maksymilian w Japonii przebywał 6 lat i to z przerwami.
Liczba misjonarzy Polaków, zmienna, dochodziła do 25 zakonników.
Dziś w Japonii, w 78 lat od założenia misji, istnieje japońska
prowincja zakonna, złożona z 19 klasztorów. Pracuje w niej 88
franciszkanów Japończyków. Mają wydawnictwo, wychodzi Seibo no Kishi, prowadzą parafie, szkoły, sierocińce i własne seminarium. Całe dzieło nosi imię św. Maksymiliana Kolbego.
Jeden ze współpracowników o. Maksymiliana, brat Zenon
Żebrowski, za pracę charytatywną po zniszczeniach dokonanych
bombą atomową, otrzymał z rąk cesarza Order Świętego Skarbu
i już za życia wystawiono mu pomnik z napisem: „Bezgraniczna
miłość brata Zenona”. Ostatnio w Czarni, w parafii urodzenia
brata Zenona, nadano szkole dla niepełnosprawnych imię Brata
Zenona Żebrowskiego.
Z polskich misjonarzy aktualnie przebywa tam jeszcze
dwóch braci staruszków: Roman Kwiecień i Sergiusz Pasiek,
który w lipcu ubiegłego roku świętował 100 – lecie swoich urodzin.
Nasuwa się pytanie, dlaczego o. Maksymilian wybrał Japonię
na teren misyjny?
Wspomniany już André Frossard podsuwa mi odpowiedź:
„Może myślą o Dalekim Wschodzie natchnęli go po prostu
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czterej studenci japońscy, spotkani w pociągu? W zamian za
cudowne medaliki podarowali mu cztery słoniki – talizmany,
których wielkie uszy zdawały się złaknione chrześcijańskiego
przesłania”.
VI. Polak patriota
O. Maksymilian Kolbe był Polakiem z krwi i kości, ale na życiu tego Polaka historia naszej ojczyzny położyła swoją pieczęć.
Metrykę urodzenia napisano mu w języku rosyjskim, akt zgonu
w języku niemieckim. Urodził się w Polsce, w Zduńskiej Woli,
pod okupacją rosyjską. Zamordowany też w Polsce, w Oświęcimiu Auschwitz, pod okupacją niemiecką.
Oznaki patriotyzmu o. Maksymiliana znajdujemy w zapiskach i w listach. W roku 1932 na poczcie w Ernaculum w Indiach wysyłał telegram do Niepokalanowa w języku polskim.
– Co to za język? – zapytał urzędnik pocztowy.
– Język polski, język, którym mówi 32 miliony osób w Polsce
– informował zdziwiony ignorancją o. Kolbe.
– To chyba ten kraj leży w Austrii? – dociekał urzędnik.
– Nie, proszę pana, Polska leży w Polsce. To niepodległe państwo – krótko zakończył dialog.
Podobnie zdarzyło się w pociągu do Colombo Sale. Jakiś intelektualista zapytał o. Maksymiliana, skąd jest i dokąd jedzie?
– Jestem Polakiem i pochodzę z Polski – odpowiedział.
– Więc jest pan Rosjaninem?
„Musiałem więc wbić mu do głowy – zapisał o. Maksymilian –
że Polska to nie Rosja”.
Gdyby ktoś szukał jeszcze dalszych uczuć i postaw patriotycznych o. Maksymiliana, to lepszych nie znajdzie, jak te wyrażone w liście do marszałka Rydza Śmigłego, z kwietnia 1939
roku, kiedy już nie było wątpliwości, że po aneksji Austrii i Czechosłowacji następną ofiarą Hitlera będzie Polska: „Rozumiejąc doniosłą rolę, jaką odgrywa nasza armia w utrzymaniu po73

wszechnego pokoju, strzeżeniu Ojczyzny i odzyskiwaniu zagrabionych jej części, i doceniając konieczność wysiłku i osobistych
ofiar wszystkich obywateli Państwa, bracia z Niepokalanowa
w liczbie 619, którzy poświęcili swe życie szerzeniu czci Matki
Bożej Niepokalanej i rycerskiego hartu ducha wśród najszerszych mas naszego społeczeństwa, pomimo że jako zakonnicy
nie posiadają żadnego mienia na własność, lecz utrzymują się
i działają z dobrowolnych ofiar, pragną także wraz z alumnami Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, w liczbie
120, przyjść choćby ze skromną pomocą. W tym celu postanowili sobie przez 6 tygodni odmówić cukru, a zaoszczędzony wydatek w sumie 1200 zł składają w Twoje, Panie Marszałku, ręce
na potrzeby Wojska Polskiego”.
Wyrzeczenie się cukru wydaje się małą ofiarą na potrzeby
armii, ale zakonnicy tylko z własnego dziennego menu mogli coś ofiarować. W 1940 roku Wielka Rzesza zaproponowała
o. Maksymilianowi „zaszczyt” obywatelstwa niemieckiego.
Odmówił przyjęcia.
VII. Numer 16670
28 maja 1941 roku o. Maksymilian Kolbe został wywieziony
z więzienia na Pawiaku do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Za bramą wejściową z szyderczym napisem „Arbeit macht
frei” znajdowała się ponura strefa olbrzymiej fabryki śmierci,
podwójnie ogrodzona kolczastym drutem pod stałym, śmiercionośnym napięciem elektrycznym, chroniona gotowymi do
strzału maszynowymi karabinami ustawionymi na gęsto rozmieszczonych wieżach, bogata w takie maszyny do zabijania, jak
głód, epidemia, pałka, królikarnia medyczna, strzykawki z fenolem, komory gazowe i wreszcie krematorium, które przerabiało
człowieka w popiół i dym. Przekraczającym tę bramę zabierano człowieczeństwo. Zastępował je numer wyryty na przedramieniu.
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Wręczenie Gościom medalu Przyjaciela Szkoły
„Ojciec Kolbe, z ogoloną głową, w nędznym, zawszonym pasiaku stał się numerem 16670, ale wszyscy wiedzieli, że jest księdzem. Kapo, którzy go bili lub szczuli psami, też o tym wiedzieli.
Zarówno oni, jak i esesmani, czuli jednakowy wstręt do kapłana
i Żyda, wstręt, który sprawiał, że prześladowali ich razem niczym przedstawicieli jednego, znienawidzonego sumienia religijnego. Nieraz zmarłego kapłana strażnicy rzucali na taczki
i kazali odprowadzać do krematorium orszakowi Żydów i „księżowskich świń”. Zmuszali przy tym ludzi, by szli ze śpiewem za
księdzem umazanym na pośmiewisko gnojem i z miotłą zamiast
krzyża w ręku. Konduktowi towarzyszył śpiew uzbrojonych
w pałki strażników, którzy improwizowali wrzaskliwe antyfony
na temat: Nie ma bogów poza nami!
Wykonywał wszelkiego rodzaju prace, męczące, a czasem
makabryczne.
Razem ze współwięźniem, który w innym świecie był ministrem wychowania narodowego, wywoził trupy, modlił się nad
nimi i błogosławił w żarze bijącym z pieca krematoryjnego. Ten
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Prezentacja teczki o. Maksymiliana Kolbego
chory człowiek kopał wilgotny piach Soły, rzeki płynącej wzdłuż
obozu, pchał taczki pełne kamieni, dźwigał stare pnie i uginał się
pod ich ciężarem, co było słabością niedozwoloną i natychmiast
karaną. Któregoś dnia znaleziono go pobitego do nieprzytomności i przykrytego faszyną przez strażników. Z opuchniętą twarzą
i wysoką gorączką znalazł się w szpitalu. Nic nie powiedział. Dano
mu ostatnie wolne miejsce, leżał w przeciągu tuż przy drzwiach
wejściowych. Cieszył się z tego, bo mógł witać chorych miłym
słowem i modlić się przy wynoszeniu zmarłych”. (André Frossard
Pamiętajcie o miłości).
Numer 16670 swoje uwięzienie przeżywał jako specjalną
misję Niepokalanej Matki Bożej i martwił się jedynie tym, że
jest jej niegodzien.
Liczby i cyfry mają swoją symbolikę, wypracowaną w kulturze i wierzeniach narodów. Istniały święte liczby, to znaczy
z odniesieniem do Boga lub bóstw. Pitagoras uważał, że w liczbach są zawarte prawa wszystkich zdarzeń. Liczba według niego
jest harmonią wszechświata, łączy wszystko zarówno w świecie
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gwiazd, jak i w muzyce, a także w duszy ludzkiej i w biegu ludzkiego życia.
Jedynka jest symbolem niepodzielnej jedności, szóstka – doskonałości stworzenia, siódemka oznacza uporządkowaną całość, zero jest symbolem początku. Początek na końcu.
Po 14 sierpnia 1941 roku numer 16670 jest niezaprzeczalnym symbolem miłości, o której o. Maksymilian Kolbe mówił,
że tylko ona jest twórcza.
VIII. Ksiądz katolicki
O. Maksymilian Kolbe był księdzem katolickim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w kwietniu 1918 roku. Jako
kapłan i misjonarz służył Bogu i ludziom przez 23 lata.
Miałem potrzebę przejrzeć dokładnie Pisma o. Maksymiliana. Nie ma w nich refleksji ani ekspresywnych wypowiedzi
o własnym kapłaństwie. Owszem, jest krótka relacja o przebiegu święceń w liście do matki, ale czysto reporterska, czyli jak
się odbyły, a nie, co wtedy odczuwał. W sumie wydaje się to
kuriozalne, dziwne, a nawet nieprawdopodobne. Jest jednak
jedna wypowiedź tak charakterystyczna ze względu na okoliczności, tak wspaniała i mocna, że wystarczy za wszystkie inne,
gdyby istniały. Mam na myśli tę wypowiedź na placu obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu podczas tragicznego apelu
z wybiórką 10 więźniów przeznaczonych na śmierć głodową. Jak
przekazali świadkowie, odbył się tam taki dialog:
– Biedna moja żona i dzieci. Nigdy już ich nie zobaczę! – zaszlochał w grupie skazanych Franciszek Gajowniczek.
Wtedy z szeregu wystąpił o. Maksymilian, stanął przed Fritzschem i powiedział spokojnym, opanowanym głosem:
– Chcę pójść na śmierć za jednego ze skazanych, za tego tu więźnia.
– Co to znaczy i dlaczego? – wrzasnął Fritzsch.
– Jestem stary i schorowany, a on ma żonę i dzieci.
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– Kto ty jesteś?
– Jestem księdzem katolickim.
Wypowiedź ta w takim miejscu, czasie i formie jest godna
każdej oprawy. Ona to posłużyła niektórym biografom Świętego do postawienia hipotezy, że o. Maksymilian dlatego, lub
również dlatego zgłosił się dobrowolnie do głodowego bunkra, aby skazanym na śmierć do końca służyć swoim kapłaństwem.
IX. Patron naszych trudnych czasów
Tuż po beatyfikacji św. Maksymiliana, w 1971 roku, ukazał
się w prasie artykuł pt. W ogonku po patrona. Były to czasy
powszechnych ogonków, czyli kolejek, wszędzie i po wszystko.
Autor artykułu zebrał i przedstawił informacje o środowiskach,
które chciały mieć, bł. Maksymiliana za patrona: dziennikarze,
więźniowie polityczni, włókniarze, rodziny, misjonarze, piloci... Każdy z nich miał jakieś potrzeby i racje. Naprzeciw tym
poszukiwaniom wyszedł kard. Karol Wojtyła, który w Oświęcimiu, 7 czerwca 1973 roku, tak głośno modlił się pod ścianą śmierci: „Ojcze Maksymilianie, patronie naszych trudnych
czasów, patronie Ojczyzny naszej, daj światło wszystkim, i tym,
którzy wierzą,
i tym, którzy nie
wierzą! Daj siłę
ducha całemu
naszemu narodowi, całemu katolickiemu społeczeństwu, Kościołowi, rodzinom, młodzieży, dzieciom... Przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Maryi
żebyśmy twoje Niepokalanej
78

dziedzictwo chronili i przenieśli w duszach nowego pokolenia
ku naszej przyszłości”.
Ten Patron naszych trudnych czasów, potwierdzony papieskim urzędem, dziś jest wśród nas, w pamięci i świadomości
również mieszkańców tego Zakładu.
Polska pamięta o św. Maksymilianie
Pamięć to cudowny instrument, który utrwala w myśli
sprawy minione, aby je potem odtwarzać w myślach, słowach
i działaniach. Pamięć jest konieczna. Kto ją traci, ginie. Nasza
teraźniejszość jest zakorzeniona w przeszłości, a przyszłość
w teraźniejszości. Dlatego trzeba używać stosownych instrumentów, aby podtrzymywać i odświeżać pamięć dokonań, a obecne dokonania utrwalać i zachowywać. Jest to zgodne z naturą
ludzką, pożyteczne w procesie wychowawczym i edukacyjnym
człowieka, pomocne w twórczości kulturowej i działalności politycznej. Zaniedbania w tym względzie są nie do odrobienia.
Dlatego każdy wysiłek osoby czy instytucji, by ocalić pamięć
wydarzenia czy osoby, jest nie tylko godny uznania, ale także
konieczny do zachowania tożsamości i tradycji kulturowych
w każdej społeczności.
Jeśli chodzi o osoby, to pamięć o nich trwa tak długo, jak długo trwają jego dzieła i dzieła o nim. Taka jest rola pomników,
biografii, muzeów, izb pamięci, wystaw, albumów i innych
sposobów poznawania. Dlatego gratuluję Pracownikom Lasek wspaniałego pomysłu zorganizowania Dnia poświęconego
św. Maksymilianowi i pragnę wyrazić uznanie tym wszystkim,
którzy docenili postać Świętego z Niepokalanowa. Wszystkim
w imieniu klasztoru i Zakonu Franciszkanów przekazuję wyrazy wdzięczności za to, że ślad życia św. Maksymiliana nie
został zapomniany. Niech Święty Maksymilian będzie dla Zakładu i Szkoły Jego Imienia pośrednikiem u Boga, wzorem postępowania i motywem do trudnej pracy w trudnych czasach.
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o. dr Marek Augustyn OFMConv.

Moja droga do świętości w świetle życia
i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego

R

ok duszpasterski 2008 z woli Episkopatu Polski przeżywamy
pod hasłem: Bądźmy uczniami Chrystusa. W tym zatem
roku, Matka Kościół pragnie szczególnie zwrócić naszą uwagę
na to, jak być dobrym uczniem Chrystusa.
Być uczniem Chrystusa, to znaczy być w Jego szkole, to znaczy słuchać swojego Mistrza i Nauczyciela, będąc matką, ojcem
rodziny, mężem, żoną, dzieckiem, kapłanem czy siostrą zakonną, wykonując to powołanie, którym mnie Bóg obdarzył, powołanie związane z zawodem, jaki wykonuję. Jako nauczyciel, czy
lekarz, czy inżynier, jestem wezwany do tego, aby zastanowić się,
w jaki sposób realizować to, do czego Chrystus w swej szkole
każdego wzywa. A wzywa nas do świętości.

o. Marek Augustyn OFMConv.
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Pismo św. przypomina, że Bóg stworzył człowieka z miłości, że uczynił nas osobami rozumnymi i wolnymi oraz pragnie,
byśmy stawali się podobni do Niego. Boże podobieństwo, którym obdarzył nas Stwórca, jest jednak w każdym człowieku zagrożone przez słabość i skłonność do grzechu.1 Jednak dążenie
do świętości, czyli stopniowe, z każdym dniem coraz to większe
upodobnianie się do Stwórcy jest istotą życia chrześcijańskiego.
Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, przemawiając podczas 106
Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych, jaka odbyła się w Warszawie w dniach od l do 3 X 2002 r.,
wskazała na konkretne zagrożenia stojące zwłaszcza przed ludźmi młodymi na drodze do realizacji powołania do świętości.2
Współczesny człowiek wzrasta w kulturze zdominowanej przez
dążenie do indywidualizmu, broniącej indywidualności całkowicie wolnej w realizowaniu własnych możliwości, pragnień
i planów. Równocześnie perspektywa globalizacji świata wywołuje coraz to większe poczucie zagrożenia, że narzucona
z góry jedność zniszczy bogactwo różnorodności, Według
prof. Olbrycht, radykalizm w bronieniu własnej wyjątkowości
prowadzić może w pułapkę samotności, braku miłości, buntu
i niezgody a także do bezwzględnej walki o sukces lub do cynizmu i obojętności. W takiej sytuacji coraz trudniej jest odpowiedzieć na pytania: co łączy mnie z drugim człowiekiem?
W imię czego druga osoba ma być dla mnie ważna i ja mam
być ważny dla niej? Cywilizacja o niskiej kulturze często stawia
tolerancję i demokrację w miejsce prawdy, miłości i odpowiedzialności. Jest to kultura promująca powierzchowne myślenie
o człowieku oraz ucieczkę od twardej rzeczywistości w świat
miłych fikcji i naiwnych ideologii. Tego typu ideologie stawiają
człowieka w miejsce Boga i zachęcają do kierowania się chorą
filozofią życia. Nawołują do „pozytywnego” myślenia, zamiast
do pozytywnego postępowania, do czynienia tego, co łatwiejsze, zamiast tego, co wartościowsze, a także do wychowania bez
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norm moralnych i bez stawiania wymagań, czyli do „wychowania” przez brak wychowania. Tego typu kultura skupia młodych
ludzi nie na tym, w czym człowiek podobny jest do Boga, lecz
raczej na tym, w czym jest on podobny do zwierząt. Massmedia, filmy, czasopisma, a nawet modni psycholodzy, pedagodzy
i seksuolodzy coraz częściej zachęcają (młodzież) nastolatków
do tego, by przypatrywali się jedynie własnemu ciału, popędom, emocjom i subiektywnym przekonaniom oraz by postępowali tak, jak postępuje tak zwana większość społeczeństwa.
Na skutek rozszerzania tego typu kultury wielu ludzi młodych
myśli dzisiaj tak, jak im telewizja każe, a model tzw. pracy
nad sobą kształtuje wokół chorej filozofii „róbta co chceta,”
albo „żyjmy na luzie”.3
Inne zagrożenie w realizacji powołania do świętości stanowi
zgoła niezrozumienie samej idei świętości. Najczęstszym źródłem lęku przed dążeniem do świętości jest kojarzenie świętości
z ograniczeniem aktywności życiowej, do ostentacyjnych zachowań pobożnościowych. Święty utożsamiany jest często ze „świętoszkiem”, zainteresowanym jedynie powierzchownie rozumianymi tematami „religijno-kościelnymi”, który dobrze się czuje
jedynie wśród ludzi podobnych sobie, w środowisku określanym jako „klerykalne”. Taką postawę przypisuje się często tym,
którzy z różnych powodów nie mają szans na sukces życiowy,
zawodowy, towarzyski i braki te oraz frustracje rekompensują
manifestacyjną „pobożnością”, prowadzącą do uznania w środowisku „kościelnym”. Wielokrotnie pojawiają się w tym kontekście zarzuty, dotyczące sprzeczności deklaracji i życia tych osób.
Nie jest to więc pociągający i atrakcyjny wzór.
Powszechne jest wiązanie świętości z historycznie „dawnym”, choć mało konkretnym miejscem danej postaci w dziejach Kościoła, z jej ikonograficznymi ujęciami – utrwalonymi
wizerunkami, wyposażonymi w rozpoznawalne atrybuty. Święci
to ci opisywani w Żywotach Świętych, malowani w kościołach,
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przedstawiani na „świętych obrazkach”, wzywani w modlitwach
i litaniach. Są dla dzisiejszego człowieka zamkniętą niejako grupą, odległą od doświadczeń życiowych, często funkcjonującą na
granicy historii i legendy. Nie można wyobrażać sobie świętego tylko i jedynie na wzór świętych, jakich mamy na naszych
obrazkach w modlitewnikach. A więc rączki złożone, główka
pochylona i jeszcze nie daj Boże kółko nad głową. To są często
karykatury świętości.
Kolejne skojarzenia nie są już może w takim stopniu nieporozumieniami, choć wywołują także poważne lęki. Pierwsze – to
przeświadczenie, że świętość wymaga bohaterstwa, poświęcenia,
bardzo wielu trudów, całkowitej rezygnacji z siebie, nierzadko
męczeństwa, tak jak właśnie w przypadku Ojca Maksymiliana.
Reprezentanci tego sposobu myślenia przeczuwają, że taka decyzja oznacza rezygnację z wielu przyjemności i nie chcą wnikać, z jakich. Lęk ma tu charakter cofania się i bronienia przed
taką perspektywą, szczególnie, że cel wysiłku „bycia świętym”
nie jest ani zrozumiały, ani zachęcający. Przeciwnie – najczęściej
jest całkowicie abstrakcyjny, co pogłębia współczesna kultura
masowa. Traktuje ona świętość żartobliwie, infantylnie, posługując się wyobrażeniami, sprowadzającymi perspektywę bycia
świętym do wizji postaci snującej się przy dźwiękach smętnej
muzyki z kwiatem (najczęściej lilią) bądź świecą w ręku, po
dziwnych, pustych przestrzeniach „nieba”, recytującej modlitwy
bądź śpiewającej „Alleluja”. Trudno zakładać, że może to być wizja dynamizująca wysiłki życiowe poważnie myślącego człowieka. Nieco poważniejszy stosunek wyraża się z kolei przyjęciem,
że cel dążenia do świętości oznacza „dostanie się na ołtarze”, co
również, poza wyjątkami, nie motywuje do przyjęcia takiego
planu życiowego.
Skojarzenia najbardziej pozytywne wobec świętości i stosunkowo najbardziej trafne to te, gdy świętym nazywa się człowieka
ponadprzeciętnie dobrego, w stopniu niespotykanym szlachet83

nego i oddanego innym. Taka świętość, stwierdzana rzadziej
u żyjących niż u wspominanych zmarłych („to był naprawdę
święty człowiek”), nie jest jednak często kojarzona z powszechnym powołaniem, możliwością dostępną każdemu, decyzją życiową, niezależną od warunków. Tymczasem to, że dostrzegamy
świętych ludzi wokół nas, że ich podziwiamy, a przynajmniej po
śmierci doceniamy to, co zrobili, jest jasnym dowodem, że świętość jest osiągalna przez każdego człowieka, który świadomie do
niej dąży.
Sądzę, że trzeba dzisiejszej młodzieży ukazywać życie św.
Maksymiliana, jako konkretny przykład zdobywania świętości.
Jestem głęboko przekonany, że życie św. Maksymiliana ukazuje
nam jasno, jak sprostać trudnościom, o których wspominałem,
związanym ze współczesną, zeświecczałą kulturą, a także jak postrzegać prawdziwą świętość.
Wszyscy wiedzą o św. Maksymilianie, że zginął w bunkrze
głodowym w obozie Auschwitz, oddając dobrowolnie swoje życie za współwięźnia, ojca rodziny – Franciszka Gajowniczka.
Z pewnością ten czyn heroiczny ukoronował całe życie Świętego utkane z codziennych świadectw miłości Boga i bliźniego.
Nie sposób rozstrzygać teraz, co w przypadku Ojca Maksymiliana było większym tytułem do chwały ołtarzy: czy ofiara z życia
w obozie koncentracyjnym, czy też wieloletnia praca duszpasterska na misjach w dalekiej Japonii, czy działalność społeczna
poprzez wydawanie poczytnych czasopism, działalność ukierunkowana na przepojenie rzeczywistości świeckiej dobroczynną obecnością Chrystusa i Jego Kościoła. W każdym razie
św. Maksymilian jest jasnym dowodem i przykładem, że święty to nie tylko złożone do modlitwy ręce, ale to również angażowanie wszystkich swoich sił i zdolności dla dobra Kościoła,
dla dobra drugiego człowieka.4
Jak już wspomniałem, Maksymilian był twórca poczytnego po dziś dzień czasopisma religijnego Rycerz Niepokalanej.
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Wymowne jest to, że jak wynika z badań ówczesnego rynku
czasopism religijnych, Rycerz był jednym z nielicznych, które
nie zanotowało spadku nakładu. Maksymilian postawił swych
braci, w założonym przez siebie klasztorze niepokalanowskim,
przy maszynach drukarskich, zachęcając do pracy dziennikarskiej nie tylko na łamach Rycerza, ale także poczytnego wówczas Małego Dziennika, pragnąc twórczej obecności chrześcijan
w życiu naszej Ojczyzny i w życiu społecznym. Dzisiaj tak wielu
ludzi uznających się za katolików reaguje niemalże alergicznie
na rozmaite akcenty religijne w życiu publicznym. Oto, dlaczego
Maksymilian jest aktualnym, na czasie, przykładem dla współczesnego człowieka wierzącego. To Święty, który nie zamknął się
w murach klasztornych, za klauzurą zakonną, (choć jako zakonnik mógł to zrobić), ale ze swoją aktywną postawą szedł przez
cały świat, zachęcając innych do zdobywania świętości.
Założony w 1927 r. Niepokalanów w przeddzień wybuchu II wojny światowej liczył 760 mieszkańców; zakonników
i kandydatów do życia zakonnego. Był to największy klasztor na
świecie. Nakład Rycerza Niepokalanej wzrósł do 750 tys. egzemplarzy, Rycerzyka Niepokalanej dla dzieci – do ponad 220 tys.,
a Małego Dziennika do ponad 130 tys. w dni powszednie
i 225 tys. w niedziele. Oprócz wydawnictwa, od roku 1938 działała w Niepokalanowie prywatna radiostacja pod nazwą „Stacja
Polska 3 Radio Niepokalanów”.5
O swoich imponujących planach duszpastersko-misyjnych pisał z Nagasaki w Japonii do ówczesnego prowincjała,
czyli swojego zakonnego przełożonego w Polsce, o. Kornelego
Czupryka: „Nagasaki zdaje mi się placówką dla nas ważną, bo:
a) biskup jest miejscowy i przychylny, więc możemy się osiedlić; b) zapuszczenie korzeni (nowicjat, drukarnia itp.) pozwoli
nam oprzeć się na tym punkcie w działaniach na całym Dalekim
Wschodzie (prócz Japonii – Chiny i Annam)... Po uregulowaniu tych spraw chciałbym zaraz otworzyć silniejszą placówkę
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w Indiach (dla wszystkich języków Indii) i w Bejrucie dla języka arabskiego (Arabia, Syria, Egipt, Tunis, Maroko: 100 000 000
dusz), tureckiego, perskiego i hebrajskiego ... W ten sposób akcja Rycerza i M.I. objęłaby miliard ludności (dusz), czyli przeszło połowę ludzkości.”6
Te imponujące dane świadczą o pełnym zaangażowaniu
Świętego Maksymiliana. Szedł na całość, był maksymalistą.
Może dlatego, że takie otrzymał w Zakonie imię?
Przy tej szerokiej działalności społecznej, wydawniczej, był
Ojciec Maksymilian bardzo wrażliwym na drugiego człowieka.
Umiał znaleźć czas na dobrą radę dla każdego, kto o nią prosił.
Dostrzegał konkretnych ludzi z ich problemami, z fizycznym bólem, z cierpieniem moralnym czy z niedostatkiem materialnym.
Do różnych przejawów ludzkiego nieszczęścia podchodził ze
zrozumieniem, współczuciem, cierpliwością i czynił wszystko,
by takim sytuacjom zaradzić na miarę swoich możliwości. Jego
franciszkańska otwartość na człowieka i okazywanie dobroci nie
obejmowała tylko tych, którzy wydawali się być jej godni. Uważał, że wszyscy, bez wyjątku potrzebują jego modlitwy, wszystkim dobrze życzył i pragnął szczęścia dla wszystkich (jak sam
pisał w Rycerzu Niepokalanej 3/1924).
„Braci przyjmował zawsze z wielką łaskawością. Nie zważał
na siebie, że był chory lub zajęty pracą, przerywał pracę i z wielką miłością zajmował się tym, kto w jakiej potrzebie przyszedł
do niego. Gdy zwracano się z zapytaniem, czy nie przeszkadza
się, to odpowiadał: drogie dziecko, ja jestem tylko po to, żebym
wam służył” (ze wspomnień brata Szczepana Nowickiego)7.
Albo inny jeszcze przykład niezwykłej wprost delikatności
św. Maksymiliana wobec ludzi: „Był rok 1938. W Niepokalanowie postanowiono wykopać duży staw, aby w razie pożaru nie
zabrakło wody do gaszenia ognia. Do pracy przy wykopie stawu
zatrudniono pracowników świeckich. Do pracujących robotników przyszedł ojciec Maksymilian i zobaczył, że jeden z nich
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podczas pracy zarządził sobie drzemkę. Wszyscy robotnicy bardzo uważnie obserwowali gwardiana, co on zrobi z tym robotnikiem. Ojciec Maksymilian nie budził śpiącego. Sam podjął za
niego pracę. Gdy ów robotnik się obudził, był bardzo przestraszony tym, co zobaczył. Wówczas ojciec Kolbe uśmiechnął się
do niego i powiedział: jak jeden śpi, to drugi musi pracować.”.8
Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, w kulturze, o której
wspomnieliśmy na początku, nastawionej na szybką karierę, nie
jest łatwo znaleźć takiego mistrza wyrozumiałości, cierpliwości,
wewnętrznego pokoju i dobra.
Skąd czerpał siłę i moc do tak intensywnej działalności i do
tak heroicznej miłości bliźniego, której apogeum dokonało się
w obozowym bunkrze głodowym? To trzeba koniecznie podkreślić, mówiąc o dążeniu do świętości. Życie sakramentalne
Kościoła i osobista modlitwa stanowiły źródło sił do podejmowania takich wyzwań. Maksymilian był świadomy ludzkich
słabości, wiedział, że nikt się świętym nie rodzi, ale tę świętość
należy za życia, dzień po dniu, wykuwać. Oto jak pouczał Maksymilian wiernych na łamach Rycerza w 1922 r. na temat dążenia do świętości: „Fałszywe jest też ogólne przekonanie, że
święci nie byli podobni do nas. I oni odczuwali pokusy, i oni
upadali i powstawali, i ich nieraz przygniatał smutek, osłabiało
i paraliżowało zniechęcenie. Lecz pomni na słowa Zbawiciela:
Beze mnie nic uczynić nie możecie (J 15,5) i na owe św. Pawła:
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13) – nie
ufali sobie, lecz całą ufność w Bogu pokładając, upokarzali się
po upadkach, szczerze żałowali, duszę z brudów w Sakramencie
Pokuty zmywali, a potem z większym jeszcze zapałem przykładali rękę do dzieła. I tak upadki służyły im za szczeble do coraz
wyższej doskonałości i stawały się coraz lżejsze. Gdy św. Scholastyka spytała swego brata św. Benedykta, czego potrzeba, by
dojść do świętości, otrzymała odpowiedź: Trzeba chcieć.”9
Święty, tak jak Maksymilian, ma świadomość własnych sła87

bości i grzechów, ale jednocześnie wie, że w drodze do nieba
przez ziemię trzeba korzystać z sakramentów Kościoła, z sakramentu pojednania, by oczyścić się z grzechu i z sakramentu
Eucharystii, który stanowi nasz pokarm dający siły do dobrego
życia. Miarą świętości nie jest życie bez grzechu, bo każdy człowiek jest grzeszny, ale te jak najczęstsze powstawania z upadków i powroty do jedności z Bogiem. Ten ruch w naszym życiu
w stronę Boga jest wystarczającym dowodem, że pragniemy
dojść do świętości.
Wiele można by podawać przykładów modlitwy w życiu św.
Maksymiliana. Chwile spędzone na rozmowie z Bogiem stanowiły kolejną pożywkę w działalności duszpasterskiej i w pracy
nad zdobywaniem świętości. Przy każdej wolnej chwili Maksymilian wpadał do kaplicy, aby pokłonić się Panu i adorować
Go w Najświętszym Sakramencie, prosząc o siłę i mądrość,
o gorliwość i miłość w służbie dla Niego. Świadkowie jego życia
opowiadają, że mając zajęcia w seminarium w Krakowie, jako
wykładowca, lubił przechadzać się z klerykami w czasie przerwy, a pod koniec podchodził do drzwi franciszkańskiej bazyliki, otwierał je i nie wchodząc do środka, klękał razem z klerykami na progu kościoła, aby choć chwile się pomodlić. Okazało
się, że święty nie wchodził do środka, ponieważ przyzwyczaił się
na misjach w Japonii do zdejmowania butów, zanim przekroczy
się próg, a na to nie było podczas przerwy czasu.10
Widzimy zatem, że bez pochylonej główki, bez złożonych
rączek i bez kółka nad głową można być świętym. Maksymilian
jest tego dowodem i najlepszym dla nas przykładem. Może być
dla nas mistrzem ukazującym, jak we współczesnym świecie realizować powołanie do świętości.
„Dzisiaj zamiast mistrzów wokół nas pełno idoli. A idole są
zapatrzeni w siebie i nie mają żadnych uczniów, co najwyżej fanów”, zauważa o. Jan A. Kłoczowskil.11
Gdy po latach czytamy wspomnienia świeckich i zakonni88

ków, którzy znali o. Maksymiliana Kolbego, trudno nie zauważyć, że ten święty z Niepokalanowa wprowadzał pewną ręką
nowe pokolenia braci zakonnych, ale w stare wartości, rozumiane na sposób nowoczesny. Dla św. Maksymiliana człowiek stanowił zawsze szczególnego rodzaju wartość i świętość.
Kiedy pracowałem w klasztorze koło Oświęcimia, gdzie powstaje Centrum Zwycięskiej Miłości, miałem okazję uczestniczyć
w różnych spotkaniach z pracownikami naukowymi Auschwitz
– Muzeum. Pamiętam wspomnienia dr Adama Cyry, historyka
pracującego w Muzeum, który bada przeszłość więźniów, stara
się z nimi skontaktować, spisać ich świadectwa. Wiemy, że tych
osób jest coraz mniej. Opowiadał, że kiedyś zgłosił się do niego
pewien człowiek – Wilhelm Żelazny – były więzień obozu Auschwitz, który po kilku miesiącach pobytu w obozie postanowił
skończyć z tym życiem i rzucić się na druty. Zwierzył się swojemu
przyjacielowi, a ten doradził mu, aby porozmawiał z kapłanem.
Przyjaciel znał ojca Maksymiliana i przedstawił Mu Wilhelma.
Ojciec Maksymilian po rozmowie, może po spowiedzi, wyciągnął swój różaniec i powiedział: – Niech to będzie lekarstwo na
twoje kłopoty, a jak się już wyleczysz, to mi go oddasz. Wilhelm
nie zdążył oddać, bo ojciec Maksymilian w międzyczasie zgłosił się na śmierć. Żelazny przeżył obóz. Opowiadał, że bardzo
się bał, żeby przy wyjściu, po wyzwoleniu, tego różańca mu nie
odebrali. Uznał za cudowną interwencję Bożą fakt, że kiedy wychodzili za druty, odstąpiono od kontroli.
Różaniec przechował, a kiedy dowiedział się, że w mieście
Oświęcim budowany jest kościół pod wezwaniem Świętego
Maksymiliana i powstaje ogromna parafia, przekazał, za sugestią dr Cyry, ten różaniec do parafii. Do dzisiaj jest on wystawiany 14 sierpnia, w święto Patrona. To jest piękne świadectwo
kapłańskiej posługi w obozie.
Wspominam o tym, bo nie mamy świadectw, czy o. Maksymilian odprawiał Msze św. w obozie. Może nawet nie, może
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tak, nie wiemy. Ale są ludzie, którzy świadczą, że tak odważnie
powiedział: – Jestem kapłanem katolickim – wiedzą, że taką posługę niósł. Każdy człowiek stanowił dla niego szczególny rodzaj
wartości, szczególną świętość. To dlatego pochylał się nad nim
i brał go pod rękę, aż oddał za niego swoje życie. Życie dla Pana
Boga oznaczało dla ojca Kolbego życie dla człowieka, a więc miłość bliźniego.12
Niekoniecznie więc trzeba być bohaterem w powszechnym
rozumieniu tego słowa. Niekoniecznie trzeba iść do więzienia,
cierpieć tortury, ginąć za wiarę, by zostać świętym. Może bardziej
potrzeba nam dzisiaj innego bohaterstwa. Nie spychajmy naszego chrześcijaństwa do godziny pokornego siedzenia w kościele,
w ostatniej ławce, raz w tygodniu, i to najlepiej pod chórem albo
w bocznej nawie, aby nikt nas nie widział. Nie zamykajmy naszej
wiary do milutkiej i ciepłej atmosfery zamkniętego kręgu przyjaciół, z piosenką przy gitarze i filiżanką herbatki w salce parafialnej, gdzie jeszcze obowiązkowo musi płonąć świeczka. Takie
spotkania nie mogą oddziaływać na szerokie rzesze i nie mogą
pociągać na dłuższą metę. W takich warunkach nie zrodzą się
nowi bohaterowie wiary, nadziei i miłości.13
Wspaniały Patron, św. Maksymilian, swoim życiem i działalnością apostolską tak naprawdę uczy mnie i mówi, co wyraża
krzyż zawieszony w hurtowni obok klawiatury komputera czy
też w gabinecie menedżera. Uświadamia mi, jakie przesłanie
niesie ze sobą poświęcenie kolejnego zakładu pracy, szpitala czy
szkoły. Czego uczy i na co wskazuje religijna oprawa świąt państwowych czy ważnych dla Ojczyzny rocznic? Dlaczego warto,
by w wojsku i policji byli kapelani? Że warto dla rozszerzenia
prawdy Ewangelii korzystać z najnowszych osiągnięć myśli
ludzkiej i techniki.
Nade wszystko poucza mnie dziś, tak jak czynił to kiedyś
wobec braci w Niepokalanowie: „Nie zapominaj, że świętość
polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnia90

niu twych obowiązków względem Boga, siebie i innych. Żaden,
nawet najświętszy stan, nie zapewni ci uświęcenia duszy, jeśli
będziesz zaniedbywał swoje obowiązki, które masz dzisiaj do
spełnienia.
Życzę wam wszystkim i sobie samemu także, byśmy tak
postępując, w radosny sposób realizowali nasze powołanie do
świętości”.

1

Zob. Dziewiecki M. Rodzice, wychowanie, powołanie, w: Nasz
Dziennik, z dn. 25.02.2007.
2
Tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej:
www.zakony.katolik.pl/bibl/indeks.
3
Zob. Dziewiecki M. dz. cyt.
4
Zob. Polczyk W., Ze św. Maksymilianem o obecności Kościoła
w życiu publicznym, w: Głos św. Franciszka, 43(2001) z. 3, 12-15.
5
Zob. Kijas Z., Maksymilian – człowiek historii?, w: Kijas Z. (red),
Aktualność życia i dzieła św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Kraków 1995, s. 38.
6
Bł. Maksymilian Maria Kolbe, Wybór pism, przygotował do
druku komitet redakcyjny pod kierunkiem o. Joachima Bara
OFMConv, Warszawa 1973, nr. 52, s.70.
7
Zob. Kosmana I. Święty Maksymilian Kolbe – mistrz życia
i miłości, w: Biblioteka kaznodziejska, styczeń-luty 2007.
8
Tamże.
9
Św. Maksymilian M. Kolbe, Myśli i rozważania, wybór, układ
i opracowanie A. Szafrańska, Warszawa 1982, s. 37.
10
Zob. Kijas Z. Św. Maksymilian M. Kolbe, Kraków 2003,
s. 12-13.
11
Zob. Kosmana I., dz. cyt.
12
Tamże.
13
Zob. Szymczak T. M. Patron odważnych poszukiwaczy talentów, Biblioteka Kaznodziejska, marzec/kwiecień 2007.
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JUBILEUSZ AKCJI ZNAKÓW POKUTY
Teresa Cwalina

Akcja Znaków Pokuty a Laski

W

dniach 30 kwietnia – 4 maja br. w Berlinie miało miejsce niezwykłe spotkanie z okazji 50. rocznicy powstania
Akcji Znaków Pokuty. Z całego świata zjechali się członkowie
Akcji i ludzie, którym bliska jest działalność tej organizacji.
Laski – i osobiście Panią Zofię Morawską, zaproszoną przez
pastora Friedricha Magiriusa, współpracownika założyciela Akcji i wieloletniego przewodniczącego Znaków Pokuty – reprezentowały Teresa Cwalina i Ursula Weber-Kusch.
Co roku w 11. krajach Europy, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych Ameryki pracuje w różnym wymiarze czasu około 500.
wolontariuszy Znaków Pokuty. Opiekują się ofiarami II wojny
światowej – Żydami, którzy przeżyli Holokaust i tymi, których
przymuszano do niewolniczej pracy. Zajmują się też osobami
chorymi i niepełnosprawnymi, dorosłymi i dziećmi. Spotkać
także możemy wolontariuszy Znaków Pokuty przy porządkowaniu miejsc zagłady.
Berliński jubileusz rozpoczął się dziękczynnym przemarszem uczestników zjazdu z Koopenplatz do kościoła St. Marienkirche, gdzie odprawione zostało nabożeństwo. Rozważano fragment 6. rozdziału Księgi Micheasza: „Powiedziano ci,
człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli
nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?” Wieczorem miało zaś
miejsce spotkanie – rozmowa ze świadkami nazistowskich
zbrodni. Nawiązywało ono do rozpoczynającego się właśnie
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w Jerozolimie Dnia Pamięci o Ofiarach Shoah (obchodzonego
w Izraelu od 1951 roku).
W pierwszym dniu obrady toczyły się w trzech grupach tematycznych. Pytano o początek Akcji Znaków Pokuty – o religijną motywację działań i przyglądano się ich rezultatom.
Pokazując codzienną pracę wolontariuszy Znaków Pokuty próbowano odpowiedzieć na pytanie: na czym dzisiaj polega misja
organizacji i zastanawiano się nad przyszłością Akcji – jej służbą
dla pokoju. Odbyła się również promocja książki „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – Aber man kann es einfach tun” Gabrieli Kammerer i specjalna sesja fotograficzna – na wspólnym
zdjęciu uwieczniono wszystkich uczestników zjazdu (ponad 600
osób).
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się przed południem 2 maja. Wziął w nich udział Prezydent Niemiec – dr
Horst Köhler; byli też obecni zwierzchnicy niemieckich wspólnot chrześcijańskich i wspólnoty żydowskiej. W pamięci zebranych pozostanie zapewne wystąpienie dr Michaeli Vidlákovej
z Pragi, która jako dziecko przeżyła obóz w Teresinie i przez całe
swoje dorosłe życie próbowała uporać się z doświadczeniem
czasu wojny. W programie popołudniowym zjazdu znalazły się
tego dnia prezentacje działań podejmowanych dzisiaj m. in. na
terenie samych Niemiec i w Belgii, Holandii, Francji, Norwegii,
Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na Białorusi, Ukrainie, w Czechach oraz w Polsce.
Warto pamiętać, że pierwszej grupie wolontariuszy z NRD
nie udało się w 1964 roku przekroczyć granicy niemiecko-polskiej; dopiero rok później – w lipcu – mogli odwiedzić Polskę;
na wystawie towarzyszącej konferencji znalazł się skromny album poświęcony współpracy Akcji Znaków Pokuty z Laskami; była też okazja do spotkań z tymi, którzy przed laty bywali u nas i w Żułowie, i przekazania najnowszych informacji
o Laskach.
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3 maja dyskutowano nad pamięcią i jej miejscem w zjednoczonej Europie. Pytano, czy pamięć jest podstawą wspólnej
obecności i jaką równocześnie stanowi przeszkodę w porozumieniu między narodami. Wśród otwierających plenarne obrady znalazł się Ambasador Polski w Niemczech – dr Marek
Prawda; w panelu poświęconym znaczeniu pamięci o drugiej
wojnie światowej w zjednoczonej Europie wystąpił szef Ośrodka
KARTA – Zbigniew Gluza. Uczestnicy zjazdu spotkali się także z Władysławem Bartoszewskim. Wieczorem organizatorzy
przygotowali wielkie jubileuszowe party.
Spotkanie zakończyło się w niedzielę, 4 maja, modlitwą
o pokój zanoszoną w 14. kościołach Berlina – podczas nabożeństw odprawionych w 12. ewangelickich wspólnotach i Mszą
św. sprawowaną w 2. kościołach katolickich.
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Ursula Weber-Kusch

O Akcji Znaków Pokuty1

„P

ojęcie Sühne (pokuta, zadośćuczynienie, pojednanie) przeżyło – dzięki działaniom Aktion Sühnezeichen – nowe
ożywienie. Zbrodniom wojny i nienawiści przeciwstawiono siłę
inną – czyny pokoju i miłości.” (Shalom Ben-Chorin, filozof religii)

„Moja praca jest ciągłą wędrówką percią pomiędzy całkowitym oddaniem się miłości i ostrożnym wstrzymaniem się od uczuć
w obawie przed rozpaczą, gdy dziecko ciężko zachoruje lub umiera. Nadzieja, troska, współczucie, empatia, ale i lęk, gniew – to
wszystko towarzyszy mi codziennie w drodze do domu, nagle zatrzymuje mnie – nawet w sytuacji rozbawienia – w zamyśleniu
i pojawia się w moich snach. Pomimo, że na oddziale onkologicznym przeżyłem już tyle strasznych momentów, praca ta jednak
wciąż pozostaje źródłem mojego szczęścia.”
/Boris Harbaum, wolontariusz w Szpitalu Dziecięcym
Onkologicznym Barawljany w Mińsku/

„Pracować na cmentarzu żydowskim, to znaczy pracować
w miejscu ostatniego spoczynku tysięcy Żydów zamordowanych
przez nazistów. To nie jest czymś, co możesz tak po prostu odsunąć od siebie, to doświadczenie zbrodni powraca i cię prześladuje… Kiedy ostatniego dnia przyglądaliśmy się efektom naszej pracy
i stwierdziliśmy, że wydobyliśmy 490 grobów z terenu zarośniętego
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niemal całkowicie trawą, równocześnie jednak wciąż pozostała nie
do ogarnięcia wielka powierzchnia zatopiona w trawie sięgającej
kolan, uświadomiliśmy sobie, że wykonaliśmy tę pracę także i dla
siebie. Żeby wymiar nie do wyobrażenia uczynić trochę bardziej widocznym, do dotykania i do ogarnięcia wyobraźnią i myślą.”
/Dorothea Warneck, współorganizatorka
obozu letniego w Łodzi/

„W powiedzeniu: nigdy więcej nie wystarczy odcinanie się od
dawnych zbrodni. Ponoszę – zwłaszcza jako Niemiec – nie tylko tak po prostu odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość.
Do mojego nigdy więcej należy również niekłamane spojrzenie na
wczoraj.”
/Tobias Bütow, wolontariusz w Yad Vashem
i w Domu Dziecka Zippora, Jerozolima/

„Zniszczenia nie zawsze dają się odbudować, lecz relacje mogą
być odbudowywane. Wierzę, że to nie dotyczy tylko narodów, lecz
także jednostek i jest to jedyne możliwe przygotowanie gruntu dla
pokoju.”
/Erica Brooks, wolontariuszka z USA,
pracująca w Stowarzyszeniu Sinti i Roma Berlin-Brandenburg
i w Gminie Żydowskiej w Berlinie/

„Gdyby mi ktoś w najgorszym okresie Holocaustu – kiedy byłam
w twoim wieku – powiedział, że kiedyś będę pisała te słowa, uważałabym to za czysty wymysł. Ale stało się. Ja – ofiara i ty – wnuk
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katów znaleźliśmy wspólny język. Kiedy spotkam ludzi takich, jak
ty – którzy myślą, mają poczucie odpowiedzialności – porusza się to
być może, to małe, nieśmiałe być może; może jutro będzie inaczej.”
/Zilla Rosenberg w liście do wolontariusza ASF/

„Teraz jestem cudzoziemcem w kraju, który 60 lat temu napadł
na moją ojczyznę i nie są mi obce dawne lęki. Łatwiej byłoby więc powiedzieć: Niemcy nie zmienili się. Tylko na zewnątrz stali się trochę
pokorniejsi, ale wciąż mają poczucie bycia lepszym narodem. Ponieważ zauważyłem jednak, że żyje w Niemczech dużo ludzi przyjaznych, moje szufladkowe myślenie o Niemcach wymaga rewizji.”
/Marcel de Geus, wolontariusz z Holandii, pracujący
w Centrum Informacyjnym przeciw rasizmowi ARiC
i Azyl w Kościele, Berlin/

„Mogłam doświadczyć, że Polacy i Niemcy mają dużo wspólnego, lecz – tak samo – wiele ich różni. Program umożliwił mi
zrozumienie innego spojrzenia na świat; poznanie zdania innych
na dany temat. Nauczyłam się tego, że różnice w sposobie myślenia nie oznaczają, że jakiś naród jest lepszy lub gorszy… Program
umożliwił mi rozwijanie otwartego spojrzenie na świat.”
/Ewa Sztuk, wolontariuszka z Polski pracująca w projekcie
Tools for Self Reliance w Southampton, Anglia/

„Jak ktoś mnie zapyta, co znaczy pracować dla organizacji
o nazwie Sühnezeichen lub za co chciałbym odpokutować (sühnen), odpowiadam – ponieważ nie jestem Niemcem – że wszyscy
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możemy coś uczynić dla pokoju. Wszyscy jesteśmy – moim zdaniem – równi i powinniśmy myśleć z odpowiedzialnością o przyszłości, co uda nam się bardziej, włączając w to myślenie wiedzę
o historii okresu nazistowskiego.
ASF bierze udział też w innych inicjatywach, jak np. przy proteście przeciw wojnie w Iraku lub przy Christopher Street Day. Angażujemy się, by nie powtórzono błędów z przeszłości.”
/Artur Brzozowski, wolontariusz z Oświęcimia
pracujący w Miejscu Pamięci Sachsenhausen/

„Niemcy i Izrael, chrześcijanie i Żydzi, poprzez tradycję i historię nierozerwalnie są ze sobą związani. To, co dziś nazywamy
kulturą europejską, nie istniałoby bez wkładu wywodzącego się
z korzeni żydowskich. Symbioza ta przerwana została dopiero
przez załamanie się cywilizacyjne w epoce nazistowskiej. Zadaniem dzisiejszego pokolenia jest odbudowanie i umocnienie
tej ścisłej łączności. Aktion Sühnezeichen przyczynia się do tego
wkładem niemal niezbędnym.”
/Johannes Rau, były prezydent Niemiec/

„W rozmowie z ludźmi z innych krajów i kultur musimy się
otworzyć na ich perspektywę spojrzenia i wspomnienia – nie
w tym celu, by zdjąć z historii niemieckiej winy, lecz by poważnie
traktować partnera dialogu i skonfrontować siebie ze znaczeniem
historii nazistowskiej dla własnej i wspólnej teraźniejszości…
Rozpoznajemy, że nie tylko nasza pamięć panuje w dzisiejszej rzeczywistości. Inne kultury i narody widzą swoje historie działające
dziś dla nich i z nami.”
/Christian Staffa, prezes Aktion Sühnezeichen Friedensdienste/
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„Ponieważ tu nie nauczyciele przekazują materiał, lecz młodzi ludzie opowiadają o swoich przeżyciach i doświadczeniach,
widzę w tym szczególną jakość i ważny wkład w nasze działanie
przeciw tendencjom skrajnie prawicowym i rasistowskim w naszym kraju.” (Steffen Reiche, były minister oświaty Brandenburgii o projekcie Zmiana Punktu Widzenia )

„Często już miałem okazję, by wyrażać mój najwyższy szacunek dla pracy Aktion Sühnezeichen i już wtedy podkreślałem,
jak bardzo cenię fakt, że młodzi Niemcy, którzy sami nie zawinili, przejęli odpowiedzialność za zbrodnie reżimu nazistowskiego
i poprzez dobrowolną służbę w Izraelu i w różnych miejscach pamięci Żydów w Europie, czynili znaki pokuty.
Na pytanie rabina skierowane do swoich uczniów, jak ustalić
godzinę, w której kończy się noc i zaczyna się dzień, rabin dał
taką odpowiedź: Stanie się dzień, kiedy będziesz mógł spojrzeć
w twarz każdemu człowiekowi i rozpoznasz w nim siostrę
i brata.
Praca Aktion Sühnezeichen na pewno przybliża nas do tego
dnia.”
/Teddy Kollek, długoletni burmistrz Jerozolimy/

„Jako dziecko poznałam Niemców i Niemcy w getcie warszawskim i w obozach: Majdanek, Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Z wielkim zadowoleniem i pewnym uspokojeniem
dostrzegam, że są dziś inni młodzi Niemcy, którzy troszczą się
o cierpiących, samotnych i biednych ludzi. Takie znaki Sühne,
które tworzą relacje ludzkie i na podstawie odpowiedzialności,
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dają mi nadzieję na bezpieczniejszą i szczęśliwszą przyszłość…
Niech wiele instytucji i ludzi, jak tylko to możliwe, zrozumie
i doceni znaczenie Państwa działań. Niech udzielają potrzebnego wsparcia, by poprawić warunki tej pracy i intensyfikować
współpracę.”
/Halina Birenbaum, pisarka izraelska/

* Wybór i tłumaczenie z języka niemieckiego
1
„Der Zukunft auf der Spur” („Na tropie przyszłości” – Akcja
Znaków Pokuty, cele, zasady pracy i dziedziny działalności),
red. Thorsten Lichtblau, Irene Past, Johannes Berger, kwiecień
2007 – www.asf-ev.de .
Zob. Teresa Cwalina, „Między pojednaniem a pokutą”,
(w) „Laski” 2004, nr 5 (61), s.70-73; „Jeszcze o współpracy
polsko-niemieckiej. Prof. Stanisław Stomma, Zofia Morawska.
Oprac. s. Alma Skrzydlewska FSK”, (w) „Laski” 2004, nr 6 (62),
s. 111-121.
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Günter Särchen*

O Laskach1

W

1960 roku
Günter Särchen odbył pierwszą
podróż do Polski
i od razu trafił do
Lasek. Wiedział, że
w okresie międzywojennym Laski były
pierwszym w Polsce
ośrodkiem personalizmu chrześcijańskiego. Szukał śla- Autor z Zofią Morawską (1973)
dów ludzi, Niemców
i Polaków, którzy myśleli nad tym, jak pogodzić oba narody
(w 1939 r., tuż przed wybuchem wojny, w Laskach sformułowano „Posłanie pokoju do ludzi dobrej woli”, w Niemczech
wyemitowane potem przez radio, już z Londynu). Drukowane fragmenty tekstu są zapisem tego pierwszego spotkania
z Laskami.
Współzałożyciel Akcji Znaków Pokuty będzie przyjeżdżał do
Lasek prawie co roku, poświęcając swój urlop na pracę fizyczną
na rzecz niewidomych. Po latach powie: Dla mnie, dla mojej rodziny i dla naszych późniejszych działań ośrodek w Laskach stał
się głównym duchowym punktem odniesienia.

* Opracowanie i tłumaczenie z języka niemieckiego – Ursula Weber-Kusch
1
Günter Särchen, „Niewidomi zaczną widzieć”, mps
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(...) Laski dają wyjaśnienie tego, co dla wielu z nas jest tajemnicą – wyjaśnienie radości na twarzy osoby niepełnosprawnej
fizycznie.
W tym miejscu, gdzie spotkać można tyle ludzkiego nieszczęścia, nie widać zgorzknienia czy buntu; nie słychać głośnego żalu. Nawet więcej: wydaje się, że w otoczeniu młodych,
zdrowych ludzi rzadko można znaleźć tyle pogody ducha, tyle
spokoju i pokoju, ile właśnie tutaj w Laskach. Czy to ma jakiś
związek z kaplicą, która stanowi centrum tego osiedla dla niewidomych? Przedziwny ten dom Boży – pełen prostoty, zapachu
sosen i ciszy, choć niedaleko przecież stąd do stolicy, do Warszawy z jej tętniącym życiem.
Historia Lasek nie jest długa. Ponad 40 lat temu niewidoma franciszkanka Matka Elżbieta Czacka założyła w Warszawie
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zadaniem sióstr jest oddanie
się Bogu, które wyraża się w całkowitym poświęceniu się służbie
ludziom niewidomym, nie tylko niewidomym na ciele, ale i na
duszy.

Praca wolontariuszy w Laskach (1975)
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W roku 1922 siostry przeprowadzą się do Lasek koło Warszawy. W środku lasu powstaje ośrodek, który ma umożliwić
niewidomym zdobycie wykształcenia i pracy, i w ten sposób
przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w świecie. Rozwój takiego pierwszego w Polsce projektu pomocy osobom niewidzącym nie był łatwy. (...)
„Podstawą życia w Laskach musi być miłość. Miłość Boga
i bliźniego. Miłość nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość.
Miłość, która wszystkich z sobą łączy w prawdzie, w życzliwości, sprawiedliwości i dobroci. Miłość, która widzi istotną wartość człowieka, nie zważając na usterki lub drobne śmieszności.
Miłość, która potrafi karcić, gdy tego zachodzi potrzeba, mając
na względzie dobro osoby, którą się karci, i dobro jej otoczenia.
(...) Miłość, która z dobrocią zwraca się do wszystkich, unikając
wszystkiego, co może komu niepotrzebną sprawić przykrość. (...)
Miłość równa, nieulegająca zmianom i nastrojom. Miłość wierna i stała, czerpiąca całą silę swoją z Boga. (...) Miłość spokojna
i uspokajająca. (...) Miłość odważna i szlachetna. (...) Miłość zawsze i wszędzie.” (Matka E. Czacka)
Powyższe słowa wskazują na sposób realizacji tego, co święty Paweł pisze w swoim Liście do Koryntian. Nadprzyrodzone
źródło, z którego czerpie się bezpośrednio w Laskach, bije tak
mocno, że jedna z młodo zmarłych sióstr, Zofia Sokołowska
(s. Katarzyna), utalentowana rzeźbiarka, tak pisała: „I pytałam
Pana, co mam uczynić dalej. I Pan mi odpowiedział: „Rozpłyń
się jak czysta, spokojna woda i odbijaj Mnie.” Z tego też źródła
czerpali wszyscy, którzy tu w Laskach podczas wojny i okupacji
niemieckiej żyli, cierpieli i kochali. (...)
W Laskach dzieje się coś niepojętego z cierpieniem, które dotyka wszystkich niewidomych ludzi: dzieci, młodzież
i dorosłych. Co dzieje się z ich cierpieniem? Lub nazwijmy to
właściwym imieniem: z ciężarem kalectwa, które dźwigają?
Norwid napisał wiersz pod tytułem „Krzyż i dziecko”. Wiersz
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Modlitwa wolontariuszy z s. Odyllą przy krzyżu w laskowskim sadzie (1988)

ten opowiada o łódce, która ma właśnie płynąć pod mostem;
wysoki maszt jest zagrożony złamaniem przez belki mostu.
I staje się cud: poziomo leżąca belka mostu połączy się z wysokim masztem i stanie się – to, co stało się z krzyżem – bramą
dla łodzi i siedzącego w niej dziecka.
Tak samo może otwierać się dla osoby cierpiącej brama do
życia z całym jego pięknem i radością.
Z tego śmiałego i świadomego przedsięwzięcia, by przemieniać krzyż w bramę, powstały Laski i działają do dziś. Każdy
dzień w Laskach zaczyna się słowami: „Przez Krzyż – do Nieba”
(niem. „Heil” – do zbawienia).
Nie można zgłębić tajemnicy Lasek, nie odwiedzając grobu Matki Elżbiety Czackiej, pierwszej franciszkanki od Krzyża
świętego. Była młodą niewidomą kobietą, która potrafiła ofiarować krzyż swojego osobistego cierpienia i stać się wzorem dla
innych. Ślepota i ciężar z nią związany, cierpienie i pokora nie
były dla Matki Czackiej sprawą, którą należy tylko przezwycię104

żyć, by móc żyć, lecz w niej znalazła niezgłębioną wartość dla
własnego życia i dla życia innych osób.
„Podobało się Panu Jezusowi w swym miłosierdziu – pisze
Matka Czacka w grudniu 1925 roku – w czasach obecnych spojrzeć na niewidomych, których przez szczególną łaskę powołuje
do wzięcia udziału w wielkim dziele Odkupienia. Niedołęstwo,
kalectwo powołane do pełni dzieła Bożego. Potęga ducha – przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecnego świata pogańskiego. Dać niewidomym zrozumienie tego posłannictwa: to jedno
z głównych zadań Dzieła.”
Norwid pisze: „Jak gdzieś na polu nadłamie się źdźbło trawy,
Bóg zsyła rosę, która z tak ogromnej wysokości trafia w maleńkie miejsce dla niej przeznaczone.” Takich nadłamanych „źdźbeł”
chyba bardzo dużo jest w Laskach. Ponieważ oprócz stałych
mieszkańców, o których już opowiadaliśmy, tzn. niewidomych,
instruktorów, nauczycieli i sióstr, przez cały rok zjawiają się
w wielkiej liczbie goście. Laski przytulają do siebie tych przy-

Wolontariuszka - Edola Hartig z Bellą (1991)
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Laskowski chleb na drogę – Ursel Agt z s. Karolą (1991)

jezdnych; czasem na parę godzin, parę dni, czasami nawet na
kilka tygodni. Jednym wystarcza cisza, atmosfera kilku godzin,
by zaczerpnąć nowe siły na takie czy inne przedsięwzięcie w życiu. Drudzy przyjeżdżają na rekolekcje. Ale też zdarza się, że ktoś
całkiem nieoczekiwanie dla siebie samego zostaje na zawsze.
Dla wszystkich tych gości droga do Lasek często prowadzi z bardzo daleka: wyprowadza z bycia zgubionym, z wielu ważnych
i nieważnych spraw i działań, czasem z pośpiechu, z którego tak
często i szybko może wynikać bezbożność.
Wielki wpływ na życie religijne i atmosferę w Laskach wywierał w różnoraki sposób ksiądz Władysław Korniłowicz. Nie
bez powodu nazwano go „polskim Guardinim” (zm. 1946).
Dopiero kilka miesięcy temu umarł jeden z jego pierwszych
współpracowników, ks. Antoni Marylski.
106

Ta atmosfera w Laskach nie ma nic w sobie z powagi i klasztornej izolacji. Właśnie to wydaje się być tym, co pozwala ludziom naszego czasu: człowiekowi młodemu i otwartemu, ale
i konserwatywnie myślącemu, szukać i znaleźć w Laskach przyjęcie i zrozumienie dla swoich problemów.
Laski stały się miejscem – poprzez wspólne działanie i wzajemne uzupełnienie Ojca Korniłowicza i Matki Czackiej wraz
z aktywnymi i otwartymi świeckimi współpracownikami – gdzie
spotykają się drogi osób fizycznie niewidomych z tymi niewidomymi na duszy i na duchu. Siostry z Lasek i wszyscy, którzy tu
żyją i działają, wiedzą o tej tajemnicy krzyża ślepoty: i na to cierpienie patrzą z miłością i cierpliwością, i składają wspólną ofiarę
za wszystkich tych, którzy są niewidomi.
Służba codzienna sióstr i świeckich, radosny uśmiech niewidomych dzieci, ich wspólny spacer przez las i do kaplicy,
praca i życie dorosłych, i tych, którzy uczyli się tu kierować
swoim życiem i po latach wracają w poczuciu przywiązania, by
odwiedzić to miejsce i konkretne osoby – całe to życie Lasek
w domach, na leśnych drogach i w kaplicy otwarte jest na ludzi, którzy na różnych drogach szukają Boga, szukają światła,
którzy chcą „widzieć”. Oni wszyscy znajdą to światło – każdy na swój sposób, każdy może w inny sposób, ale znajdą je,
ponieważ tu w Laskach spotkają siostry i braci, którzy wierzą
w Światło.
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Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Wojciech Brejnak*

O przemocy seksualnej wobec nieletnich**

S

fera seksualności człowieka, w wielu społeczeństwach, (również i w polskim), jest uznawana za temat tabu, o którym
niechętnie mówi się publicznie. Pewnie dlatego, gdy w sprawach
seksu dzieje się coś złego, a nawet tragicznego – charakterystycznym zachowaniem jest milczenie, szczególnie gdy w sprawę zaangażowane są dzieci. Dzieci milczą głównie ze wstydu
i strachu przed zemstą krzywdziciela. Sprawcy milczą z obawy
przed surową karą i z zasady zaprzeczają wszystkiemu, twierdząc że dziecko kłamie lub fantazjuje. Matki natomiast czasem
wybierają milczenie i nie bronią dziecka – z chęci zatrzymania
przy sobie mężczyzny.
Przemoc seksualna wobec dzieci przybiera – moim zdaniem – rozmiary patologii społecznej. Z danych szacunkowych
– przemocy seksualnej przed piętnastym rokiem życia doznaje: od najbliższych – ponad 8% dziewcząt i 4% chłopców, zaś
spoza kręgu rodzinnego – ponad 7% dziewcząt i 17% chłopców.
Z badań przeprowadzonych w Polsce w 1991 roku wynika, że
80% tego typu aktów przemocy dopuszczają się najbliżsi. Wśród
* Biegły sądowy z zakresu psychologii- Instytut Psychologii UKSW
** Temat ten został zaprezentowany podczas Rady Pedagogicznej Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Laskach, w dniu 10.04.2008 r.
Na ten temat pisze m.in. w miesięczniku „ŚWIAT TO APTEKA”: „Fałszywa miłość” (cz. I), nr 9/1999, ss. 8-9 oraz „Fałszywa miłość” (cz. II),
nr 10/1999, ss. 8-9 oraz w tygodniku „TINA”: „Przemoc seksualna wobec
małoletnich”, nr 42 z 15.10.1999 r., ss. 36-37.
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przestępstw kazirodczych w Polsce 75% dotyczy stosunków między ojcem (ojczymem) a córką, 18% dotyczy stosunków między
rodzeństwem, a 7% między matka (macochą) a synem.
Wielu psychologów zajmujących się terapią osób skrzywdzonych ocenia, że co najmniej 10% dzieci w wieku 6–12 lat
było wykorzystywanych seksualnie. 41% nadużyć seksualnych
dokonywanych jest na dzieciach przed szóstym rokiem życia
(a nawet zdarza się wykorzystywanie seksualne niemowląt).
25% wykorzystywanych seksualnie dzieci doznaje uszkodzeń
ciała bądź narządów płciowych.
Powyższe dane potwierdza wzrastająca liczba wyroków skazujących wydawanych przez sądy w Polsce za tego typu przestępstwa. Choć jednocześnie ocenia się, że tylko 2% przypadków kazirodztwa i 6% innych nadużyć seksualnych zgłaszanych
jest organom ścigania. Z anonimowych badań ankietowych
(przeprowadzonych przed kilkunastoma laty wśród uczennic
i uczniów szkół w Gdyni przez Stowarzyszenie Europejskie
Przeciw Samotności) wynika bowiem, że aż ponad 90% ofiar
tego typu przestępstw nie tylko nie zgłosiło sprawy policji, ale
nawet nikomu nie ujawniło swej tajemnicy. Aż 40% ankietowanych potwierdza, że w dzieciństwie przeżyło takie przeżycia jak:
próba gwałtu ze strony osoby dorosłej, zmuszanie do odbycia
stosunku seksualnego, dziwny i krępujący sposób dotykania narządów płciowych lub obnażanie się osób dorosłych z jednoczesną obserwacją reakcji na swoją nagość.
W mojej kilkudziesięcioletniej praktyce zawodowej nie zdarzył się ani jeden przypadek zawiadomienia organów ścigania
bezpośrednio po dokonaniu pierwszego tego typu przestępstwa.
Natomiast zdarzało się mi uczestniczyć w rozprawach sądowych (w charakterze biegłego sądowego z zakresu psychologii),
w czasie których matki nie dowierzały swym córkom, że były
one wielokrotnie wykorzystywane seksualnie, nawet wtedy, gdy
najnowocześniejsze i najprecyzyjniejsze badania porównawcze
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tak zwanych profili genetycznych potwierdzały z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością urodzenie dziecka ze
związku kazirodczego.
Jeśli nawet uznać, że te szacunkowe dane (gdyż w Polsce nie
jest prowadzony rejestr ofiar i sprawców seksualnej przemocy) są
zawyżone, to nie ulega wątpliwości, że skala seksualnych nadużyć
wobec dzieci jest większa, niż jest to w świadomości społecznej.
Nadużycia wobec dzieci bywają jawne i ukryte. Nadużycia
jawne zawsze mają wyraźnie charakter seksualny. Przykładami
takich nadużyć są m.in. sytuacje, gdy ojczym podejmuje współżycie seksualne z pasierbicą (która czasowo przejmuje rolę „zastępczej żony”) oświadczając jej: „teraz córuś ty będziesz spała
ze mną, aż mamusia urodzi dzidziusia”, czy okresowe współżycie seksualne brata ze znacznie młodszą przyrodnią siostrą,
po stwierdzeniu: „zostawię cię w spokoju, jak znajdę sobie inną
dziewczynę”. Większość znanych mi zachowań pedofilnych homoseksualistów ma również z zasady charakter jawnego nadużycia seksualnego, gdyż przeważnie w sposób otwarty proponują oni swym małoletnim ofiarom różnego rodzaju korzyści
materialne za usługi seksualne (pieniądze, kupno różnych rzeczy, czy utrzymanie w czasie ucieczki z domu).
W przypadku ukrytego nadużycia seksualnego dziecko jest
seksualnie wykorzystywane przez wprowadzenie w błąd. Dla
dziecka trudna jest bowiem do odróżnienia granica między
prawdziwie czułymi, rodzicielskimi pieszczotami, a celowym
seksualnym zachowaniem dorosłego. Zwłaszcza, że wielu moich
małych rozmówców twierdziło, iż „tatuś mówił, że tak robią wszyscy tatusiowie, żeby nauczyć swe córeczki, co mają robić, jak będą
w przyszłości paniami”. Dziecko – tym bardziej wierzy w takie
słowa – jeśli seksualnemu wykorzystywaniu towarzyszy atmosfera romantyczności (np. podczas usypiania – czułe otulanie kołdrą, głaskanie po brzuszku, drapanie po plecach czy głaskanie po
włosach – z jednoczesnym wypowiadaniem pieszczotliwych słów
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typu: ”ty moja piękna, mała kobietko”. Bywa, że dziecko czuje się
nawet otoczone wielką troską, a nawet szczególnie wyróżnione.
Zdarzają się też bardziej wyrafinowane formy nadużyć seksualnych, jak np. wykorzystywanie każdej sytuacji do obnażania dziecka (za karę) i jednoczesne jego bicie dla własnego podniecenia seksualnego. Spotkałem się też z perfidnym podstępem, nie tylko w stosunku do czternastoletniej dziewczynki, ale
i w stosunku do jej matki. Konkubent widząc skłonność matki do
alkoholu, często przynosił do domu wódkę i upijał matkę. Gdy ta
była nieprzytomna – współżył seksualnie z jej córką, wmawiając
dziecku: „widzisz sama, jak ja odejdę, to z taką matką umrzecie
z głodu”. W ekstremalnych przypadkach seksualnego nadużycia –
dziecko traktowane jest jak przedmiot i zmuszane do prostytucji.
Kodeks Karny a przemoc seksualna wobec małoletnich
Sankcje za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
i obyczajowości określają przepisy zawarte w Rozdziale XXV
Kodeksu Karnego. Jednakże różnorodność zachowań seksualnych powoduje, że brak jest jednoznacznej i zwięzłej definicji
takich pojęć jak: nadużycie seksualne, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne, molestowanie seksualne czy czyny lubieżne. Powoduje to, że często terminy te stosuje się zamiennie,
co jednak nie zawsze jest słuszne.
Jednak większość definicji przyjmuje, że z nadużyciem seksualnym mamy do czynienia, gdy dana osoba (dziecko czy dorosły)
jest ofiarą i jednocześnie obiektem seksualnej aktywności sprawcy,
służącym wyłącznie jemu do zaspokojenia jego własnych potrzeb
seksualnych. Ekspertyzy specjalistyczne zgodnie podkreślają, że
seksualna aktywność dorosłego wobec dziecka, zawsze opiera się
na wykorzystywaniu władzy i zawsze jest nadużyciem.
Za nadużycia seksualne wobec małoletnich (wg Kodeksu Karnego) uważa się: (1) każdy stosunek lub próbę stosun111

ku dopochwowego, oralnego, analnego czy międzyudowego;
(2) dotykanie genitaliów (onanizowanie) oraz erotyczne dotykanie innych sfer erogennych dziecka (3) zmuszanie dziecka do dotykania narządów płciowych osoby dorosłej i onanizowania jej;
(4) czynienie z dziecka świadka aktów płciowych, w tym masturbacji; (5) pokazywanie dziecku pornografii, a także zmuszanie go do pozowanych „rozbieranych” fotografii i filmów
o charakterze pornograficznym; (6) zmuszanie dziecka do prostytucji. Należy zatem mieć świadomość, że z seksualnym wykorzystywaniem dziecka mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy
dochodzi do stosunku płciowego. Wystarczy, że dorosły dotyka
dziecko w sposób erotyczny, obnaża się przy dziecku, czy każe
dotykać go w miejscach erogennych.
Polski Kodeks Karny określa, że każde dziecko które nie ukończyło 15 lat jest zawsze uznane za ofiarę (jak również wszystkie
osoby – bez względu na wiek – trwale zaburzone: upośledzone
umysłowo i chore psychicznie). A zatem – małoletni zawsze są
ofiarami. Nie mogą więc być one uznane za współwinne, nawet
jeśli czyn taki został dokonany bez sprzeciwu z ich strony, a nawet za ich zgodą. Nieistotne jest więc tzw. przyzwolenie dziecka,
a sprawca seksualnej przemocy na dziecku do piętnastego roku
życia jest zawsze ścigany z urzędu (bez konieczności składania
wniosku przez osobę pokrzywdzoną). W sprawach przestępstw
seksualnych ściganie z urzędu (bez względu na wiek) następuje
również wtedy, gdy ofiarą jest osoba trwale zaburzona (dotyczy
to osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie).
Sprawcy i ich małoletnie ofiary
W dość powszechnym mniemaniu sprawcami większości
seksualnych nadużyć są osoby obce, nieznane, a zwłaszcza lubieżni i jurni staruszkowie. Często też wymienia się – jako spraw112

ców tego typu czynów – alkoholików, zboczonych przestępców
i seksualnych dewiantów. Tymczasem sprawcami większości
seksualnych nadużyć są członkowie rodzin (głównie konkubenci, ojcowie, rodzeństwo, wujkowie), przyjaciele domu, sąsiedzi,
a także nauczyciele i duchowni. Nie jest więc również prawdą,
że wykorzystywanie seksualne dzieci występuje wyłącznie wśród
marginesu społecznego. Światowe statystki potwierdzają, że zjawisko seksualnego wykorzystywania małoletnich występuje we
wszystkich grupach społecznych, wśród niemal wszystkich ras,
religii i zawodów. Z doświadczeń sądowych wiadomo mi, że im
wyższy poziom wykształcenia sprawcy takiego czynu, tym sposoby jego działania są bardziej wyrafinowane, a ofiary poddawane większej presji psychicznej.
Jest też pewna grupa seksualnych sadystów i zwyrodnialców, którzy przemocą fizyczną i biciem (niekiedy ze skutkiem
śmiertelnym) doprowadzają swe ofiary do bezsilności, a seksualną satysfakcję osiągają dopiero po zgwałceniu ofiary. Sprawcami przestępstw seksualnych są również ekshibicjoniści i mniej
liczni podglądacze, ale oni z zasady nie dopuszczają się czynów
bardzo brutalnych.
Statystyki podają, że sprawcy seksualnych nadużyć – to
przeważnie mężczyźni w wieku około trzydziestu lat. Jeżeli im
w tym procederze nikt nie przeszkodzi, mogą czynić tak nawet
dziesiątki lat. Zaczynają jednak z zasady w okresie swej największej biologicznej aktywności seksualnej i rzadko wykorzystanie
seksualne dziecka jest jednorazowe. Większość sprawców długo
i wielokrotnie wykorzystuje dane dziecko, bądź aktywnie poszukuje nowych dzieci i z zasady upływa wiele lat zanim zostaje
przyłapany i oskarżony.
Wśród sprawców seksualnych nadużyć kobiety stanowią niewielki procent. Ich seksualne związki z synami (pasierbami) czy
uczniami wynikają na ogół z niewłaściwej sytuacji rodzinnej lub
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zaburzeń natury emocjonalno-społecznej. Chłopcy ci stanowią
dla nich substytut mężczyzny, z którym – z różnych przyczyn
– nie były w stanie rozpocząć czy kontynuować normalnego pożycia seksualnego.
Ofiarami nadużyć seksualnych nie są – jak się potocznie przyjmuje – wyłącznie ponętne, prowokujące nastolatki.
Z danych szacunkowych wynika, że 2/3 ofiar seksualnych przestępstw – to dzieci w wieku 6-10 lat. W rodzinie bywa to najczęściej dziecko najstarsze lub „ulubiona córeczka tatusia”. Dość
często zdarza się, że ofiarą seksualnej przemocy staje się uległy
„kozioł ofiarny”.
Większość bardzo małych dzieci stara się zasygnalizować
i na swój dziecięcy sposób wypowiedzieć przeżywany ból, ale
z reguły nikt ich uważnie nie słucha i nikt im nie wierzy. Opowieści dziecka o zabawie w doktora z wujkiem czy starszym
bratem rodzice z zasady bagatelizują, a co najwyżej zabraniają
takich zabaw. Najtragiczniejszy jednak jest los tych dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić i nie chodzą do szkoły, bowiem –
z instytucji publicznych – najwcześniej i najczęściej dopiero
szkoła zgłasza organom ścigania tego typu przestępstwa.
Szczególnie tragiczny wydaje się być los dzieci skrzywdzonych przez bliskich, zwłaszcza rodziców. Dziecku napadniętemu
i zgwałconemu przez osobę obcą łatwiej jest bowiem wytłumaczyć, że napastnik jest złym człowiekiem. A „kochający tatuś”
jest niekiedy dla dziecka również jedynym źródłem pozytywnych doznań takich jak: poczucia bliskości, ciepła, wielkiej troski i dziecko boi się tego wszystkiego utracić. Dzieci bite i siłą
zmuszane do kontaktów seksualnych, czując się po prostu ofiarami przemocy – doznają mniej psychologicznych cierpień.
Jednak duża grupa dzieci przez długi okres nic nie mówi
o swej krzywdzie. Przyczyn jest kilka. W przypadku starszych
dzieci – najczęstszymi są wstyd i poczucie winy. W większości
przypadków sprawcy indukują dziecku poczucie winy, wmawia114

jąc mu, że to ono jest wszystkiemu winne: ”widzisz, do czego mnie
sprowokowałaś”, „twoja matka, jak się o tym dowie to przestanie
cię kochać”, a nawet: „twoja matka tego pewnie nie przeżyje”.
Poczucie winy pogłębia też często fakt, że pieszczoty powodują już u dziesięcio-dwunastoletnich dziewczynek uczucie
seksualnego podniecenia i przyjemności, stając się jednocześnie
źródłem narastającego odczuwania współpartnerstwa, współsprawstwa i współodpowiedzialności.
Należy też mieć świadomość, że częstym czynnikiem utrudniającym niektórym dzieciom mówienie o tym co się stało jest
wstyd, wpajany w wielu domach od najwcześniejszych lat. Jak
więc dziecko ma „publicznie” mówić o tym, że było dotykane
w te okolice ciała, które rodzice zawsze uważali za wstydliwe.
Spotkałem się też ze stanowiskiem rodziców, uznającym
opowieść dziecka, że było przez kogoś „przytulane”, jako przejaw zbytniego i przedwczesnego rozbudzenia seksualnego dziecka i przez długi czas traktowanie tego faktu jako nieprawdziwej,
zmyślonej historyjki.
O specyficznej formie przemocy seksualnej – czyli o gwałtcie
Zgwałcenie, w szerokim tego słowa znaczeniu, to doprowadzenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania
się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności:
(1) przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej; (2) przy wykorzystaniu bezradności lub wynikających z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej braku zdolności tej osoby do
rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem; (3) przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia tej osoby.
Sondaże wiktymizacyjne rozróżniają odrębne podtypy gwałtu ze względu na relację ofiara–sprawca: (1) gwałt dokonany
przez osobę obcą dla ofiary – czyli dokonywany na ofierze nie115

znanej przestępcy; (2) gwałt znajomego – czyli gwałtu dopuszcza się ktoś, kto nie jest osobą zupełnie obcą ofierze; (3) gwałt na
randce – występujący miedzy osobami, które łączy jakaś forma
związku uczuciowego; (4) kolejny rodzaj gwałtu, który wymienię, nie mieści się w zasadniczym temacie mego wystąpienia,
a który w nowych kwalifikacjach prawnych się znajduje, to tzw.
gwałt partnerski – czyli gwałt dokonywany na współmałżonku
lub osobie żyjącej ze sprawcą.
Wśród objawów, które pojawiają się bezpośrednio po napaści, a które są charakterystyczne dla ofiar napaści seksualnej
(czyli typowe dla tzw. syndromu traumy gwałtu) – to prześladujący ofiarę intensywny wstyd i strach, a także często poczucie
winy z powodu ostatecznego ulegnięcia napastnikowi.
Czynniki, które utrudniają proces radzenia sobie po tego
typu przemocy seksualnej, to: (1) obwinianie się przez ofiary za
incydent – dziecko będące ofiarą sądzi, że jakieś aspekty jego
zachowania czy wyglądu (np. prowokujący ubiór) przyczyniły
się do napaści seksualnej; (2) gdy osoba, wobec której dokonano przemocy seksualnej, zauważyła negatywne reakcje ważnych
dla siebie osób w związku z chęcią ujawnienia faktu gwałtu.
Dla skutecznego przebiegu tzw. postępowania przygotowawczego (policyjnego czy prokuratorskiego) w przypadku gwałtu,
istotne jest nie zacierania śladów popełnionego przestępstwa
– osoba po gwałcie nie powinna się myć, wyrzucać ubrań lub pościeli oraz innych rzeczy, które mogą mieć wartość dowodową.
Pościel, ręczniki, ubranie, niedopałki papierosów, butelki, szklanki mogą być źródłem bardzo istotnych dla postępowania dowodów. A znane są mi przypadki, kiedy do placówki opieki całodobowej wraca zgwałcona dziewczynka i słyszy od wychowawczyni:
„Jak ty wyglądasz, idź natychmiast do łazienki wymyj się i upierz
te swoje zeszlajane ciuchy”. W przypadku gwałtu (zarówno dziewcząt, jak i chłopców), szczególnie ważne jest przeprowadzenie badania lekarskiego, zwłaszcza zawsze, gdy od stosunku nie minęło
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48 godzin, co pozwala zabezpieczyć ślady czynu takie jak: sperma,
obrażenia wewnętrzne czy podbiegnięcia krwawe.
Psychologiczne konsekwencje nadużyć seksualnych
Czasem rodzice (lub choćby jedno z nich) przekonują dziecko, że „najlepiej, to już zapomnieć o tym wszystkim i już więcej
nic nie mówić na ten temat”. I choć dziecko nic nie mówi na ten
temat i „pozornie zapomina”, to jednak przeżyte traumatyczne
sytuacje pozostają w jego tzw. pamięci emocjonalnej i ujawniają
się – niekiedy nawet po wielu latach – pogorszonymi relacjami
z otoczeniem, trudnościami z koncentracją, fobiami i lękami
(nie tylko seksualnymi), obsesyjnymi myślami i snami, moczeniem nocnym, dziwnymi zachowaniami seksualnymi, a nawet
próbami samobójczymi.
Najmniej korzystny dla dziecka splot wydarzeń występuje
wtedy, gdy rodzic czy nauczyciel-wychowawca nie ufa dziecku
i gdy spotyka się ono z bezdusznością i brakiem wsparcia, a nawet z surową karą za ujawnienie tego typu „występku”. Szczególnie poważnych urazów psychicznych doznają dzieci, które
są wykorzystywane seksualnie przez rodziców. Należy zdawać
sobie sprawę, że uraz psychiczny jest tym mniejszy, im wcześniej dziecko (lub ktoś jemu bliski) ujawni fakt przestępstwa,
a postawa dziecka spotka się z pozytywną reakcją najbliższego
mu otoczenia. Najważniejszym jest uświadomienie dziecku, że
nie ponosi ono żadnej winy za to, co je spotkało!
Przez wiele lat zwracano uwagę, że wtórna wiktymizacja
może wystąpić, gdy sprawa trafia do sądu i – z psychologicznego
punktu widzenia – jest niewłaściwie prowadzona. Ofiara staje
się wówczas ponownie ofiarą. Jeszcze do niedawna, dramatem
dla dziecka była konfrontacja ze sprawcą na sali rozpraw. Z reguły, nie przyznający się do winy oskarżony – zadawał dziecku
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drastyczne i krępujące pytania dotyczące przebiegu stosunku
płciowego, aby je zawstydzić i ośmieszyć. Dziecko, nie umiejąc
się właściwie wysłowić, peszyło się i ponownie milkło.
W ostatnich latach zmieniła się jednak w sposób istotny sytuacja przesłuchiwanego dziecka. Jeśli jest ono ofiarą przemocy
i nie ukończyło piętnastu lat, jest ono słuchane przez sąd pod
nieobecność sprawcy w tzw. błękitnym pokoju bezpiecznego
przesłuchania i to z zasady jeden raz.1
Jednocześnie mogę stwierdzić, że w zdecydowanej większości
spraw – w których uczestniczę jako biegły psycholog – wszystkie
osoby prowadzące przesłuchanie (i to zarówno na etapie postępowania przygotowawczego na policji czy w prokuraturze, jak
również w czasie rozpraw sądowych) czynią maksymalne starania, aby dziecko nie podlegało powtórnej wiktymizacji. Dlatego
– w mojej ocenie – nie jest obecnie prawdziwym, jeszcze dość
powszechne stwierdzenie, że zgłoszenie sprawy o seksualne wykorzystywanie organom ścigania, może tylko pogorszyć i tak
trudną sytuację małoletniej ofiary.
Formy pomocy dziecku skrzywdzonemu
Pierwszoplanowym działaniem rodziców czy wychowawców w placówkach opieki całodobowej powinno być skuteczne
odizolowanie dziecka od sprawcy przemocy. Następnie należy
uświadomić dziecku, że nie ono jest winne uwiedzenia i seksualnego wykorzystania. Niedopuszczalne są natomiast stwierdzenia
typu: „było, minęło i nie ma co tego rozpamiętywać” lub „wybacz
mu, to szybciej zapomnisz”. Trzeba natomiast stale upewniać
dziecko, że to ono wymaga pomocy, opieki, zadośćuczynienia,
a także ochrony i że jest mu to zagwarantowane, zarówno przez
prawo, jak i przez ciebie.
Jeśli dorośli z otoczenia dziecka nie mogą sobie poradzić
z problemem, mogą szukać pomocy w poradniach psychologicz118

no-pedagogicznych (lub u pedagoga szkolnego – gdy dziecko
chodzi do szkoły). Bez żadnych skierowań (!) można też zgłosić
się do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Fachowej pomocy udzielić także mogą rodzinny kurator sądowy
i pracownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, jak również specjaliści Fundacji „Dzieci Niczyje”. Można
również taką sprawę zgłosić bezpośrednio organom ścigania,
tj. policji lub prokuraturze.
Dla osób pragnących rozszerzyć swą wiedzę szczególnie polecam:
1. Brejnak Wojciech – „Kochaj i wspomagaj”, rozdział: „Dziecko jako ofiara przemocy i agresji”, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2008.
2. Czernikiewicz Wiesław, Pawlak-Jordan Beata – „Wykorzystywanie seksualne dzieci”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Warszawa
1998.
3. „…jeśli jesteś ofiarą gwałtu”. Seria: Poznaj swoje prawa. Poradnik dla kobiet. Centrum Praw Kobiet, Warszawa 1999.
4. „Wykorzystywanie seksualne dzieci – teoria, badania, praktyka” pod red. Moniki Sajkowskiej, Fundacja „Dzieci Niczyje”,
Warszawa 2004.
5. „Wykorzystywanie seksualne dzieci (1)” – Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”, nr 1/2002, Fundacja „Dzieci Niczyje”.
6. „Wykorzystywanie seksualne dzieci (2) sprawcy” – Kwartalnik
„Dziecko krzywdzone”, nr 7/2004, Fundacja „Dzieci Niczyje”.

1

Między innymi z inicjatywy Fundacji „Dzieci Niczyje” (założonej
w 1991 r.), powstały w wielu ośrodkach (w tejże fundacji, w sądach,
komendach policji, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie)
tzw. błękitne pokoje do bezpiecznych przesłuchań małoletnich.
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WIZYTA W NORWEGII
Rafał Kanarek

Sposób na integrację

W

dniach 11 – 18 kwietnia 2008 roku dwunastu naszych
uczniów wraz z nauczycielami miało zaszczyt wziąć
udział w tygodniowej wizycie w Red Cross Nordic United World
College w Norwegii.*
Wizyta, której celem było uwrażliwienie tamtejszych
uczniów na problem osób z dysfunkcją wzroku, od samego początku była zaplanowana tak, by nasi uczniowie mieli
kontakt z wieloma kulturami, w tym z kulturą norweską. Już
w pierwszym dniu, podczas siedmiogodzinnego pobytu
w Bergen, nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić to piękne por-

Wyprawa na lodowiec
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Osada Wikingów w Hyllestad

towe miasteczko, zetknąć się z tamtejszą kulturą i poznać dwie
Norweżki uczące się w College’u we Flekke. Podczas całego
tygodnia nasi uczniowie zwiedzili m.in.: norweskie miasteczka, wzięli udział w wyprawie na lodowiec, zwiedzili Luftkampf
Museum – muzeum walk powietrznych, a także skansen
w Hyllestad, gdzie mieli okazję poznać tradycje Wikingów.
Ponadto na terenie campusu miały miejsce różne wydarzenia,
takie jak: gra w goalballa oraz wspinaczka po specjalnie przygotowanej ściance.
Najważniejszym i chyba najbardziej wzruszającym momentem była wizyta Królowej Norwegii oraz przygotowany koncert,
w którym brały udział również dwie nasze uczennice: Basia
Leszczyńska i Monika Woźnialis. Po koncercie pięcioro naszych
uczniów wzięło udział w specjalnej audiencji z Jej Wysokością,
królową Sonią.
Celem organizatorów wizyty „po norweskiej stronie” była
integracja młodzieży. Służyło temu, oprócz innych form, zakwaterowanie w pokojach naszych uczniów razem z tamtejszą
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młodzieżą. W ten sposób zarówno nasi, jak i tamci uczniowie
mogli przebywać ze sobą i poznawać się wzajemnie przez cały
tydzień w różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. Kolejny
cel, jakim było uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych, mógł być zrealizowany w warunkach naturalnych.
Podczas naszego pobytu, młodzież z Lasek miała swoich
opiekunów, którzy przez cały tydzień czynnie uczestniczyli we
wspólnych zajęciach, organizowanych wyjazdach i imprezach
towarzyszących na terenie campusu.
Jak już wspomniałem, naszym celem było również pokazanie zagadnienia wielokulturowości, gdyż w norweskim College’u uczy się młodzież z wielu krajów świata. Są to osoby, dla
których aspekt wielokulturowości jest bardzo istotny, jednak
uczniowie ci starają się zachować swoją tożsamość
narodową i przynależność
kulturową.
To był wyjątkowy czas
dla naszych uczniów, gdyż
mieli oni możliwość poznania innych sposobów
nauczania, innych zwyczajów oraz innych sposobów
spędzania wolnego czasu,
niż te, które znają z Lasek.
Dla części z nich ta wizyta oznaczała wiele stresów
spowodowanych nagłym
„zanurzeniem się” w język
angielski, gdyż jest to obowiązujący język w tamtejMonika Woźnialis, pierwszy trening
szej szkole, jednak była to
na ścianie wspinaczkowej
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również okazja poznania czegoś nowego, zupełnie odmiennego
i, co najważniejsze, pewnego zintegrowania się ze środowiskiem
osób widzących. Myślę, że ta wizyta na długo pozostanie w pamięci uczniów z obu szkół, jako pewnego rodzaju poważna lekcja życia.

* Red Cross Nordic United World College to jedna z kilkunastu
szkół, w której przez dwa lata przebywają uczniowie z wielu
krajów świata. Ich celem jest przystąpienie do Matury Międzynarodowej (IB), która umożliwia podjęcie nauki na wyższych uczelniach całego świata.
Wizyta w całości była sfinansowana z funduszy europejskich w ramach Youth in Action Programme (Program Młodzi w działaniu).

Adelina Scovil

Dodatkowe informacje i relacje uczniów

R

ed Cross Nordic UWC – to jeden z 12 istniejących w tej
chwili na świecie United World Colleges – gromadzi około 200 uczniów z 80 krajów. Wyróżnia go jednak, jak wszystkie szkoły UWC, nawet nie międzynarodowy charakter i, jak
w przypadku Norwegii, malownicze położenie, ale zespół wartości, które realizuje, takich jak wrażliwość społeczna i otwartość wobec tych, których poglądy, bagaż kulturowy czy życiowe
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doświadczenie są z punktu widzenia Europejczyka z klasy średniej „inne”, a więc trudne do zrozumienia. Czy mamy więc do
czynienia ze zrealizowaną utopią?
Bogaty program przedmiotów humanistycznych i społecznych, w których szkoła się specjalizuje, obejmuje historię XIX
i XX wieku, zajęcia dotyczące praw człowieka, geografię, zawierającą elementy antropologii, socjologii, nauk politycznych
i ekonomii, filozofię, zajęcia teatralne, języki i literaturę.
Zajęcia toczą się w duchu szacunku dla różnych punktów
widzenia, integrują zamiast wykluczać, uczą kultury debaty.
Wydają się być praktyczną lekcją deklarowanych ideałów.
Program wizyty naszych uczniów w college’u obejmował zarówno uczestniczenie we wspomnianych codziennych zajęciach
szkolnych ich rówieśników, udział w wyjątkowych wydarzeniach
z życia szkoły, które miały miejsce w trakcie naszego pobytu
w Norwegii oraz w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach zorganizowanych tylko dla naszej grupy.
Przez cały czas pobytu w Norwegii nasi uczniowie pozostawali pod opieką swoich rówieśników z college’u – dzieląc
z nimi zajęcia, posiłki i pokoje. Codzienny kontakt stwarzał okazję do rozmów i zażyłości. Mamy też nadzieję, że bariery uformowane przez język, kulturę, rasę czy niepełnosprawność.
Poniżej drukujemy relacje dwóch uczestników wizyty
w Norwegii, w których dzielą sie swoimi osobistymi wrażeniami.

* * *
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Radosław Kokolus
Pobyt w RCNUWC był niezwykłym doświadczeniem w moim życiu. Organizacja uczelni,
a przede wszystkim przebywający tam ludzie, zarówno studenci
jak i profesorowie, wywarli na
mnie olbrzymie wrażenie. Ich
wielka otwartość była doprawdy
budująca. Nie ukrywam, iż przed
wyjazdem miałem duże wątpliwości co do naszej aklimatyzacji
w społeczności college’u, jednak
już pierwszego wieczoru moje obawy zostały całkowicie rozwiane dzięki bardzo miłemu przyjęciu przez kolegów z pokoju, do
którego zostałem przydzielony.
Dzięki wymianie miałem okazję poznać wielu wspaniałych
ludzi, zwłaszcza mile wspominam Jensa, Alexa, Daga, Johna oraz
Boba z mojego pokoju. Chłopaki bardzo poważnie potraktowali
naszą grupę i doprawdy nie mogłem trafić lepiej. Szczególnie
dobre relacje miałem z chłopakiem pochodzącym z Grenlandii
– Jensem. Kilkakrotnie był moim „opiekunem” podczas grupowych wyjazdów; także po wypełnieniu „standardowego programu” dnia często spędzaliśmy czas razem, głównie uprawiając
sport. Jens okazał się naprawdę wielkim przyjacielem, nic sobie
nie robiąc z moich częstych potknięć językowych i pomagając
mi w problemach. Zapamiętam Go na całe życie jako człowieka,
który pokazał mi, co oznaczają grenlandzkie kajaki w pełnym
tego słowa znaczeniu.
Wymiana bardzo podbudowała moje mniemanie o uczelniach międzynarodowych, liczne moje obawy dotyczące czy to
barier językowych, czy też kulturowych w tej chwili wydają mi
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się bezpodstawne. Nabyte doświadczenie prawdopodobnie już
na zawsze będzie mi pomagało w wielu sytuacjach.
Chciałbym podziękować wszystkim poznanym tam ludziom, zwłaszcza chłopakom z pokoju, i profesorom, w szczególności Kipowi, pani Paulinie oraz Danielowi, profesorowi
geografii.

Basia Leszczyńska
Dnia 11 kwietnia 2008 r.
wraz z moimi kolegami i koleżankami z Lasek wyjechaliśmy
do College znajdującego się
w Norwegii nad fiordem.
Wyjechaliśmy tam w celu
integracyjnym. Podczas naszej wizyty szczególnie zainteresowała mnie muzyka. Moje
pierwsze spotkanie z muzyką
w wykonaniu naszych kolegów z college-u miało miejsce
trzeciego dnia. Odbył się wtedy koncert, na którym grane były
znane nam wszystkim piosenki. Słuchając muzyki, czułam się
mile zaskoczona tym, że nasi koledzy potrafili stworzyć wspólny zespół i ucieszyć swoim muzykowaniem innych. Czułam, że
muzyka płynie prosto z ich serc.
Ostatniego dnia pobytu odbył się koncert dla Królowej Norwegii, na którym wraz z moją przyjaciółką występowałyśmy. Był
to mój pierwszy występ dla tak ważnej osobistości. Choć byłam
bardzo zestresowana, czułam, że muzyka łączy ludzi. Cieszyłam
się tym naszym wspólnym koncertem.
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MIĘDZYNARODOWY KONGRES W PONTEVEDRA
Małgorzata Samulak

Zuzanna Osuchowska w Hiszpanii

Z

uzanna, uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej i Szkoły Muzycznej
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach,
weźmie udział w I Międzynarodowym Kongresie Niewidomych i Słabowidzących
Dzieci, który odbędzie się
w Hiszpanii w centrum edukacyjnym „Santiago Apostol”
(Blind Educational Resource Centre) w Pontevedra,
w dniach od 16 do 20 czerwca 2008 r.
W kongresie będą uczestniczyć 24 osoby wybrane drogą
konkursu, dziewczęta i chłopcy w wieku od 14-16 lat, reprezentujący sześć regionów świata.
Głównym organizatorem tej imprezy jest Komisja ds. Dzieci
przy Światowej Unii Niewidomych (WBU – World Blind Union)
oraz Hiszpański Związek Niewidomych (ONCE – Spanish
National Orgonisatian of the Blind) we współpracy z UNICEF,
ICEVI oraz organizacją Save the Children.
Celem Kongresu jest stworzenie forum i miejsca spotkania
dla niewidomych i słabowidzących nastolatków z całego świata,
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aby mogli zastanowić się w grupie rówieśników nad swoją obecną sytuacją. Młodzi ludzie postarają się wspólnie określić swoje
potrzeby. zebrać je i wyodrębnić w postulatach, które zostaną
przedstawione i skierowane do osób podejmujących decyzje
w zakresie opieki i wychowania dzieci z dysfunkcją wzroku oraz
do osób odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów.
Rozważania mają dotyczyć trzech obszarów tematycznych: rodzina, edukacja oraz grupa rówieśnicza. Zagadnienia te będą
omawiane podczas porannych sesji plenarnych zakończonych
konkluzjami i rekomendacjami do zatwierdzenia podczas
Kongresu.
Do udziału w Kongresie mogły zostać zgłoszone przede
wszystkim dzieci, które są aktywnie zaangażowane w regionalne, krajowe i międzynarodowe działania dziecięce oraz interesują się zagadnieniami związanymi z tematyką Kongresu. Dzieci
powinny być w dobrym stanie zdrowia, umieć podróżować bez
osoby towarzyszącej, mieć wystarczający stopień samodzielności w zakresie podstawowej orientacji oraz umiejętność porozumiewania się w języku angielskim lub hiszpańskim.
Rekrutacja osób odbywała się na zasadzie konkursu.
Pod uwagę brano równowagę geograficzną – liczbę dzieci
z poszczególnych części świata – oraz równy udział dziewcząt
i chłopców, jak również stopień dysfunkcji wzroku.
Głównym zadaniem konkursowym dla osób pragnących
wziąć udział w Kongresie było napisanie eseju na jeden z wybranych tematów:
l. Twoje życie jako nastolatka z dysfunkcją wzroku (wymagana
jest forma twórcza, np. wiersz, list lub artykuł prasowy)
2. Twoje doświadczenie w zakresie praw dziecka w Twoim miejscu zamieszkania, kraju lub regionie.
Zuzia przystąpiła do konkursu, napisała po angielsku interesującą pracę: Jestem trochę nieśmiała i zainteresowała swoją
128

osobą organizatorów! Dziewczynka bardzo się ucieszyła, gdy
otrzymała oficjalne zaproszenie od Komitetu Organizacyjnego
Pierwszego Międzynarodowego Kongresu dla Niewidomych
i Słabowidzących Dzieci. W liście od Enrique Perez – Sekretarza
Generalnego World Blind Union zapewniono ją, że udział
w Kongresie będzie bez wątpienia cudownym doświadczeniem
i świetną okazją na spotkanie i poznanie innych niewidomych
nastolatków z całego świata.
Zuzia weźmie udział w warsztatach, podczas których odbędą się zajęcia rekreacyjne, teatralne, muzyczne oraz sportowe. W wolnym czasie organizatorzy zapewniają również udział
w wycieczkach o charakterze wypoczynkowym oraz kulturoznawczym w okolicy miejscowości Pontevedra.
Najważniejsze jest, że podczas obrad Kongresu Zuzanna będzie mogła zabrać głos w imieniu dzieci ze swojego kraju. Będzie
miała możliwość przedyskutowania i wyrażenia opinii na temat
problemów dotyczących niewidomych i słabowidzących dzieci
i młodzieży.
Zuzia jest świadoma, że będzie reprezentowała tysiące niepełnosprawnych wzrokowo młodych ludzi. Wie, że jej głos
i opinia odegra dużą rolę w przygotowaniu końcowej deklaracji, która zostanie przyjęta w ostatnim dniu Kongresu w obecności wielu dygnitarzy i delegacji ważnych organizacji, takich
jak Unicef. Dziewczynka jest ciekawa wrażeń, jakie ją czekają.
Jestem przekonana, że spotkanie z innymi nastolatkami z całego świata będzie dla Zuzi wzbogacającym i niezapomnianym
doświadczeniem, a podróż do Hiszpanii wielką próbą samodzielności.
Poniżej publikujemy nagrodzoną pracę Zuzi Osuchowskiej.
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Zuzanna Osuchowska

Jestem trochę nieśmiała
– Wywiad z samą sobą
• Jak wygląda twoje życie codzienne?
Uczęszczam do klasy szóstej szkoły podstawowej i szkoły muzycznej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
Uczę się także śpiewać na lekcjach emisji głosu w Żyrardowie
- tam, gdzie mieszkam. Jest to możliwe dlatego, iż codziennie
dojeżdżam 60 km z domu do szkoły. Prawie cały dzień jestem
w Ośrodku i kiedy wracam wieczorem do domu, bardzo późno
kończę odrabiać lekcje. Wcale się tym nie przejmuję, ponieważ
nigdy się nie nudzę, a wszystkie wolne chwile staram się spędzać
w sposób ciekawy i aktywny.
• Jakie są twoje zainteresowania?
Bardzo interesuję się muzyką. Zmieniłam się trochę od początku tego roku szkolnego, gdyż obecnie muzyce poświęcam
więcej mojej uwagi. Uwielbiam uczyć się różnych nowych rzeczy
w szkole muzycznej, na przykład poznawać rozmaite pojęcia.
Również matematyka jest dla mnie zajmująca i ciekawa. To
jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. Interesuję się
dodatkowymi matematycznymi ciekawostkami, chcę wiedzieć
więcej niż klasa. Lubię także oglądać mecze siatkówki. Robię to
razem z moją siostrą Anią, która opowiada mi, co dzieje się
na boisku i oczywiście (najważniejsze) całą duszą kibicuję mojej
drużynie narodowej
• Jaki sposób wypełniasz swoje wolne chwile? Pewnie nie jest
ich tak wiele, skoro tak dużo czasu poświęcasz na naukę?
Rzeczywiście, nie mam aż tak wiele czasu dla siebie, lecz cieszę się tym co mam, bo już nie pamiętam, kiedy było go więcej.
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W soboty zwykle wyjeżdżam gdzieś na koncert albo festiwal.
Spotykam tam moich przyjaciół i prócz rozwijania mojego zainteresowania śpiewaniem pojawiam się tam dlatego, żeby się
z nimi zobaczyć.
Kiedy jestem w Żyrardowie bardzo lubię słuchać muzyki.
Ubóstwiam również chodzenie na spacery, choć stosunkowo
niedawno to odkryłam. Podczas pobytu w domu kontaktuję się
z moimi znajomymi za pośrednictwem telefonu lub internetu.
Jeśli chodzi o jeżdżenie na koncerty, to jestem stałym bywalcem na przedstawieniach, które odbywają się w muzeum
Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, niedaleko Żyrardowa.
Zaczęło się od tego, że kiedyś pojechałam na sześć koncertów
z rzędu. Niedługo potem osoba sprzedająca bilety oznajmiła, że
skoro tak często odwiedzam ich muzeum, będzie przysyłała mi
zaproszenie na każdy koncert i nic będę musiała płacić za bilety.
Ogromnie się z tego cieszę dlatego, że w owej oranżerii można usłyszeć niezwykle różnorodną i ciekawą muzykę, a czasem
literaturę.
• Czy dysfunkcja wzroku pociąga za sobą jakieś problemy?
Niewątpliwie są kłopoty. Na przykład, gdy nadchodzą ferie
zimowe, albo inne przerwy w roku szkolnym, prócz mojej starszej siostry nie mam właściwie żadnego towarzystwa. W mojej
szkole uczą się chłopcy i dziewczyny z całej Polski i oczywiście
wtedy są w swoich domach daleko ode mnie, tak samo jak moi
przyjaciele z wszelkich wyjazdów.
W ogóle jest mi trudno znaleźć wspólny język z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dzieje się tak dlatego, że czasem jestem troszeczkę nieśmiała. Poza tym oni chyba myślą, że osoba niewidoma myśli inaczej niż oni, nic nie umie i jest zupełnie inna. Jest
jeszcze inny problem.
Nie mogę np. wyręczyć mamy w pójściu do sklepu, bo tylko na głównej ulicy mojego miasta jest dźwiękowy sygnał. kie131

dy zmienia się światło na jezdni. To jest naprawdę duży problem, bo wiadomo przecież. że muszę być niezależna od innych.
Ale może za parę lat technika bardziej się rozwinie i znajdzie się
jakieś rozwiązanie w tej kwestii.
• Czego się boisz?
Najbardziej boję się zła. Ogromnie obawiam się przemocy
i nienawiści. Są one jednymi z czynników, które najbardziej niszczą piękno życia. Trzeba im jak najszybciej zapobiegać, ponieważ
im bardziej się rozwiną, tym trudniej je później wyplenić. Czasem
jest jeszcze inne utrudnienie polegające na tym, iż niełatwo jest
czemuś zapobiec, nie znając na to lekarstwa. W przypadku każdego człowieka rozwiązanie problemu jest zupełnie inne i dlatego
jest jeszcze ewentualność, że nie uda się go odnaleźć. Ale oczywiście najważniejsze jest to, żeby próbować.
• Co sprawia ci największą radość?
Wielką uciechę sprawia mi realizowanie moich zainteresowań (mam na myśli śpiewanie).
Pasjonuje mnie nauka coraz rozleglejszego oraz ciekawszego repertuaru. Dobrze, iż mam możliwość ćwiczyć swój glos
na lekcjach emisji. To, że mogę wzruszyć kogoś moim śpiewem
również daje mi radość. Cieszę się, że przy okazji występowania, oprócz koleżanek i kolegów mam możliwość poznania wielu wybitnych artystów, (albo nawet zaśpiewania z niektórymi
z nich), na przykład Grzegorza Turnaua, Adama Nowaka – lidera zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, Ireny Santor, Magdy Umer – z nimi
miałam okazję zaśpiewać – i Michała Bajora.
Wielką radość sprawia mi także, gdy ktoś okazuje mi jakieś
pozytywne uczucia. Według mnie czyjeś wsparcie jest najważniejsze w naszym życiu. Dopiero wówczas, kiedy się ma sprzymierzeńców, można przekonać się, iż rzeczywiście warto jest
żyć.
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• Jakie są twoje marzenia?
Pragnę rozwijać się artystycznie w kierunku wokalnym.
Cieszy mnie, że mam w tym coraz większe doświadczenie.
Chciałabym mieć przyjaciół, a także nie być samotna. Samotność
to chyba taka pustka (czasami jest w niej kilka wspomnień miłych chwil), w której człowiek się gubi i nawet gdy nie chce jej
przyjąć, musi to zrobić dlatego, że ogarnia go uczucie bezsilności wobec losu i czasem właśnie to z tego powodu nie potrafi jej
przezwyciężyć.
Bardzo zależy mi na tym, aby nie mieć wrogów. Wystarczy
tylko jeden, który zdziała wiele złego i już będziemy w tarapatach.
Wiem, że na spełnienie naszych marzeń mamy jakiś wpływ
(ma się rozumieć nie całkowicie), więc na ogół staram się podchodzić do wszystkiego optymistycznie.
Marzę jeszcze o tym, żeby nie dotknęły mnie inne choroby.
W nienajlepszym stanie zdrowia ciężko idzie się przez życie.
• Pewnie masz swoje smutki? Czy jest na nie według ciebie
jakieś lekarstwo?
Moim sposobem na lepszy nastrój jest słuchanie muzyki, którą lubię. To potrafi zmienić tok myślenia na bardziej
optymistyczny. Czasem można trafić na piosenkę ze słowami
pobudzającymi chęci do życia, albo z morałem dającym nadzieję.
Myślę, iż dobrym sposobem na zmartwienia jest czytanie
książek. Możemy wówczas zająć swoje myśli wydarzeniami
i zmyślonymi postaciami z książki i choć na moment odłożyć na
bok swoje problemy.
Na smutki mam jeszcze jedno lekarstwo – rozmowę z przyjacielem. To również jest skuteczne dlatego, że przyjaciele starają
się nas wesprzeć. Daje to duże wsparcie i umocnienie psychiczne. Czasami potrzebuję go więcej, czasem mniej, ale na pewno
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nie może mi zaszkodzić. Dzięki tym trzem radom dużo lepiej
znoszę moje troski.
• Jak widzisz swoją przyszłość?
W przyszłości bardzo pragnęłabym zostać piosenkarką.
Moim marzeniem nie jest jednak dążenie do sławy, lecz wykonywanie ciekawego dla mnie zawodu w życiu. Mogłabym być
zarówno solistką, jak też śpiewać w zespole. Chciałabym koncertować w różnych miejscach i śpiewać piosenki wybitnych
autorów i kompozytorów. To byłoby moją wymarzoną przyszłością. Dobrze wiem natomiast, iż osobie niepełnosprawnej
niezwykle trudno jest przebić się w kręgu artystów w Polsce.
Podobna sytuacja jest w naszych teatrach: reżyserzy wolą
przyjmować sprawnych aktorów, bo jest im po prostu wygodniej. Łatwiej jest nauczyć ich wszelkich ruchów i gestów. Nie
jestem więc pewna, czy marzenie to może się spełnić. Nie podjęłam jeszcze żadnej innej decyzji, kim zostać w przyszłości,
jeśli spełnienie marzenia o zostaniu piosenkarką nie byłoby
możliwe.
• Co byś chciała powiedzieć swoim widzącym rówieśnikom?
Pragnęłabym im uświadomić, iż osoba niewidoma, taka jak
ja, ma zdrowe ręce i nogi.
Chciałabym także wyjaśnić, że istnieje na świecie wielu niewidomych, którzy nie mają żadnych zaburzeń intelektualnych.
Można z nimi porozmawiać, tak jak oni rozmawiają między
sobą. Mogą oni też zaprzyjaźnić się z osobą niewidomą. Moi
rówieśnicy mają jakieś swoje słabe strony, a niewidomi mają
wadę wzroku. Można się więc uzupełniać. Niewidomi mają wyostrzony słuch. Wcale nie jest im miło, gdy wokół słyszą szepty
na swój temat. Przecież tak samo nieprzyjemnie jest być przez
kogoś lekceważonym. Widzący powinni postawić się w mojej
sytuacji. Może wtedy zrozumieliby moje poglądy.
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PODRÓŻ DO WŁOCH
6-16 marca br. trzydziestoosobowa grupa młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych, wraz z opiekunami, wyjechała na
wycieczkę do Włoch.
Poniżej publikujemy wspomnienia z tej bogatej w wydarzenia podróży.
(redakcja)
Hanna Stachera

Szlakiem turysty i pielgrzyma
Laski – Rabka – Padwa – Rzym
– Monte Cassino – Asyż – Florencja
– Wenecja – Padwa – Rabka – Laski
1.

Śniadanie i pizza w Padwie
Po długiej podróży z gościnnym noclegiem u sióstr franciszkanek w Rabce przybywamy późnym wieczorem do hotelu
w Padwie. Ranek wita nas wspaniałym śniadaniem, które potem
w rankingach: „co się najbardziej podobało we Włoszech”, miało
wysokie notowania. Wędrujemy po mieście wąskimi uliczkami,
zwiedzamy główne zabytki Padwy. Największe wrażenie robi na
nas romańsko-gotycko-bizantyjska bazylika św. Antoniego Padewskiego, z jego grobem – miejscem pielgrzymek. Zwiedzamy
uniwersytet w Palazzo del Bo z teatrem anatomicznym i liczne
renesansowe budowle.
Zmęczeni wędrówką zatrzymujemy się w małej przytulnej
pizzerii, położonej w starej części miasta. Szef kuchni serwuje
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oryginalną włoską pizzę, jesteśmy pokrzepieni przed następnym etapem podróży. Padwę będziemy wspominać spod znaku
dobrego jedzenia, no i oczywiście świętego Antoniego. Późnym
wieczorem docieramy do Rzymu, do ośrodka Ojców Orionistów.
Masywny budynek o wysokich przestronnych pomieszczeniach
gości nas przez cztery kolejne dni wyprawy.
2. Modlitwa przy grobie Jana Pawła II i msza w polskiej
kaplicy Watykanu
W Rzymie chłodno i deszczowo, ale nic nas nie zraża, wybieramy się do Watykanu. Kierujemy się do podziemi bazyliki
św. Piotra. Naszym celem jest modlitwa przy grobowcu Jana
Pawła II. Mijamy krypty papieży, zatrzymujemy się w miejscu
dla nas szczególnym. Prosty grobowiec o głębokości 1,7 m,
przykryty marmurową płytą z napisem Joannes Paulus II
16 X 1978 – 2 IV 2005, jest spełnieniem zapisu z testamentu, który mówił o „prostym grobie w ziemi”. Znajduje się on
w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku, w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji znajduje się grobowiec
św. Piotra. To dla nas wielkie przeżycie, zwłaszcza, że możemy
wejść do krypty i dotknąć płyty nagrobnej. I jeszcze jedna niespodzianka – msza odprawiona przez o. Eugeniusza Pokrywkę w polskiej kaplicy na Watykanie przed mozaikowym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, msza ozdobiona
pięknym laskowskim śpiewem – dopełnia ukojenia tęsknoty
za naszym Papieżem.
W strugach deszczu, przeciskając się wzdłuż olbrzymiej kolejki, docieramy do wejścia do Muzeum Watykańskiego, czekamy na bilety, przewodnika i wreszcie zaopatrzeni w słuchawki
wyruszamy na wędrówkę po muzeach i galeriach Watykańskich.
Skupiamy się na galerii rzeźb, gdzie można dotykiem zobaczyć
eksponaty. Rzeźby różnej wielkości, naturalistyczne, z różnego
rodzaju kamienia, marmuru, alabastru. To olbrzymia kolek136

cja. Najbardziej przypadł nam do gustu fragment galerii rzeźb
z motywami zwierzęcymi. Zadziwia kunsztem, pomysłowością
i odzwierciedleniem każdego mięśnia i szczegółu; chciałoby
się tam zostać dłużej. Potem mijamy wielkie mapy, arrasy i docieramy do Kaplicy Sykstyńskiej. Tu z trudem przeciskamy się
przez tłum zwiedzających wsłuchani w opowieść przewodniczki
o zdobiących mury kaplicy freskach.
3. Rzym – Ostia Antica
W piękny słoneczny dzień wyruszamy rano na wędrówkę po antycznym mieście. Słuchamy opowieści przewodniczki
– Kasi, studentki archeologii. Największe wrażenie zrobiły na
nas łaźnie: ówczesne kaloryfery, system doprowadzania i odprowadzania wody, a także amfiteatr i „barek” ze ściennym
menu. Tu wszystkiego można dotknąć, choć niewiele zostało
do naszych czasów. Wdrapujemy się na kamienne postumenty, robimy zdjęcia, zajmujemy miejsca widzów w amfiteatrze
i analizujemy funkcjonowanie starożytnego miasta. Miły i spokojny spacer w piękny dzień relaksuje nas i rozbudza wyobraź-
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nię, jak żyli starożytni w mieście, które zdaje się mieć strukturę
współczesnych miast.
4. Rzym – Katakumby
Po śniadaniu zwiedzamy katakumby św. Kaliksta, poruszamy się wąskimi podziemnymi korytarzami wydrążonymi
w skale wulkanicznej tuf. Mijamy piętrowo wydrążone w ścianach niewielkie nisze, które mieściły zmarłych. Tu również możemy dotykiem zbadać te miejsca. Aż ciarki chodzą po plecach.
Przewodnik – sympatyczny ksiądz – zwraca naszą uwagę na wysoką śmiertelność dzieci, analizujemy średni wiek życia starożytnych ludzi, zastanawiamy się, jakie były przyczyny ich krótkiego życia. Ten sposób pochówku zmarłych, tak dalece inny od
sposobu grzebania zmarłych w znanych nam kulturach, wprawia nas w zadumę. To miejsce robi wrażenie. Zwiedzamy jeszcze
kościół z odciskiem stopy świętego Piotra i słuchamy opowieści
polskiego księdza o ucieczce Świętego Piotra z Rzymu.
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5. Rzym – zabytki
Podczas naszego czterodniowego pobytu w Rzymie, bardzo
krótkiego w stosunku do ilości zabytków i ciekawych miejsc,
które kryje, zdążyliśmy jednak bardzo dużo miejsc odwiedzić
i usłyszeć wiele o ich historii. Oczywiście bezwzględną atrakcją
jest Koloseum, które aczkolwiek wydaje się z daleka niewielkie, zadziwia ogromem i pomysłowością starożytnych budowniczych. To obiekt imponujący i przerażający. Mieliśmy okazję
wysłuchać opowieści przewodniczki, a także posłuchać wielojęzycznego gwaru i wczuć się we wrażenia ówczesnych widzów
krwawych spektakli. Odwiedziliśmy bazyliki – w jednej z nich
schroniliśmy się przed deszczem i wysłuchaliśmy opowieści
o ich historii: Bazylika św. Piotra, Bazylika św. Jana na Lateranie,
Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika Santa Maria Maggiore.
Duże wrażenie zrobił na nas także nastrój Placu św. Piotra, Kapitol, Plac Wenecki z Narodowym Pomnikiem poświęconym
Wiktorowi Emanuelowi II i wiele innych miejsc, o których słyszeliśmy w czasie spacerów po Rzymie. Można powiedzieć, że
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„wszędzie autokarem” – wszak mieliśmy wspaniałego kierowcę,
mieszczącego się z lekkością na wąskich rzymskich uliczkach;
ale to była duża dawka marszu. Drugie śniadania jedliśmy
w przerwach pomiędzy zwiedzaniem kolejnych zabytków. Mieliśmy okazję pospacerować wzdłuż plaży i zjeść drugie śniadanie w barku na plaży. Zjedliśmy śniadanie także na Schodach
Hiszpańskich, ale z pewnością najmilej będziemy wspominać
wspaniałe lody, które jedliśmy przy Fontannie di Trevi, słuchając opowieści o jej budowniczym i wspaniałym jego dziele.
Po południu wracaliśmy do naszych pokojów i po krótkim
odpoczynku udawaliśmy się na obiadokolacje.
Włoska kuchnia – makarony, warzywa, wiele ciekawych
kompozycji i sposobów przyrządzania, była okazją do rozmów
przy stole i wymiany poglądów na temat zwyczajów żywieniowych i kuchni innych krajów. Wieczorami rozprawialiśmy jeszcze o naszych przeżyciach i spostrzeżeniach.
Wieczne miasto Rzym pozostanie w naszej pamięci jako
miasto, do którego trzeba powrócić, ponieważ trudno sobie wyobrazić, by można było o nim wiedzieć wszystko. Wrzuciliśmy
do fontanny monety, aby te życzenia się spełniły.
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6. Msza na cmentarzu polskim – Monte Cassino
Wjeżdżamy autokarem krętymi serpentynami na szczyt
wzgórza, aby zwiedzić klasztor; jest piękny, odbudowany
z wielką pieczołowitością, ale oczywiście nasze myśli krążą cały
czas wokół wydarzeń z II wojny światowej. Jak trudno musiało
być tu żołnierzom, na tych wzgórzach ledwie pokrytych trawą i niewielkimi krzewami. Zadajemy sobie pytanie: czy ludzie z miasteczka Cassino, które widzimy w dole, rozciągnięte
w pięknej dolinie, pamiętają o tych żołnierzach, czy odchodzą w niepamięć tamte straszne czasy? I wreszcie pora oddać
hołd tym, którzy na zawsze zostali na wzgórzach. Odwiedzamy Polski Cmentarz Wojenny. To kolejny polski akcent we
Włoszech skłaniający do refleksji i zadumy. Uczestniczymy we
mszy odprawianej przez naszego księdza i kapłana z Ukrainy,
który na zaproszenie siostry Darii wybrał się z nami na wzgórza Monte Cassino. To bardzo wzruszająca lekcja patriotyzmu.
Słuchamy opowieści Witka o wkładzie polskich żołnierzy
w wyzwolenie Europy spod okupacji niemieckiej. Robimy pamiątkowe zdjęcia i żegnamy to jakże drogie naszym sercom
miejsce.
7. Żywot świętego Franciszka
Asyż – urokliwe małe miasteczko zachwyciło nas swoim nastrojem i prostotą. Białe malownicze kamieniczki z malutkimi
sklepami wzdłuż pnącej się w górę wąskiej uliczki zrobiły na
nas niepowtarzalne wrażenie. Wysłuchaliśmy opowieści o życiu świętego Franciszka, rozmyślaliśmy, czy w naszych czasach,
w królestwie materializmu i komercji święty Franciszek mógłby
się odrodzić w sercu człowieka?
Zwiedzamy bazylikę i oddajemy się zadumie i modlitwie
w tym wyjątkowym miejscu. Mamy kolejną okazję uczestniczenia we mszy odprawianej przez naszego księdza, jest to okazja
do wyciszenia się i refleksji pośród zwiedzania i wędrówek.
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Wracamy ze wzgórza w Asyżu krętą drogą pośród gajów
oliwnych. To długi spacer – mamy do przejścia kilka kilometrów,
ale pogoda jest wyjątkowo piękna. Odwiedzamy siostry Franciszkanki w Capodacqua. Siostry witają nas bardzo serdecznie,
częstują ciastem, zjadamy kolację i przybywamy do malutkiego
hoteliku pod Asyżem. Po długim spacerze szybko zasypiamy,
przed nami podróż do Padwy z przystankami.
8. Florencja
Przybywamy do Florencji na zaledwie kilka godzin, ale dzięki sprawności naszej przewodniczki mieszkającej we Florencji,
udało się odwiedzić wiele miejsc i wysłuchać barwnych opowieści
o historii, władcach i zabytkach Florencji. Budowle zachwyciły
nas przepychem, szczególne wrażenie zrobiła na nas opowieść
o Medyceuszach, kopule Katedry Santa Maria del Fiore – Matki Boskiej Kwietnej, olbrzymich posągach i rzeźbach zdobiących place, Drzwiach Raju, baptysterium i moście złotników.
Ciekawe i intrygujące były opowieści o waśni z miastem Siena
i o innych zabytkach. To była duża pigułka historii sztuki, rozwoju i charakteru Florencji. Nasi chłopcy będą wiedzieli gdzie
oświadczać się swoim wybrankom, bacząc poświęceniom jakie
król poniósł budując swojej młodej żonie wielokilometrowy korytarz nad ulicą ze starego pałacu (Pałac Vecchio) do nowego.
Oczywiście pogłaskaliśmy ryj dzika odlanego z brązu, aby wrócić kiedyś do Florencji.
9. Wenecja
To kolejny przystanek w drodze do Padwy. Docieramy do
Wenecji o zmierzchu. Płyniemy tramwajem wodnym (vaporetto) do tego zadziwiającego miasta. Plac Świętego Marka – być
w tym miejscu to naprawdę wspaniałe! Po krótkiej wędrówce,
już nieco zmęczeni, późnym wieczorem wsiadamy znów do
tramwaju wodnego.
142

To było kolejne miejsce, do którego chciałoby się wrócić.
Niezapomniane wrażenia.
10. Śniadanie w Padwie
Jakże miło wrócić do znanego hotelu, z perspektywą znakomitego śniadania. To świetna nagroda po trudach podróży,
wędrówkach, chociaż szkoda, że nasza podróż dobiega końca.
Po śniadaniu wyruszymy do Rabki, do gościnnych sióstr franciszkanek.
11. Ostatni przystanek – Rabka
Bardzo późnym wieczorem wracamy do tych samych pomieszczeń w domu w Rabce. Po długiej podróży udało się nieco dłużej pospać, wszak przed nami jeszcze ostatni odcinek
– ale już do domu może trochę tęsknimy. Kupione różańce
i medaliki, zostały poświęcone na porannej mszy w Niedzielę
Palmową. Ksiądz powiedział wiernym o naszej pielgrzymce do
Włoch, było nam bardzo przyjemnie. Przed mszą siostra Daria rozdała wszystkim przywiezione z Asyżu gałązki oliwne, to
było bardzo miłe .
Zdążyliśmy zjeść w Rabce wczesny obiad przed podróżą do
Lasek. No cóż, wyprawa dobiega końca. Zostaną wspomnienia. Udało nam się kupić zminiaturyzowane gipsowe odlewy
znanych zabytków i dzieł sztuki. W ten sposób oglądaliśmy
Plac św. Piotra, Koloseum, Pietę z bazyliki św. Piotra, posąg
Apolla z Florencji, wzgórze z klasztorem Monte Cassino, posągi świętego Antoniego i Franciszka. W naszych głowach powstały niepowtarzalne obrazy średniowiecznej kultury, choć
wiemy, że poznaliśmy jej niewielką część, słuchając opowieści
przewodników.
Kupiliśmy pamiątki, które będą nam przypominały podróż do Włoch. Ta wyprawa pozostawi w nas wspomnienia
na długo.
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WYPRAWA DO ANGLII
s. Agata Bieleś FSK

Niemożliwe stało się możliwe

M

arzenie dziewcząt o wyjeździe gdzieś daleko: do Ameryki, Włoch, Anglii wydawały nam się całkowicie nierealne.
Zbywane były słowami – „Westchnij do Pana Boga, On próśb
wysłuchuje” – ale bez przekonania.
Tak mało wiary w nas, a On próśb wysłuchuje i jednak to, co
niemożliwe, możliwym się staje!
19 maja 2008 r. Godzina 15. 20. – wylatujemy samolotem do
Londynu. Po niespełna dwóch godzinach – lotnisko Heathrow
i... Londyn!
Z lotniska autokarem jedziemy do Camden Smart Inn
(schronisko młodzieżowe). Na krótko wstrzymujemy oddech
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– to co w internecie wyglądało ładnie, obszernie i przestrzennie, nieoczekiwanie okazało się ciasnym i tak sobie wyglądającym hostelem. Nowe doświadczenie, ale trzeba sobie z tym
poradzić! Rozlokowaliśmy się na piętrowych łóżkach i zaraz po
kolacji wyruszamy na „rozpoznanie terenu”. W pobliżu był, jak
się okazało, polski sklep i piekarnia. Mogliśmy kupić wszystko,
co na dzień następny wydawało się konieczne. Późnym wieczorem dokonałyśmy skomplikowanego zakupu biletów na pociąg
do Arundel, chodziło o uzyskanie wszystkich możliwych zniżek.
Tu także pomocnym okazał się pan w okienku kasowym, Polak
z Ursusa.
Wyprawa autobusem piętrowym następnego dnia do Victoria Station, by złapać pociąg do Arundel, to też frajda.
Klauzurowe Siostry Klaryski przyjęły nas otwartymi sercami. Na wspólnej Mszy św. modliliśmy się tego dnia w intencji
ks. Jakuba Szcześniaka w 19. rocznicę święceń kapłańskich. Prezent od nas wszystkich stanowił piękny wiersz s. Marii Gratii
o kapłaństwie odczytany przez p. Marka Wójcickiego. Potem był
wspaniały obiad, którym ugościły nas siostry, i desery z trudem
mieszczące się w nas.
Chwile relaksu nad morzem, spacer kamienistą plażą, zbieranie muszelek, to również dar sióstr, które wynajęły minibus,
tak że mogliśmy pojechać na wycieczkę do Littlehampton.
Te chwile pozwoliły zebrać nowe siły, by podjąć kolejne wyzwanie: podwieczorek z siostrami przy prawdziwej angielskiej
herbatce. Spotkanie było radosne i prawie po angielsku. Każdy
starał się przypomnieć sobie i wypowiedzieć jak najwięcej angielskich słówek i wykorzystać je właśnie przy tej okazji. Było
dużo śmiechu i radości.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą: polskim nabożeństwem majowym i angielskimi nieszporami przy akompaniamencie afrykańskich instrumentów. Siostry Klaryski mają filię swojego Zgromadzenia w Kenii, stamtąd też pochodzą orygi145

nalne rytmy kantyków
brewiarzowych.
Tego dnia pełni
wrażeń wróciliśmy do
naszego hostelu.
Następne dni to
zwiedzanie Londynu,
poznawanie jego historii, architektury i kultury. Zwiedziliśmy Westminster Abbey, jedną
z najbardziej znanych
świątyń w Wielkiej Brytanii. Powstała prawdopodobnie w IX wieku,
ale obecny jej wygląd
pochodzi z XIX w. Katedra jest miejscem koronacji królów Anglii,
a także ich pochówku.
Tam znajdują się również groby wielu sławnych osób.
Urocze popołudnie spędziliśmy na Trafalgar Square, który
uznawany jest za serce centralnego Londynu. Plac ten powstał
w XIX w. na miejscu dawnych stajni królewskich.
Znajduje się tam piękna
pięćdziesięciosześciometrowa kolumna admirała
Nelsona, upamiętniająca zwycięstwa m.in. pod
Trafalgarem i Kopenhagą,
fontanna i dwa pomniki:
Jakuba II i Jerzego IV.
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Następny dzień poświęcony był na zwiedzanie z prawdziwym
polskim przewodnikiem. Zaczęliśmy od Buckingham Palace
i zmiany warty. Od 1837 roku jest to stała rezydencja królewska,
w której obecnie mieszka królowa Elżbieta II.
Rezydencja wybudowana została w roku 1703 dla księcia
Buckingham, a później, w 1861r., zakupiona dla Jerzego III. Dla
turystów udostępniono Galerię Królowej i Stajnie Królewskie.
W Galerii prezentowane są dzieła z kolekcji królowej Elżbiety,
uznawanej za najbogatszą na świecie. Przy stajniach znajduje się
Muzeum Powozów ze słynną Złotą Karetą Państwową.
Po słynnej na całym świecie ceremonii zmiany warty czekamy jeszcze na paradę oddziału Królewskiej Gwardii Konnej.
Przeszli obok nas z gracją, równiutko i lekko. Było to miłe dla
ucha i oka.
Po południu tego dnia zaprosiła nas do siebie Madame Tussauds.
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Muzeum położone jest blisko stacji metra Baker Street. Madame Tussauds przybyła do stolicy Wielkiej Brytanii w 1802 roku,
przywożąc ze sobą wyrzeźbione głowy straconych francuskich
arystokratów. Od tamtej pory wystawa woskowych figur stale
się powiększa, przyciągając tłumy turystów. Można tam spotkać
również dwóch Polaków: Jana Pawła II oraz Lecha Wałęsę.
Wizyta w Muzeum sprawiła nam wiele radości, ponieważ
dotykać i oglądać można było wszystko i wszystkich. Dziewczyny ustawiały się do zdjęć ze znanymi postaciami aktorów, polityków, muzyków i sportowców. Dziękujemy naszej przewodniczce, p. Krystynie Żółtowskiej i panu kierowcy, którzy byli
z nami cały, pełen wrażeń dzień.
W piątek – Muzeum Historii Naturalnej, które mieści się
w wiktoriańskim gmachu przy Exhibition Road i w ciekawy
sposób przedstawia funkcjonowanie Ziemi, ewolucję człowie-
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ka, pochodzenie gatunków roślin i zwierząt.
Na parterze zwiedziliśmy salę doświadczania świata. Mogliśmy
oglądać wszystkie eksponaty związane ze środowiskiem wodnym:
meduzy, koralowce itp.,
z ziemią: wypchane
zwierzęta, skóry węża i lamparta, poroża jelenia, ptaki. Niezwykle życzliwy personel pomógł nam w pełni skorzystać ze zgromadzonych zbiorów.
W części poświęconej Ziemi można było poznać, jak
działają wulkany i w specjalnym symulatorze osobiście przeżyć trzęsienie Ziemi. Teraz już wiadomo, jakiej grozy doznają
ludzie na terenach zagrożonych tym kataklizmem.
Bogaci w nowe doświadczenia po obiedzie ruszyliśmy do
Hyde Parku. Towarzyszyły nam dwie wolontariuszki, Polki
mieszkające w Londynie. Park założony w 1536 roku przez Henryka VIII, od XIX wieku popularne miejsce spotkań towarzyskich i wydarzeń kulturalnych.
W tym parku można biegać po trawie, leżeć na niej, oglądać
grających w golfa, tu można robić, co się chce. Jest to miejsce
swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności słowa, pod warunkiem nie obrażania królowej. Leżeliśmy na
trawie, nie wygłaszaliśmy żadnych poglądów, ale serdeczne toczyliśmy rozmówki i jedliśmy lody.
Sobotnie przedpołudnie przeznaczone było na zakupy. Po
sprawnym spakowaniu plecaków wyruszyliśmy na Camden
Market, jeden z bardziej znanych marketów w Londynie. Rozchodzimy się po sklepie, każda dziewczyna chce kupić całej
swojej rodzinie „coś z Anglii”. Ale jak za 10 £, tyle wynosiło kie149

szonkowe, tego dokonać? I znów niemożliwe stało się możliwe,
a każdy miał, czego pragnął.
O 15.00 jedziemy na lotnisko.
Niby koniec, ale to jeszcze nie wszystko. Nasze codzienne
Msze św. miały miejsce w kościele „Our Olady of Hal”, położonym niedaleko naszego miejsca pobytu. Ksiądz Jakub towarzyszył nam w drodze jako przewodnik Natalki, a każdego ranka
był naszym przewodnikiem po drogach prowadzących do Boga.
Msza św. na początku dnia scalała, czyniła nas bliższymi sobie.
Ostatnie dwa dni uczestniczył we Mszach św. Ojciec Cyril Axlerod, głuchoniewidomy redemptorysta, który wiedział o naszej
wizycie w Londynie. W piątek oczekiwał na nas w kościele. Siedział spokojny, czujny, pogodny. Przywitaliśmy się z nim. Ojciec odczytuje pismo do ręki, odpowiada głosem po angielsku.
W pełni uczestniczył z nami we Mszy św., a potem zatrzymał się,
aby spotkać się z dziewczynami. Czuliśmy, że jest to spotkanie
otwartych serc. Komunikacja pozawerbalna, pełne zrozumienie
tego, co chcieliśmy sobie nawzajem przekazać.
Niemożliwe kolejny raz stało się możliwe.

rys. Marcin Muchyński
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U NASZYCH NIEMIECKICH PRZYJACIÓŁ
11-17 maja grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z ich opiekunami wyjechała do Niemiec na zaproszenie
szkoły z Herzberg. Niezależnie od bariery językowej była to również okazja do pokonania bariery kulturowej. Doskonały przykład właściwie rozumianej integracji.
(redakcja)
Artur Scisłowski

Spotkanie w Herzberg

H

erzberg am Harz to niespełna 15 tysięczne miasteczko leżące w Dolnej Saksonii przy południowej granicy Parku
Narodowego Gór Harz’u. To właśnie tam, blisko 900 kilometrów
od Warszawy, w Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium dwoje nauczycieli – pani Brigitta Götz i pan Traugott Bautz wraz z grupą
uczniów z 11. klasy wpadli na pomysł zaproszenia do siebie niewidomych uczniów z Lasek. A niedaleko, bo 4 kilometry na północ od Herzberga, już na terenie Parku, znajduje się niewielka
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wioska Lonau, w której mieliśmy przyjemność być zakwaterowani w pensjonacie „Zur Quelle” co znaczy: „Do źródła”.
Nasza wyprawa do Niemiec trwała siedem dni. Pięciodniowy
pobyt w Herzberg, choć krótki, był tak udany i pełen wrażeń, że
aż trudno go opisać. Przybyliśmy tam piętnastoosobową grupą:
dziesięcioro uczniów z VI klasy szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum, czworo opiekunów: Agnieszka Lewicka, Ewa Nowacka,
Anna Święcka i Artur Scisłowski oraz pan Mirek Kwiatkowski,
nasz kierowca.
Od samego początku spotykaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą ze strony naszych zachodnich sąsiadów. Niektórzy z nich, jak się okazało, mieli polskie korzenie. Na przykład,
pewna Polka, która mieszka już od wielu lat w Niemczech, gdy
usłyszała, że przyjechaliśmy z jej ojczyzny, zafundowała dzieciom lody. A pracownik stacji benzynowej w Herzbergu pilotował nas do samego Lonau na swoim skuterze.
Gimnazjum w Herzbergu to okazały budynek, w którym
uczy się 850 uczniów. Podczas pobytu mieliśmy trzy wspólne
lekcje z niemiecką młodzieżą, a także poznaliśmy niewidomą
uczennicę, Alinę Hoffmann, która dzięki specjalistycznemu
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sprzętowi i pomocy tyflopedagoga dojeżdżającego z Hanoweru,
może uczęszczać do szkoły w swoim mieście.
Program całej wycieczki był bardzo urozmaicony. W Herzbergu obejrzeliśmy kościół św. Józefa i Zamek, a także przespacerowaliśmy się deptakiem. Wraz z przewodnikiem, panią Krystyną Schwarzkopf, zwiedziliśmy urokliwą zabytkową Starówkę
miasta Goslar oraz pobliską kopalnię w Rammelsberg. W Ebergötzen formowaliśmy pieczywo w europejskim muzeum chleba,
a w starym młynie poznaliśmy historię Max’a i Moritz’a, napisaną przez Wilhelma Buscha.
Kulturalną oprawę wycieczki stanowiły dwa koncerty. Pierwszy, w wykonaniu szkolnej orkiestry, połączony był z występem
naszych uczniów. Drugi koncert zagrała orkiestra filharmoniczna z Getyngi.
Odbyła się także licytacja specjalnie dla nas namalowanego
obrazu pt. „Tulipany”, z której dochód pokrył częściowo koszty
naszego pobytu.
Nie zabrakło również rozrywki i dobrego jedzenia. Mieliśmy
okazję popływać w basenie Vitamar w Bad Lauterbergu, gdzie
największą atrakcją dla naszych uczniów okazały się zjeżdżalnie
wodne i basen z morskimi falami.
Siły można było regenerować dzięki obfitym śniadaniom
w hotelu, kuchni włoskiej i niemieckiej czy podczas przygotowanego przez uczniów gimnazjum grilla
i pikniku.
Poza walorami krajoznawczymi, ważnym
aspektem wycieczki
było porozumiewanie
się w obcym języku.
Uczniowie, często po
raz pierwszy w życiu,
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znaleźli się w sytuacji konieczności używania języka angielskiego, co budziło początkowo ich obawy. Na szczęście, również
dzięki otwartości niemieckich kolegów, ta bariera została szybko przezwyciężona.
W tym miejscu należy wspomnieć niezwykle oddaną nam
tłumaczkę, panią Janinę Kozicką, na co dzień pracującą w biurze podróży. Towarzyszyła ona naszej grupie wraz ze swoim
synem Danielem (uczniem 11. klasy gimnazjum w Herzbergu), dzięki czemu komunikacja z gospodarzami przebiegała
sprawnie, a z drugiej strony mogliśmy czasami poczuć się jak
w Polsce.
Podsumowując, wyprawa do dalekiego Herzbergu była niezwykle udana pod wieloma względami. Program zwiedzania był
doskonale przystosowany dla uczniów niewidomych. Niemiecka młodzież w bardzo naturalny sposób zaopiekowała się młodszymi kolegami z Lasek, a wszyscy dobrze się bawili i dogadywali, mimo posługiwania się różnymi językami. I nie ma się co
dziwić, że nikt nie chciał tak szybko wracać do Polski.
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WYRÓŻNIENIE DLA ABSOLWENTA LASEK
Jagoda Żmijewska i Kamil Sikała*

Nieprzeciętni 2007

29

marca br. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której został ogłoszony zwycięzca IV Edycji Plebiscytu „Nieprzeciętni 2007”.
„Nieprzeciętni” to konkurs Polskiego Radia BIS promujący
młodych ludzi, którzy w minionym roku kalendarzowym zrobili
coś, co sprawiło, że można określić ich mianem wyjątkowych,
którzy swoją działalnością wyróżniają się na tle rówieśników
i „zarażają” innych swoją nieprzeciętnością. Wśród tegorocznych 10 finalistów, wyłonionych przez specjalne jury powołane przez dyrekcję Polskiego Radia BIS, znaleźli się m.in. grafik
komputerowy, animator kultury, wolontariusze, promotor regionu, reżyser, dziennikarka, naukowiec, fotograf, muzycy oraz aż
trzech sportowców. Wybrano ich ze zgłoszeń słuchaczy przedstawiających sylwetki utalentowanych młodych osób. Zwycięzcą plebiscytu został ostatecznie Jakub Jankowski; w głosowaniu
słuchaczy radia przyznano mu statuetkę i tytuł „Nieprzeciętny
2007” oraz nagrodę główną – laptop.
Na gali wystąpiły zespoły: „Pustki” i „Żywiołak”. Uroczystość
była transmitowana na antenie Polskiego Radia BIS.
Trzeba wiedzieć, że z Lasek zgłoszono w tym roku do konkursu Arkadiusza Króla i Damiana Pietrasika. Klasa pierwsza

* Autorzy artykułu są uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Laskach.
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Technikum Masażu zaproponowała kandydaturę swojego kolegi
- Arka Króla, przewodniczącego samorządu szkolnego, założyciela drużyny foodsalowej UKS Laski. Do finału dotarł i znalazł
się w wyróżnionej dziesiątce nieprzeciętnych tylko drugi nasz
kandydat, promowany przez Dział ds. Absolwentów, ubiegłoroczny absolwent - Damian Pietrasik, technik masażysta, mistrz
świata w pływaniu, członek kadry paraolimpijskiej do Pekinu;
utalentowany też muzycznie – po prostu ktoś nieprzeciętny,
a jednocześnie ktoś tak bardzo zwyczajny. Pełen zapału realizuje swoje plany i marzenia, i cały czas jest uśmiechnięty. Podarowaliśmy Mu – w dowód uznania – kryształowe naczynie
w kształcie łodzi i obiecaliśmy trzymać kciuki, gdy będzie walczył w Pekinie o medale.

rys. Krzych Kużdżał
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CENTRUM PROMOCJI I KARIERY ZAWODOWEJ
Teresa Cwalina

Zakończenie realizacji Projektu

W

dniu 13 kwietnia
br. w Domu Przyjaciół odbyło się spotkanie
podsumowujące realizację
przez Dział ds. Absolwentów Projektu Centrum. Koordynator Projektu – Krystyna Konieczna podziękowała Wszystkim, którzy
brali udział w pracach Biura
Centrum i współpracowali
z Działem.
Zebrani w sali konferencyjnej wysłuchali wystąpień
prezentujących pracę Centrum i obejrzeli zorganizowaną z okazji zakończenia Projektu
wystawę prac Piotra Kuscha, zatytułowaną „Odlot (ceramika)” oraz fotografie Adama Janowskiego.
Kierownik merytoryczny Projektu – Teresa Cwalina przedstawiła ideę
towarzyszącą pracy rehabilitacyjnej
z osobami z dysfunkcją wzroku i omówiła zagadnienia podjęte w ostatnim
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numerze „Biuletynu Centrum”, podsumowującym ponad dwuletnie działania Centrum.
W Projekcie planowano różnego rodzaju poradnictwo dla
125 osób z dysfunkcją wzroku. Tymczasem wszechstronną
pomoc z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz
prawnego, a także wsparcie w pracowniach: rehabilitacji widzenia, orientacji przestrzennej, psychologicznej i informatycznej
oraz nauki zawodu otrzymało aż 349 osób.
Kompleksowymi działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej objęto 52 osoby nowo ociemniałe. W trakcie trwania
Projektu 116 osób niewidzących otrzymało wsparcie dzięki
możliwościom świadczenia doradztwa w terenie. Prowadzone
było również poradnictwo grupowe. Zorganizowano 6 zjazdów
absolwenckich, w których wzięło udział 191 dawnych wychowanków.
W przeprowadzonych przez Centrum trzech Warsztatach Poszukiwania Pracy wzięło udział 60 osób z dysfunkcją
wzroku.
Świadczono też usługi doradcze osobom zainteresowanym pomocą niepełnosprawnym i zatrudnieniem ludzi
niewidzących. Prezentowano metody i techniki pracy osób
z wadami wzroku oraz sposoby poruszania się z białą laską
i psem przewodnikiem; pokazywano stanowiska pracy i zawody wykonywane przez osoby niewidzące; zapoznawano
ze specjalistycznym sprzętem optycznym i oprzyrządowaniem maszyn i urządzeń.
Wszystkie usługi świadczone były przez Centrum nieodpłatnie.
W ramach Projektu monitorowano wydarzenia w Polsce
dotyczące spraw osób z dysfunkcją wzroku. Aktywnie uczestniczono w ponad 50 konferencjach, sympozjach i szkoleniach,
poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, m. in.
na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Doradztwo za158

wodowe – dziś i jutro” w Łodzi wystąpiła koordynator Projektu
– Krystyna Konieczna z referatem nt. „Rola doradcy zawodowego w rehabilitacji osób nowo ociemniałych (z doświadczeń
Działu ds. Absolwentów TOnO w Laskach)”; kierownik merytoryczny Projektu – Teresa Cwalina przedstawiła na Ogólnopolskim Sympozjum „W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna.
W trosce o rodzinę”, zorganizowanym na UKSW (2007), komunikat pt. „Pomoc Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
okazywana rodzinom osób niewidomych”, na Ogólnopolskim
Sympozjum „W trosce o wewnętrzną wolność osoby” (2008)
komunikat pt. „Duchowa ślepota – zagrożeniem wewnętrznej
wolności człowieka” oraz na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji” (Toruń 2007) referaty: „Niepełnosprawność
przyjęta jako dar” i „Męstwo bycia osoby niepełnosprawnej”.
Pracownik Biura Centrum – Małgorzata Lewandowska napisała i obroniła pracę magisterską poświęconą działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jako instytucji pożytku
publicznego. Przygotowano też adaptację brajlowską pracy
magisterskiej absolwenta Lasek – Błażeja Maciejuka, poświęconą masażowi (może służyć jako podręcznik w Technikum
Masażu w Laskach).
Współuczestniczono również w realizacji ogólnopolskiego
projektu medialnego „Niepełnosprawni – sprawni w pracy”
oraz projektu realizowanego przez PFRON – „Gotowi do pracy”.
Teresa Cwalina dokonała adaptacji na brajla materiałów ćwiczeniowych dla osób niewidomych („Warsztaty psychologiczne:
Poznajmy się!”, „Podręcznik beneficjenta. Moduł: Indywidualne
doradztwo zawodowe”, „Zajęcia z prawa. Materiały dla uczestników”).
Włączono się także w działania podejmowane w ramach
projektu „Dostępne Muzeum. Zintegrowany program dla osób
niepełnosprawnych” przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
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i przygotowano warsztaty nt. „Muzeum po niewidomemu”. Teresa Cwalina przeszkoliła pracowników muzeum obsługujących
osoby z dysfunkcją wzroku i opracowała materiały do pakietu
edukacyjnego, poświęconego udostępnianiu zbiorów muzealnych osobom z dysfunkcją wzroku.
Zgodnie z planem Projektu Centrum wydano dziewięć numerów kwartalnika „Biuletyn Centrum” (wersja brajlowska
w nakładzie 300 egzemplarzy, w powiększonym druku w nakładzie 1000 egzemplarzy i elektroniczna), skierowanego do
szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką
niepełnosprawności. Pierwszy zawierał podstawowe informacje
o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi i Dziale ds. Absolwentów, realizującym Projekt Centrum. Wiele miejsca poświęcono w nim masażowi. Drugi numer kwartalnika prezentował
interesujące dziś wielu czytelników zagadnienie pracy i jej najnowszą formułę – telepracę. Pokazano nowe technologie komputerowe i informacyjne dla osób z wadami wzroku. Biuletyn
ukazywał również możliwości poszerzenia kompetencji zawodowych, jakie stwarza osobie z dysfunkcją wzroku e-learning.
Przedstawiona została także sytuacja zawodowa osób niewidzących w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
W trzecim numerze pisma pokazano problematykę rehabilitacji przez tworzenie oraz omówiono efekty nagrodzonego
w II edycji Konkursu „Dobre praktyki” projektu „Terapia
przez tworzenie przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy”. Numer
czwarty „Biuletynu Centrum” był aneksem do medialnej kampanii PFRON „Niepełnosprawni – sprawni w pracy”, w którą
Centrum było zaangażowane i podjął hasło: „Człowiek niewidzący – wartościowym pracownikiem”. Prezentowane teksty
pokazywały początki zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku
w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi i sytuację obecną na
rynku pracy osób niepełnosprawnych. Piąty numer poświęcono
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służbie niewidomym i przedstawiono działania Towarzystwa
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Szósty „Biuletyn Centrum” zawierał teksty prezentujące możliwości edukacyjne osób niewidzących i ofertę edukacyjną Lasek oraz pokazywał przebieg kariery zawodowej absolwentów Lasek. Do numeru dołączono jako wkładki dwa druki
promujące osoby niewidzące („Między nami piewszakami”
i „Opowieści różnej treści”). Siódmy „Biuletyn Centrum” poświęcony był życiu „po niewidomemu”. W numerze przeczytać można było m. in. o stereotypach na temat osób niepełnosprawnych i o doświadczeniach edukacyjnych osób niewidzących, o pomocy świadczonej – kiedyś i obecnie – osobom
niewidomym w miejscu ich zamieszkania i o roli doradcy zawodowego w rehabilitacji nowo ociemniałych. Promocję tego
numeru połączono z obchodami Światowego Dnia Wzroku.
Na uroczystym spotkaniu, na które zaproszono wszystkich
niewidomych pracowników Lasek, otwarto wystawę zatytułowaną „Kuraki”, prezentującą ceramikę niewidomego artysty – Piotra Kuscha i fotografię pracownika Biura Centrum
– Adama Janowskiego. Ósmy numer „Biuletynu Centrum”
zatytułowano „O sprawie niewidomych” i pokazano w nim
historię pojęcia „tyflologia” oraz historię polskiego pisma
dotykowego dla osób niewidomych; przedstawiono podstawowe działania z zakresu rehabilitacji osób niewidzących
(orientacja przestrzenna, trening widzenia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego) i znaczenie technologii informacyjnych oraz języków obcych w poszerzeniu
obszaru aktywności osób niewidzących. Numer dziewiąty kwartalnika zakończył wydawanie „Biuletynu Centrum”
i był omówieniem realizowanego od 1 stycznia 2006 roku do
31 marca 2008 roku Projektu.
Wszystkie działania Centrum były rejestrowane na stronie
www.promocjaikariera.pl.
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DOKUMENTACJA
Józef Placha (oprac.)

Pedagogiczny trud zmagania się z codziennością
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach za rok 2007 r.
WSTĘP

R

ok 2007 dla naszego Towarzystwa – w przeciwieństwie do
roku poprzedniego, obfitującego w różnego rodzaju jubileusze – był wyjątkowy.
18 listopada doszło do pożaru Szkoły Podstawowej w Laskach. Ogrom zniszczeń i udzielające się nam wszystkim przygnębienie przez dłuższy czas generowały w nas smutek i żal. Ale
niemal od tej samej chwili towarzyszył nam niespotykany duch
solidarności ludzi z całej Polski – a także z zagranicy. Oprócz zebranych środków finansowych, które pozwolą nam z pewnością
odbudować i zmodernizować zniszczoną szkołę, była to również
niezamierzona okazja do pokazania Lasek w całokształcie ich
działań na rzecz niewidomych. Liczne wywiady w telewizji, radiu, prasie, a także imprezy artystyczne, jak chociażby ta pod
patronatem Marszałka Sejmu – Bronisława Komorowskiego
i Marszałka Adama Struzika w Teatrze Polskim w Warszawie
/21 grudnia/, gdzie wystawiono Pastorałkę Leona Schillera w reżyserii Jarosława Kiliana, czy podczas Koncertu Noworocznego
/tamże dn. 6 stycznia 2008r./ – „rozpaliły wrażliwość w sercach
Polaków na niespotykaną skalę”, że zacytuję słowa Prezesa Władysława Gołąba.
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Nie sposób wymienić wszystkich szczerych odruchów serca – zwłaszcza, że do dzisiaj wciąż mamy tego kolejne dowody.
Natomiast wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak wielkiej
solidarności z nami w chwili nieszczęścia, składamy gorące podziękowania, zapewniając, że ich dar postaramy się w ewangeliczny sposób pomnożyć.
Z ogólnych wydarzeń – ale już tych bardziej przewidywalnych i radosnych – trzeba wymienić:
1. Pani Zofia Morawska odznaczona została Krzyżem Orderu
Gwiazdy Solidarności za ogromny wkład w działalność społeczną na rzecz niewidomych oraz kontakty polsko – włoskie,
przyznanym przez Prezydenta Włoch – Georgio Napoletano.
Dekoracji dokonała pani Anna Blefari Melazzi – ambasador
Włoch. /13 marca 2007/
2. Uhonorowano Panią Zofię Morawską również poprzez zasadzenie dębu, nazwanego Jej zdrobniałym imieniem „Zula”.
Uroczystość odbyła się 4 grudnia 2007 roku w Granicy na
terenie Puszczy Kampinoskiej w Alei III Tysiąclecia, gdzie od
paru lat sadzone są dęby, jako pomniki pamięci o osobach
szczególnie zasłużonych dla Kraju.
3. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008
– 3 września, odbyła się w Laskach wzruszająca ceremonia
wręczenia Panu Michałowi Żółtowskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonał kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– minister Janusz Krupski.
4. 11 października 2007r. w Teatrze Wielkim odbyła się uroczystość poświęcona osobom, które podczas niemieckiej okupacji pomagały Żydom i z tego tytułu były odznaczone medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata, przyznawanym
przez Instytut YAD – VASHEM w Jerozolimie. Wśród nich
znalazła się również nasza siostra Klara Jaroszyńska, która
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– podobnie jak pozostali odznaczeni – została udekorowana
przez Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Są to wydarzenia związane z zasługami osobistymi nagrodzonych, za które trzeba im nieustannie dziękować
i gratulować uznania. Są one także – przez fakt ścisłego ich
powiązania z naszym środowiskiem – jakąś „laurką” dla Lasek.
5. Uroczystości związane z setną rocznicą urodzin i piątą rocznicą śmierci Ojca Tadeusza Fedorowicza, w której wzięli
udział, między innymi, ks. arcybiskup Kazimierz Nycz i kardynał Marian Jaworski ze Lwowa. Było to 23 czerwca 2007r.
6. X Kapituła Generalna to jedno z najważniejszych wydarzeń
minionego roku. Cała działalność Towarzystwa jest ściśle powiązana ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża. Kapituła odbyła się w Laskach w dniach 25 czerwca
– 17 lipca 2007r. W trakcie jej trwania, 3 lipca, została wybrana nowa Przełożona Generalna – s. Anna Maria Sikorska,
której z tej okazji składamy gorące gratulacje.
7. Wreszcie na koniec części wstępnej nie sposób pominąć sukcesu Zuzi Osuchowskiej, naszej uczennicy z kl. VI Szkoły
Podstawowej, która niebawem, 16 czerwca, weźmie udział
w I Międzynarodowym Kongresie Niewidomych i Słabowidzących w Hiszpanii. Wprawdzie wykracza to poza rok
sprawozdawczy, ale sukces ten miał swój początek już w roku
ubiegłym, kiedy Zuzia wzięła udział w konkursie na najlepiej napisaną pracę w języku angielskim na jeden z dwóch
zaproponowanych tematów i została wyróżniona. Nagrodą
było zakwalifikowanie się do udziału w tej wielkiej imprezie, zorganizowanej przez Komisję ds. Dzieci przy Światowej
Unii Niewidomych (WBU) oraz Hiszpański Związek Niewidomych (ONCE). Więcej na ten temat w bieżącym numerze
„Lasek”.
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* * *
Jak co roku, centralnym odniesieniem naszego trudu są dzieci
i młodzież Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Wszystkie inne
odcinki pracy temu miały służyć. Sprawozdania z działalności
poszczególnych działów Towarzystwa są podstawą do prezentowanej dzisiaj podczas Zebrania Ogólnego wersji skróconej.
Członkowie
W dniu 31 grudnia 2007 roku Towarzystwo liczyło 1504 członków.
Zarząd
Wybrany w dniu 19 maja Zarząd, 23 maja ukonstytuował się następująco:
Prezes
– Władysław Gołąb
I Zastępca Prezesa
– Ewa Wróbel /Matka Noemi/
II Zastępca Prezesa – o. Eugeniusz Pokrywka
Sekretarz
– Józef Placha
Zastępca Sekretarza – Lucyna Pilaszek
Skarbnik
– Zofia Morawska
Zastępca Skarbnika – Irena Sikorska /s. Anna Maria/
Członkowie
– Piotr Grocholski
– Krystyna Konieczna
– Barbara Wosiek /s. Rut/
Zarząd, działając na podstawie §14. ust. 2 Statutu Towarzystwa oraz §3. ust. 1 i 3 Regulaminu Zarządu Towarzystwa,
w dniu 4 września podjął uchwałę o zmianie w składzie Zarządu. W wyniku wyborów Kapituły Generalnej Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, dnia 3 lipca 2007 roku,
Przełożoną Generalną Zgromadzenia wybrana została Irena
Sikorska – s. Anna Maria. W związku z tym z urzędu została
członkiem Zarządu na okres kadencji sprawowanej w Zgromadzeniu i pełni funkcję I Zastępcy Prezesa Zarządu. Z tej funkcji
ustąpiła dotychczasowa Przełożona Generalna, Ewa Wróbel –
s. Noemi. Od tego czasu jedno miejsce w składzie Zarządu po165

zostaje nieobsadzone, co zostanie uzupełnione podczas wyborów w dniu dzisiejszym.
W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd odbył 21 posiedzeń.

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Ośrodku przebywało 277
wychowanków;
• Przedszkole – 27
• Szkoła Podstawowa – 71
• Szkoła Podstawowa Specjalna (filia w Rabce) – 33
• Gimnazjum – 30
• Gimnazjum Specjalne – 26
• Liceum Ogólnokształcące – 17
• Technikum Masażu – 18
• Technikum dla Niewidomych – 12
• Szkoła Zawodowa – 13
• Szkoła Zawodowa Specjalna – 30
Akcja letnia
– 20.07. – 2.08. 2007r. Wyjazd Klubu Sportowego „Laski” do
Okuninki k/Włodawy (18 uczestników, 8 opiekunów)
– 23.06. – 6.07. 2007r. Wyjazd dzieci z Rabki do Międzywodzia (18 dzieci)
– 23.06. – 7.07. 2007r. Wyjazd dziewczynek z Lasek na kolonie
do Sobieszewa
– lipiec – sierpień Chabówka – wychowankowie Domu Dziecka Niewidomego z Saskiej Kępy w Warszawie
Dom Dziecka Niewidomego – Warszawa, Saska Kępa
Przebywa tu dwanaścioro dzieci, kilkoro uczy się w Rabce,
troje w Laskach, w szkole na Karolkowej – jedno. Problemem
jest brak odpowiednio zaangażowanych osób do pracy w specy166

ficznych warunkach z trudnymi nieraz dziećmi, które wymagają
specjalistycznej opieki.
Przedszkole
Od wielu lat zajęcia odbywają się w trzech grupach: Starszaków, Średniaków i Maluchów. Oprócz tradycyjnych treści
opartych o wypróbowane programy w zakresie wychowania
przedszkolnego, więcej uwagi poświęcono dojrzałości emocjonalno – społecznej dzieci. Zagadnienie to jest zintegrowane
z całokształtem oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego.
Uczyniono wiele, aby – uwzględniając uwarunkowania genetyczne i środowiskowe – pomóc zarówno dzieciom, jak i rodzicom, a także wychowawcom, aby otwierać perspektywy twórczej pracy pedagogicznej. Zadania koncentrowały się na zdobywaniu przez dzieci wielu sprawności: fizycznych, umysłowych
– zwłaszcza w zakresie przygotowania do czytania i pisania oraz
zrozumieniu elementarnych pojęć matematycznych – na etapie
tuż przed podjęciem nauki szkolnej.
Zajęcia zasadnicze ukierunkowane były na opanowanie
podstawowych czynności z zakresu samoobsługi wspierane były
zajęciami takimi jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, logopedia,
rytmika, hipoterapia, psychoterapia, orientacja przestrzenna,
zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, terapia widzenia, basen.
Organizowane były szkolenia dla personelu pedagogicznego,
m. in. dla przedstawicieli Szkoły dla Niewidomych z Charkowa
i Ośrodka dla Niewidomych z RPA, którzy byli gośćmi naszego
Ośrodka.
Dużym wsparciem są wolontariusze, którzy wywodzą się
najczęściej z grup studenckich hospitujących placówkę. Zdarza
się, że zostają oni później naszymi pracownikami.
We wnioskach znajduje się postulat o zachowanie w grupach pomocy wychowawczych ze względu na złożone kalectwo
większości dzieci i związane z tym potrzeby. Również należa167

łoby zwiększyć liczbę godzin pracy logopedy i zwiększyć liczbę
godzin gimnastyki korekcyjnej.
Z Przedszkolem w Laskach związana jest działalność Działu Wczesnej Interwencji (Wczesne Wspomaganie Rozwoju).
Dział obejmuje opieką 32 dzieci niewidomych i słabowidzących; 39 dzieci pozostaje pod opieką Działu – Filia w Sobieszewie. Wszelkie działania podejmowane są w ścisłej współpracy
z rodzicami.
W Przedszkolu odbywają się ponadto zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej.
Wystąpiono z wnioskiem do International Lions Club o dotacje na zakup dla sobieszewskiej filii Sali Doświadczania Świata. Wniosek w roku bieżącym został zrealizowany.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Rok szkolny 2006/2007 uczniowie tej placówki zakończyli z dobrymi wynikami. Prawie wszyscy otrzymali promocję
i uzyskali dobre wyniki z egzaminu kwalifikacyjnego III klasy
Gimnazjum. Wyniki mogłyby być lepsze, gdyby zintensyfikować pracę poza lekcjami; chodzi o lepszą współpracę z wychowawcami internatów i z rodzicami. Na zróżnicowanie wyników
wpływa również fakt, że we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum uczą się razem dzieci, które mają obniżoną sprawność intelektualną i te, które mają większe możliwości
w tym zakresie.
Pracę dydaktyczną wzbogacały liczne konkursy, np. Konkurs wiedzy o mitach greckich czy Konkurs piosenki angielskiej,
a także wycieczki: do Nałęczowa, Lublina, Kazimierza Dolnego,
Torunia oraz pielgrzymki: do Rzymu i Częstochowy. Odbyły się
też zajęcia w ramach tzw. Zielonej Szkoły: w Rabce i w Dusznikach Zdroju.
W placówce nie odnotowano większych problemów natury wychowawczej. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
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natury zdrowotnej lub rodzinnej zapewnione zostało wsparcie
ze strony psychologa lub poradni specjalistycznych.
Stale współpracowano z rodzicami, angażując ich w proces
wychowawczy i rewalidacyjny ich dzieci; organizowano zebrania tematyczne dotyczące czasu wolnego, korzystania z komputera i telewizji.
Bezcenna była pomoc i współuczestnictwo rodziców w wycieczkach, pielgrzymkach oraz ich obecność na tzw. lekcjach
otwartych oraz na uroczystościach szkolnych.
Wszystkie działania dydaktyczne zmierzają do tego, aby na
każdym etapie edukacyjnym uczniowie mogli kontynuować
naukę razem z widzącymi rówieśnikami, a zintegrowane z tym
oddziaływania wychowawcze – według wskazań Matki Elżbiety
Czackiej – dawały im mocne podstawy, były oparciem w życiu.
Podtrzymywany jest nadal kontakt naszej młodzieży z widzącymi rówieśnikami ze szkoły w Witoni.
Rytm pracy roku szkolnego 2007/2008 został zakłócony pożarem szkoły. Zmusiło to wszystkich pracowników do zorganizowania klas w starym budynku Domu Dziewcząt. Ta sytuacja
wyzwoliła wiele ogromnego zaangażowania, by zminimalizować
negatywne skutki tego zdarzenia. Program dydaktyczny został
zrealizowany.
Gimnazjum Specjalne
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
W placówce tej zwiększono liczbę godzin na zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i rehabilitacji ruchowej. Zaktywizowano
działalność psychologa, który udziela pomocy w różnorodnych
trudnych sytuacjach. Zaliczenie egzaminu z nauki zawodu dla
większości młodzieży jest progiem nie do pokonania ze względu na złożoność ograniczeń natury psycho-fizycznej. Przygotowanie do zawodu koszykarz – plecionkarz zakończyło się niepowodzeniem. Trzech uczniów w ostatniej chwili wycofało się
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ze względu na niski próg odporności na stres. Dwie uczennice
przystąpiły do egzaminu w zawodzie tkacz – dziewiarz.
W bieżącym roku szkolnym wprowadzono w szkole zawodowej nowy obowiązkowy przedmiot: informatykę. Pracownia
została wyposażona w sześć stanowisk komputerowych oraz
drukarkę brajlowską.
1 października odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Przy tej okazji wręczono medale Przyjaciela Szkoły Świętego Maksymiliana siostrze
Klarze Jaroszyńskiej, państwu Stefanii i Wacławowi Czyżyckim,
panu Bolesławowi Jońcy oraz ks. Kazimierzowi Olszewskiemu,
który dokonał poświęcenia figury św. Maksymiliana, a także nowej pracowni komputerowej. 29 listopada odbył się też konkurs
wiedzy o Patronie Szkoły.
We wnioskach pedagogicznych poruszony jest kolejny raz
problem konieczności zatrudnienia na stałe psychiatry dziecięcego, zoptymalizowania współpracy z rodzicami oraz konieczność wybudowania sali gimnastycznej.
Z nowości: została uruchomiona szkolna strona internetowa.
Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce
Realizując zadania dydaktyczne, we wszystkich klasach stosowano na szerszą skalę zasadę indywidualizacji, co korzystnie
wpłynęło na osiągnięcia uczniów.
Zorganizowano kilka konkursów: matematyczny, przyrodniczy, konkurs pięknego czytania i wiedzy religijnej. Uczniowie
wzięli również udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Rabce.
Z powszechnym zainteresowaniem spotkała się Spartakiada
Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Roberta Korzeniowskiego. Najsprawniejsi uczestniczyli w Spartakiadzie o Puchar
Ziemi Cieszyńskiej.
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Sprawnie funkcjonował Samorząd Uczniowski.
Dzieciom z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi udzielana była pomoc psychologiczna. Uczniowie o większych możliwościach mogli rozwijać swoje umiejętności w kołach zainteresowań: sprawnych rąk, języka angielskiego, wokalno-instrumentalnym, informatycznym. Pomoce szkolne wzbogacane są
w materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą Montessori. Jest to metoda, która jest pomocna zwłaszcza w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym w zakresie nauki
życia codziennego, kształcenia zmysłów, kształtowania pojęć
matematycznych, nauki o świecie przyrody oraz wychowania
religijnego.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Mamy tu na uwadze kilka placówek: Technikum, w ramach
którego wyodrębnione jest Technikum Masażu – 17 uczniów,
Technikum dla Niewidomych w zawodzie technik informatyk
– 11 uczniów, Liceum Ogólnokształcące – 20 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 13 uczniów: w zawodzie ślusarza
– 8 uczniów, w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych – 5 uczniów. Jedna osoba realizuje indywidualny program nauczania.
Od października 2006r. – na czas odbudowy „Jabłonek”
– szkoły mieszczą się w budynku Warsztatów Rehabilitacji Zawodowej.
Otwarcie Liceum, we wrześniu 2006r., było trafną decyzją.
Szkoła stwarza możliwość dalszego kształcenia i większe szanse
ukończenia szkoły średniej także uczniom słabszym, ponieważ
program jest mniej obszerny niż w Technikum.
W roku sprawozdawczym do egzaminu maturalnego i zawodowego technika masażysty i technika informatyka przystąpiło
pięciu uczniów. Otrzymali oni świadectwa maturalne i certyfikaty zawodowe wydane przez OKE.
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W roku szkolnym 2006/2007 wszyscy uczniowie byli promowani, trzech uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady
Ministrów, a Dawid Różański za osiągnięcia sportowe otrzymał
stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Dawid i Damian Pietrasik w grudniu 2007 r. wzięli udział
w Mistrzostwach Świata w pływaniu w Durbanie (RPA). Damian
zdobył dwa medale: srebrny i brązowy, a Dawid zakwalifikował
się do finału.
Realizację programu w zakresie wychowania fizycznego
utrudnia brak sali gimnastycznej i boiska z prawdziwego zdarzenia.
Pozytywnie oceniane jest wprowadzenie podwójnego wychowawstwa, szczególnie tam, gdzie wystąpiły trudności wychowawcze.
Znaczącym wydarzeniem była wizyta uczniów z Międzynarodowego Colleg’u Red Nord United z Norwegii w dniach
7-10.2007. Miała ona na celu sprawdzenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy o innych krajach i kulturach, a przede
wszystkim stworzyła okazję do spotkania z rówieśnikami z całego świata.
Pozytywnie oceniamy udział w procesie nauczania języków
obcych wolontariuszek z GAP-u (jęz. angielski) i Fundacji Schumana (jęz. niemiecki).
Wycieczki edukacyjne: Biskupin, Gniezno, Szczawnica oraz
wiele lekcji muzealnych.
Uzyskano pozwolenie na przyznanie statusu Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk (do 2011 r.).
Aktualne jest także pozwolenie na przeprowadzanie egzaminu
w zawodzie masażysty i rękodzielnika.
Złożono wniosek o zarejestrowanie nowego zawodu: tyfloinformatyka. Opracowano podstawę programową dla tego typu
kształcenia z perspektywą otwarcia nowego kierunku zawodowego.
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Szkoła Muzyczna I stopnia i Ognisko Muzyczne
Rok 2007 był świętowaniem jubileuszu 10-lecia istnienia
placówki. Odbyły się liczne konkursy oraz imprezy artystyczne.
Na uwagę zasługują dwa wydarzenia: sukces Dominika Strzelca,
który w kategorii dorosłych zdobył drugą nagrodę na Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki w Krakowie oraz występ Maksymiliana Chlewińskiego w nowojorskiej Carnegie Hall (12.12.2007)
i w siedzibie ONZ (3.12.2007.) Koncerty zorganizował japoński Institute for Piano Teachers and Dissabled. Maksymilian
wziął również udział w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym dla Niewidomych im. Ignacego Paderewskiego w Lublinie
(17-21.09. 2007), gdzie otrzymał wyróżnienie.
Ognisko Muzyczne prowadzi zajęcia dostosowane do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczniów. Mogą się tu
uczyć wychowankowie ze specyficznymi trudnościami (zdrowotnymi, intelektualnymi) i absolwenci Szkoły Muzycznej pragnący doskonalić swoje umiejętności.
Pewną trudność stanowią problemy organizacyjne: współpraca szkoły z internatami, które realizują swoje programy zajęć
w godzinach popołudniowych.
Dział Głuchoniewidomych
Praca w tym dziale to żmudny codzienny trud uczenia najprostszych czynności i rozumienia pojęć, co pozwoli na poprawę komfortu ich życia. Opieką został objęty dwudziestolatek,
niedawno ociemniały, z dużym ubytkiem słuchu. Oprócz opanowania podstawowych technik porozumiewania się wymagał
wsparcia psychicznego.
Konieczne było skierowanie jednego z naszych wychowanków do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci specjalnej troski i szkoły specjalnej w miejscu zamieszkania.
Zgłoszone zostały dzieci, wobec których podjęto już pracę
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, co jest niezwykle
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korzystną strategią: im wcześniej działania zostaną podjęte, tym
więcej rokują nadziei na przyszłość.
Dom Dziewcząt
22.09.2007 r. miało miejsce poświęcenie trzeciego budynku nowego internatu. Podczas uroczystości z udziałem Księdza
Prymasa Józefa Glempa dziewczynki z III grupy przedstawiły
Pustynną wyprawę Bombika, a krótkie przemówienie wygłosił
pan Stanisław Świderski, Prezes Nowojorskiej Fundacji Pomocy Niewidomym w Polsce. Budynek poświęcony został pamięci
zmarłej przed trema laty Danucie Świderskiej, przez wiele lat aktywnie wspierającej prace Komitetu Nowojorskiego.
Różnorodne działania wychowawcze podejmowane przez
wychowawczynie oraz inicjatywy ze strony wychowanek zmierzały do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Oto niektóre z działań:
• pomoc w odrabianiu lekcji
• zajęcia w zakresie samoobsługi i zajęć przygotowujących do
samodzielnego życia
• wyjazd na Spotkanie Młodych do Lednicy
• udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych do Kościerzyny.
• adoracje w Kaplicy Centralnej: 2.04. – rocznica śmierci Jana
Pawła II, 19.04. rocznica wyboru Benedykta XVI.
• pielgrzymka śladami Ojca Świętego Jana Pawła II
• wyjazd dwóch laureatek konkursu Jan Paweł II orędownik
nadziei radości życia na tygodniowy pobyt do Rzymu
• tematyczne spotkania z rodzicami w poszczególnych grupach
• jasełka Puste miejsce przy stole i spotkanie opłatkowe z udziałem ks. bp Bronisława Dembowskiego
• spotkania integracyjno-rekreacyjne prowadzone w oparciu
o system Klanzy
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•

zajęcia z rehabilitacji widzenia, orientacji przestrzennej,
gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii, logopedii, zajęć kulinarnych
Jako postulat kolejny raz pojawia się prośba o zatrudnienie
specjalisty neurologa i psychiatry.
Dom Chłopców
Podejmowano działania zmierzające do wspomagania jak
najpełniejszego rozwoju. Wśród wielu inicjatyw warto odnotować reaktywowanie nauki tańca towarzyskiego, co cieszyło się
wielkim zainteresowaniem zarówno chłopców, jak i dziewcząt.
Przy okazji obchodów rocznicowych związanych z Matką
Elżbietą Czacką i Ojcem Władysławem Korniłowiczem więcej
uwagi poświęcono na poznawanie historii Zakładu. Odbywały
się cykliczne spotkania z p. Michałem Żółtowskim i o. Eugeniuszem Pokrywką.
Grupy młodsze nawiązały kontakty z Ochotniczą Strażą Pożarną w Laskach.
Jak co roku, wychowankowie włączyli się w prace związane
z porządkowaniem cmentarza i przedświątecznego sprzątania
kaplicy.
Jedna z grup wystąpiła do Kapituły Orderu Uśmiechu o odznaczenie dla Telekomunikacji Polskiej za możliwość bezpłatnego korzystania przez dzieci z „Telefonu do Mamy”.
Znaczącym wydarzeniem była uroczystość 80.lecia urodzin ks. bp Bronisława Dembowskiego połączona ze świętem
Patronki Domu, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po Mszy św.
odprawionej z tej okazji wręczono księdzu Biskupowi medal
Pax et Gaudium in Cruce.
Internat Szkoły Specjalnej w Laskach
Wychowankowie mają większe trudności niż inni w sprawnym funkcjonowaniu, stąd konieczność podejmowania różno175

rodnych działań w celu wyrównywania specyficznych braków.
Konieczna w tym wypadku współpraca ze szkołą układała się
bardzo dobrze.
Realizowano zadania o charakterze religijnym i patriotycznym. Poznawano biografie niektórych sławnych Polaków i ludziach zasłużonych dla Lasek. Organizowane były świetlice tematyczne, wycieczki i spotkania integracyjne.
Uczniowie korzystali z zajęć muzycznych, kulinarnych i rehabilitacyjnych, takich jak: orientacja, hipoterapia, rehabilitacja
wzroku, logopedia.
Prężnie działało kółko teatralne; przygotowano inscenizacje:
Historia chleba i Historia opłatka.
Odbywały się zajęcia usprawniające związane z wyrównywaniem poziomu intelektualnego, usprawnianiem czynności dnia
codziennego, majsterkowanie, pranie i prasowanie, sprzątanie.
W internacie działa 365 Warszawska Drużyna Harcerska, załoga Santa Maria, która współpracuje z młodzieżą pełnosprawną: wspólny obóz letni. Odbyli też wakacyjny rajd rowerowy
wzdłuż wschodniej granicy Polski oraz wzięli udział w międzynarodowym rajdzie rowerowym na terenie Niemiec.
Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce
Szkoła realizuje program dydaktyczno-wychowawczy, a jednocześnie przeprowadza modernizację użytkowanego przez filię
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego budynku. Modernizacja ma
polegać na ociepleniu budynku oraz wykorzystaniu energii odnawialnej: kolektory słoneczne na dachu, instalacja tzw. pomp
ciepłowniczych pobierających energię cieplną z ziemi.
Inicjatywy z zakresu wychowania społeczno-moralnego, religijnego, kulturalnego to, między innymi: zorganizowanie przygotowanej i prowadzonej przez uczniów Rodzinnej majówki pod
Gorcami w Amfiteatrze w Rabce (27.05.), udział w Spartakiadzie pod patronatem Roberta Korzeniowskiego (01.06.), udział
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zespołu instrumentalno-wokalnego w Konkursie Muzycznym
w Trzebini (25.05.), uczestnictwo w koncercie Fundacji Anny
Dymnej na Rynku w Krakowie.
Zdobywanie samodzielności w codziennych czynnościach:
ubieranie, higiena osobista, jedzenie i liczne konkursy w tym zakresie, to ważny element przygotowania do życia.
Kontakty z rodzicami bądź opiekunami były okazją do pokazania możliwości dzieci i ich osiągnięć.
Troska o zdrowie i rehabilitacja
Działalność służby zdrowia od ośmiu lat jest refundowana
przez NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz
rodzinny), opieki stomatologicznej zachowawczej i protetyki
oraz programu rehabilitacji dzieci niewidomych i niedowidzących. W okresie sprawozdawczym uzyskano także refundację na
opiekę pielęgniarską w szkołach i internatach.
W roku 2007 lekarze udzielili 4394 porad: dr A. Święcicki – 2954, dr D. Święcicka – 1036, dr B. Maciejewska – 711,
dr s. Ancilla Dziarska – 775.
Składamy podziękowanie lekarzom – wolontariuszom: prof.
D. Pisarek-Miedzińskiej, dr Róży Czempas, dr Mieczysławowi
Klukowskiemu, dr Alicji Półtorak i dr Piotrowi Kędrze.
Współpracę zakończyły: dr Aneta Jeziorek i dr Dorota Prażmowska. Dziękujemy za dotychczasową pracę. Prowadzone są
starania o znalezienie na ich miejsce specjalistów w zakresie
neurologii i psychiatrii dziecięcej.
Udzielono 1045 porad okulistycznych; w tym 608 wychowankom. W gabinecie przyjmowały: dr A. Taracha i dr K. Pliszkiewicz. Zakupiono refraktor komputerowy, aparat umożliwiający
precyzyjne badanie refrakcji wzroku u dzieci słabowidzących.
W Szpitaliku przebywało 182 chorych: przewlekle – 15, dzieci z krótkim pobytem – 129, dorosłych – 35, sióstr – 18. Zmarły
trzy osoby.
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W gabinecie stomatologicznym przyjmowali: dr K. Chmielińska-Woźniak i dr B. Zdrojkowski.
Hipoterapia. W zajęciach pod kierunkiem czterech terapeutów
brało udział 70. dzieci. Do pracy wykorzystywano cztery konie,
w czasie ćwiczeń jedna osoba prowadzi konia, druga koncentruje się na dziecku, co ma szczególne znaczenie w wypadku dzieci
mniej sprawnych. Poza tym prowadzone są zajęcia w Klubie Jeździeckim TARANT. Nasz zawodnik, Michał Jachimski, reprezentował Klub na zawodach Olimpiad Specjalnych w Jeleniej Górze.
Do troski o zdrowie i rehabilitację zaliczyć należy również
bardzo ważne ćwiczenia z zakresu terapii widzenia i orientacji
przestrzennej. Zajęcia te prowadzone są w Ośrodku od najwcześniejszego okresu rozwoju dziecka aż po ostatni etap edukacji.
Centrum Rehabilitacji Zawodowej
W latach 2006-2007 pozyskano różnego rodzaju środki o łącznej wartości 5.303.792 zł., w tym środków własnych – 628.500 zł.
Zainwestowano je w takie dobra jak: pracownia komputerowa
na 10 stanowisk, licencje oprogramowania (ze środków MEN,
PFRON), sprzęt komputerowy, drukarki, programy, autobus,
a z Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej 40 zestawów komputerowych i licencje oprogramowań.
W ramach programu „Edukacja” podpisano umowę z PFRON
na zrealizowanie prac adaptacyjnych w Szkole Specjalnej: przebudowa sypialni na łazienkę, zakup i instalacja platformy schodowej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla internatu chłopców,
a także wyposażenia pracowni masażu dla Technikum.
Dział do Spraw Absolwentów
W roku sprawozdawczym naukę ukończyło 24 wychowanków; Technikum Masażu – 5, Zasadniczą Zawodową – 4, Zasadniczą Szkołę Specjalną – 12, Gimnazjum – 3, Szkoła Podstawowa – dwoje dzieci podjęło naukę w szkołach masowych.
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Absolwenci studiujący: Akademia Świętokrzyska w Kielcach – Wydz. Pedagogiczno-Artystyczny; Akademia Muzyczna
w Łodzi – Wydz. Kompozycji, Rytmiki i Edukacji Artystycznej;
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Wyższa
Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Jedna osoba doskonali
znajomość języka angielskiego i przygotowuje się, jako członek
kadry pływackiej, do Olimpiady w Pekinie.
Z czterech absolwentów ZSZ dwóch pracuje, dwóch poszukuje pracy. ZSZS – sześciu uczęszcza na WZT, jeden uczy się
w liceum dla dorosłych, jedna absolwentka przebywa w DPS
w Żułowie, czterech w domach rodzinnych.
Rodzinom absolwentów udzielana jest pomoc finansowa
i socjalna. Zapomogi na łączną sumę 14.000 zł. przyznane zostały 80. osobom, i jednej osobie pożyczka na sumę 1500 zł.
Z funduszu Wieczystego Millennium im. płk. Bolesława
Orlińskiego pomoc otrzymało cztery studiujące osoby, stypendium im. Ojca Tadeusza Fedorowicza – jedna osoba, z funduszu
Hanny i Zdzisława Broncel – 47 osób.
Dział zorganizował dwa Zjazdy Absolwentów dla wychowanków Szkoły Specjalnej oraz dwa dla tzw. Jabłonek i, jak co
roku, Zjazd wychowanków Pana Ruszczyca – 98 osób.
W 2007 roku kontynuowano działania związane z realizacją Projektu Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób
z Dysfunkcją Wzroku. Wsparcia udzielono 197 osobom.
W Biurze Centrum odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z wadami
wzroku z Ukrainy, RPA i Rosji. Wizytę złożył Pełnomocnik
ds. osób Niepełnosprawnych, Prezes Zarządu PFRON i Dyrektor Wydziału Wdrażania Funduszy Europejskich.
Przedstawiciele Działu uczestniczyli w 36 konferencjach,
sympozjach i szkoleniach.
Wydano kolejne numery kwartalnika Biuletynu Centrum
w wersji brajlowskiej, elektronicznej i powiększonym drukiem.
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Pracownia historyczna
Przygotowano do druku książki Michała Żółtowskiego
„Moje powojenne lata” wydanej, (na koszt Zakładu), przez wydawcę Jana Orła z Gliwic, opracowano okładkę, przypisy, indeksy nazwisk. Podjęty został ponownie temat „Moja współpraca
z Henrykiem Ruszczycem”, jako uzupełnienie do życiorysu
p. M. Żółtowskiego. Opracowano wspomnienia „Cichociemny –
Stefan Jasieński”, (kolega z wojska) wraz z dokonaniem skrótów
z pracy Adama Cyry na ten sam temat. Przygotowano pierwsze
egzemplarze wspomnień „Obrazki z polskiej wsi. Opowiadania
wojenne”. Przepisano i dokonano korekty książki Örjana Bäckmana, Kristera Inde /Warszawa 1983/ „Usprawnianie resztek
wzroku u słabowidzących”. Kontynuuje się przepisywanie pozycji „Niewidomy a technika” dr Otto Meyera /1953 Zűrich/.
Dział Darów
W roku 2007 wpływy z darów wyniosły łącznie 8.844.196. PLN
Z kwesty zagranicznej – 1.060.444. PLN
Z kwesty krajowej – 7.783.753. PLN, w tym z 1% - 1.167.513. PLN,
na Szkołę Podstawową (akcja: „pożar”) – 2.814.288. PLN.
Odzew na nasz apel o pomoc był wzruszający. Od osób prywatnych i różnych instytucji otrzymaliśmy wypchane ptaki i zwierzęta, kolekcję muszli i kryształów.
Ogólna liczba ofiarodawców – 20.487.
Krajowych – 18.362, z zagranicy – 2.125.
Dział składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy zbierali dary i ofiary.
Tyflologia
Księgozbiór powiększył się o 242 woluminy, na dzień 31.12.
liczył 9025 woluminów. W roku sprawozdawczym dokonano
416 wypożyczeń, udostępniając 1063 książek. Każda nowa pozycja została zinwentaryzowana, oprawiona oraz skatalogowana
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komputerowo i metodą tradycyjną, a także zakwalifikowana do
katalogu tematycznego.
Biblioteka posiada zbiór 135 tytułów czasopism, w tym
32 polskie i 103 obcojęzycznych oraz 143 tytuły czasopism
w pojedynczych egzemplarzach.
Dostępne są także materiały audiowizualne: kasety magnetofonowe, video i płyty CD.
W strukturę Działu wpisane jest Archiwum i Muzeum.
Ważną formą działalności jest szkolenie naszego personelu
oraz szeroko rozumiana popularyzacja sprawy niewidomych.
W roku sprawozdawczym z działań edukacyjnych skorzystało 1647 odwiedzających, w tym studenci zajmujący się naukowo sprawą niewidomych, młodzież i dzieci z różnych szkół,
wycieczki zainteresowane problematyką niewidomych. Ponadto
przeprowadzono 45 konsultacji studentów, magistrantów i pracowników zajmujących się sprawą niewidomych.
Zorganizowano całoroczne szkolenie dla stażystów.
Redagowano kolejne numery czasopisma „Laski”, zorganizowano Sesję rozpoczynającą nowy rok szkolny 2007/2008,
w której uczestniczył Abp Kazimierz Nycz. Wygłosił on prelekcję
„Współczesne kierunki rozwoju katechezy”. Drugim prelegentem był ks. dr Adam Struzik. Wykład nosił tytuł: „Propozycja
programu wychowawczego opartego na wartościach i nauczaniu Jana Pawła II”.
Pani B. Białkowska opracowała skrypt „Zachowane pisma
Matki Elżbiety Czackiej dotyczące sprawy niewidomych i Dzieła”.
Odbyły się kolejne posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego do
spraw opracowania map dla niewidomych przy Państwowym
Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych. Temat: Atlas
Świata.
Pracownicy Działu przygotowali szereg publikacji związanych z problematyką niewidomych. Zestaw tytułów w sprawozdaniu szczegółowym.
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Wydawnictwo STENTOR bezinteresownie dokonało opracowania redakcyjnego Przewodnika dla nauczyciela: „Nauczanie niewidomych dzieci rysunku”, autorstwa A Chojeckiej,
M. Magnera, E. Szwedowskiej, s. Elżbiety Więckowskiej.
Dział brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano, przeprowadzono korektę i wydrukowano 63 tytuły w 175 tomach.
Od kilku lat nie przepisuje się książek. Tekst przetwarzany
jest za pomocą skanera lub, dzięki uprzejmości niektórych wydawców, przysyłany w wersji elektronicznej.
Wśród postulatów jest prośba o zatrudnienie jeszcze jednej
osoby niewidomej, która z pomocą lektora mogłaby skuteczniej
wykonywać prace z wykorzystaniem komputera.
Biblioteka brajlowska
Z placówki korzystało 150. uczniów i 25 osób dorosłych.
Księgozbiór liczy 5220 tytułów w 14520 tomach. Z Działu wydawniczego w Laskach otrzymano 62 tytuły w 133 tomach.
Zarejestrowano 1345 wypożyczeń, w tym: Szkoła Podstawowa
– 746, Gimnazjum – 196, Technikum – 83, Szkoła Zawodowa
– 4, Szkoła Zasadnicza Specjalna – 116, dorośli – 79. Łącznie
w roku 2007 wypożyczono 1389 tomów.
Biblioteka czarnodrukowa
W ciągu roku sprawozdawczego przybyło woluminów: dary
– 1120, zakup – 197, razem – 1317. Stan księgozbioru na dzień
31.12. wynosi – 26320 woluminów.
Placówkę odwiedziło 2468 osób, dokonano 3918 wypożyczeń.
Wykonane prace: zwiększono ilość regałów, przemieszczono
cały księgozbiór tak, aby na każdej półce zostało wolne miejsce
na nowe pozycje, uporządkowano dział podręczników.
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Wyłączono z księgozbioru książki rzadkie (cymelia) i umieszczono w oszklonych szafach, uporządkowano karty czytelników
i karty książek.
Planowany jest zakup komputerów, kodów kreskowych
i czytników. Ma zostać zakończona komputeryzacja biblioteki.

INNE PLACÓWKI
Dział Niewidomych Dorosłych
Dział ma swoją siedzibę w klasztorze Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 i prowadzi
różnorakie działania na rzecz środowiska niewidomych – absolwentów Lasek i innych ośrodków, członków Kół Polskiego
Związku Niewidomych, osób nowo ociemniałych oraz głuchoniewidomych - głównie z Warszawy i okolic.
Działania i prace Działu zgodnie z wieloletnią tradycją podejmowane są wspólnie z Duszpasterstwem Niewidomych.
Oto niektóre z podjętych inicjatyw:
• W dniach 8 - 16 maja odbyła się Pielgrzymka Osób Niewidomych na Ukrainę, która została uwieńczona Mszą św. w Białej Cerkwi, miejscu narodzin Matki Elżbiety Róży Czackiej.
W pielgrzymce uczestniczyło 49 osób (niewidomi i przewodnicy). Uczestnicy wyprawy mieli możliwość zetknięcia się
z ukraińską kulturą, zwiedzić wiele bardzo ciekawych miejsc
we Lwowie, Krzemieńcu, Żytomierzu, Kijowie, nawiedzić
sanktuaria w Berdyczowie, Letyczowie i Jazłowcu, być w Kamieńcu Podolskim i Stanisławowie.
W Żytomierzu, w domu Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, miało miejsce spotkanie z niewidomymi z tamtego
regionu.
• W dniach 14–15 września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych i ich przyjaciół do Kościerzyny, gdzie
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znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.
W pielgrzymce wzięło udział około 2000 osób z całej Polski.
• Cyklicznie odbywają się spotkania z ks. Piotrem Staniewiczem
(dzieci i rodzice ze Stowarzyszenia „Tęcza), ks. Sławomirem
Szczepaniakiem (głuchoniewidomi) oraz z ks. Andrzejem
Gałką, Krajowym Duszpasterzem Niewidomych, dla dorosłych niewidomych.
• Z prowadzonej w klasztorze stołówki korzysta 40-45 osób,
w tym mieszkanki domu oraz dochodzący z miasta i ci, którym posiłki donoszone są do ich domów.
Od jedenastu lat obiady wydawane osobom niewidomym
są dofinansowywane częściowo, aktualnie ze środków finansowych Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
• Dział Niewidomych Dorosłych kontynuuje działalność charytatywną na rzecz środowiska niewidomych i świadczy różnego typu pomoc doraźną: zakupy, sprzątanie, sprawy urzędowe, związane ze zdrowiem, głównie odwiedziny niewidomych
w szpitalach, domach opieki, towarzyszenie w przypadku osób
tracących wzrok, itp. Pomocą objęte są osoby starsze, chore,
samotne oraz niektóre rodziny wielodzietne.
• Dział prowadzi bibliotekę książki mówionej. Kasety wysyłane są
na życzenie do indywidualnych odbiorców. W minionym roku
zbiór został znacznie powiększony dzięki nowym pozycjom.
Wszystkie działania prowadzone są z pomocą Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i wolontariuszy.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie
W roku 2007 z usług skorzystało 2270 osób. Odbyło się
37 turnusów dla grup terapeutycznych i 23 turnusy dla innych
grup.
Kontynuowany był program Turnusów Szkoleniowych „Naprawdę można” dla niewidomych, finansowany przez PFRON.
Brało w nich udział 100 osób z I grupą inwalidzką z całej Polski.
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Od czerwca 2006 działa Wczesna Interwencja. Zajęcia odbywają się zarówno w domach rodzinnych dzieci, jak i w Ośrodku.
Rehabilitacją objętych jest 45 dzieci niewidomych ze sprzężonym kalectwem z rejonu Pomorza. Zgłoszeń wciąż przybywa.
Ogromną pomocą w pracy jest zakupiony samochód osobowy
marki „citroen berlinga”.
Ośrodek oferuje 106 miejsc noclegowych: w Pawilonie –
w pokojach 1-4 osobowych (45-50 miejsc), w Domu św. Józefa – pokoje 1-4 osobowe (13 miejsc), w domkach murowanych „Nowej Pracy Niewidomych” – 16 miejsc, w domkach
murowanych nowych – 16 miejsc w pokojach dwuosobowych,
w domkach drewnianych z WC i umywalką – 20 miejsc w sezonie letnim.
Inwestycje: rozpoczęcie prac związanych z przyłączeniem do
sieci kanalizacyjnej, co stanowi realizację projektu Kanalizacji
Sanitarnej Wyspy Sobieszewskiej, w 90% finansowanej przez
Urząd Miejski w Gdańsku. Prace związane z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej oraz przyłączaniem poszczególnych budynków do głównej sieci zewnętrznej.
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie
W Ośrodku przebywa 68 pań w wieku od 20 do 92 lat. Głównym źródłem utrzymania jest dotacja z powiatu krasnostawskiego, odpłatność pobierana z emerytur i rent oraz dotacje celowe
i dary.
Działają Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzące pięć
pracowni terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla 50 osób, w tym
21 dowożonych jest z pobliskich gmin. Ta współpraca układa się
pomyślnie i stanowi wielkie dobro dla całego środowiska.
Prowadzone jest gospodarstwo przyzakładowe, aktywnie
działa chór „Słoneczny Krąg”, który uświetnia różnego typu
uroczystości zakładowe i w terenie.
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Zakład otrzymał „czytaki”, wykonane przez Spółdzielnię
„Nowa Praca Niewidomych”
Dokonano remontu kaplicy, przeprowadzono remont głównej klatki schodowej, z wymianą tablic energetycznych.
22.11.2007 r. podpisano akt notarialny w sprawie przejęcia
na własność ToNO mieszkania w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 42/15. Będzie służyło jako punkt czasowego pobytu
paniom, siostrom i pracownikom Towarzystwa.
Dom Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach
Niewidomi mężczyźni mają zorganizowane zajęcia zmierzające do jak najpełniejszego rozwoju. Oprócz czynności dnia codziennego i usamodzielniania w tym zakresie, odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, działa kółko teatralne, wykonywane
są prace dziewiarskie i w stolarni. Dom cieszy się dużą przychylnością środowiska lokalnego, a jednocześnie wnosi wiele dobra
włączając się w różne inicjatywy.

ADMNISTRACJA
I. ZATRUDNIENIE
Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2007 r. wynosił 522 osób
(490,5 etatów).
W roku 2007 zwolniono 87 osób, przyjęto 95 osób.
Stan zatrudnienia zwiększył się ogółem o 8 osób (9,2 etatów).
Zatrudnienie zwiększyło się w Laskach o 4 osób, w Sobieszewie o 3 osoby, w Rabce spadło o 2 osoby.
Wzrost nastąpił w grupie pracowników pedagogicznych o 7
osób, w służbie zdrowia o 2 osoby, w grupie pracowników na
stanowiskach robotniczych o 3 osoby, na stanowiskach admi186

nistracyjnych nie zmieniło się. Zatrudnienie spadło w Warsztatach o 8 osób oraz w CRZ wzrosło o 2 osoby.
Liczba sióstr zatrudnionych w naszych placówkach zmalała o 3.
Wśród zatrudnionych jest 65 pracowników niepełnosprawnych.
Zatrudnienie w poszczególnych działach (osoby / etaty):
2006
2007
różnica
osoby / etaty osoby / etaty osoby / etaty

Grupa zawodowa
pracownicy pedagogiczni – nauczyciele,
wychowawcy, instruktorzy, pracownicy
bibliotek (Laski, Rabka, Niepołomice)

257 / 242,3

264 / 248,9

7 / 6,6

służba zdrowia (Laski, Rabka)

27 / 23,5

29 / 25,3

2 / 1,8

administracja ogólna (Laski, Rabka,
Piwna, Sobieszewo)

47 / 42,5

47 / 43,3

0 / 1,1

141 / 132,2

144 / 136,1

3 / 3,9

robotnicy budowlano – remontowi
(Laski)

10 / 10

12 / 12

2/2

Warsztaty

24 / 24

16 / 16

–8/–8

8/7

10 / 9

2/2

514 / 481,3

522 / 490,5

8 / 9,2

stanowiska robotnicze – obsługa
szkół, internatów, warsztatów szk.
gospodarstwo, pralnia, kuchnie, stołówki,
transport (Laski, Rabka, Piwna)

CRZ
Razem

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach (osoby / etaty)
Placówka

2006

2007

Laski

440 / 411,2

444 / 417,3

4 / 6,1

Rabka

55 / 51,6

53 / 50,2

– 2 / – 1,4

Piwna

różnica

6/6

7 / 6,7

1 / 0,7

Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie

1 / 0,5

2 / 1,5

1/1

Sobieszewo

8 / 8,0

11 / 10,5

3 / 2 ,5

Niepołomice

4/4

5 / 4,3

1 / 0,3

514 / 481,3

522 / 490,5

8 / 9,2

Razem
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Udział zatrudnienia (pracownicy świeccy / siostry)
Udział zatrudnienia

2006

2007

różnica

Pracownicy świeccy

460 / 430,8

471 / 441,8

11 / 11

Siostry

54 / 50,5

51 / 48,7

– 3 / – 1,8

Razem

514 / 481,3

522 / 490,5

8 / 9,2

Powyższe dane dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

II. DZIAŁ REMONTOWO-BUDOWLANY
W ramach tego działu wykonano kilkadziesiąt doraźnych
prac na rzecz wszystkich placówek Towarzystwa. Wśród nich
były również prace modernizacyjne i związane z rozbudową Zakładu.

III. DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
Zaopatrzenie
W roku 2007, podobnie jak w latach ubiegłych Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania – zaopatrując wszystkie działy
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania Zakładu.
Transport
Podobnie, jak w latach ubiegłych Dział służył głównie Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu.
Pralnia
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów
Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców
Zakładu.
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IV. DZIAŁ ROLNY I UTRZYMANIA TERENU W LASKACH
Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2007 wyniosła ok. 56.000 zł.
Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2007 wyniosła
ok. 27.000 zł.
V. INWESTYCJE
W roku 2007 została zakończona budowa trzeciego pawilonu Domu Dziewcząt.
Kontynuowano prace związane z odbudową technikum,
finansowane w 90% przez Fundację Polsatu. Prace budowlane
ulegały znacznym opóźnieniom, na które Towarzystwo nie miało wpływu. Według przyjętych założeń szkoła miała być oddana
do użytku w II połowie sierpnia 2007 r. Obecnie budynek jest
przygotowywany do odbiorów.
18 listopada 2007 r. spłonęła część Szkoły Podstawowej.
Sprawnie przeprowadzona akcja gaśnicza zapobiegła rozszerzeniu ognia na pozostałe części budynku. Spalone skrzydło
obiektu zostało rozebrane. Po przeprowadzonych konsultacjach
z rzeczoznawcami została podjęta decyzja o rozebraniu całego
obiektu i zastąpieniu go nowym. Obecnie trwają prace projektowe. Według obecnych przewidywań budynek powinien być
oddany do użytku latem przyszłego roku.
Podjęto również wstępne ustalenia dotyczące projektu przebudowy Domu Św. Stanisława na Szkołę Muzyczną i pracownie
rehabilitacyjne. W maju br. zostały rozpoczęto prace projektowe.

VI. DZIAŁANIA Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W roku sprawozdawczym nastąpiło 5 wypadków przy pracy,
powodujących okresową niezdolność do pracy, a także trzy wypadki, którym ulegli uczniowie.
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Rozpoczęto szkolenia okresowe pracowników na wszystkich
szczeblach.
Lekarz medycyny pracy przebadał ponad 100 osób.

Zakończenie
Na zakończenie chciałbym nawiązać do jednej z hospitacji,
w której uczestniczyli nowozatrudnieni pracownicy pedagogiczni. Hospitowaliśmy zajęcia w Domu Dziewcząt w grupie dzieci
z czwartej i piątej klasy. Dziewczęta zainspirowane pomysłem
siostry wychowawczyni z entuzjazmem realizowały na zasadzie
konkursów poszczególne zadania związane ze zdobywaniem
wiedzy o Tatrach, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Bardzo zapaliły się do wakacyjnej wyprawy w góry.
Puentą zabawy było nawiązanie do słów Papieża Jana Pawła
II, jakie wypowiedział podczas wizyty w Zakopanem: Nie bójcie
się Krzyża, wskazując jednocześnie na Krzyż stojący na szczycie
Giewontu. Dziewczęta po wysłuchaniu dalszej części papieskiego przemówienia zrozumiały, że zdobywanie szczytów górskich
to wielki trud, to nieraz droga Krzyża, ale i wielka radość. Zrozumiały, że i w życiu codziennym należy uczyć się pokonywania
trudności, odnajdując w tym wielką radość.
Nawiązując do naszej codzienności w placówkach Towarzystwa, radość płynąca z wypełniania żmudnych nieraz działań
sprawia, że razem z naszymi wychowankami możemy realizować jeszcze więcej niż zdobywanie choćby największych górskich szczytów.
Być może jest to jeden z tych powodów, dla których warto tu
być, pracować i wzajemnie cieszyć się sobą.
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ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA MARIA CELINA
Od miłości Jezusa i Maryi

Elżbieta Deja
(15.11.1916-12.05.2008)

S

iostra Maria Celina – Elżbieta Deja
urodziła się 15 listopada 1916 r.
w Małym Mędromierzu na Pomorzu,
w powiecie tucholskim. Była piątym
dzieckiem, z dziesięciorga rodzeństwa,
miejscowych rolników: Jana i Marii
z domu Kibic. Ojciec był inwalidą, podczas działań wojennych podczas I wojny
światowej stracił nogę. Pobierał rentę,
a matka dorabiała szyciem.
Po ukończeniu pięcioklasowej szkoły Elżbieta wyjechała do
Bydgoszczy na naukę szycia do krawcowej – Niemki. Przy tej
okazji nauczyła się porozumiewać po niemiecku, co okazało
się pomocne podczas okupacji. Elżbieta Dzięki zetknięciu się
z rodziną zmarłej s. Szczęsnej Thiedy została zatrudniona w pracowni czapek w Bydgoszczy, zdała egzamin czeladniczy i uczyła
nowych pracowników.
Od wczesnych lat Elżbieta starała się o pogłębianie swego
życia religijnego: należała do Żywego Różańca i Krucjaty. Jeden
z krewnych s. Szczęsnej ułatwił jej wyjazd do Lasek, gdzie początkowo pracowała jako świecka pomocnica w szwalni.
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2 lipca 1948 r. została przyjęta do aspiratu
Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1950 r.
Profesję Wieczystą – 15 sierpnia 1956 r.
W Laskach spędziła nieprzerwanie 60 lat. W okresie postulatu i nowicjatu w szwalni sióstr i Domu Rekolekcyjnego, a od
1952r. w szwalni i westiarni Domu Chłopców, gdzie jednocześnie opiekowała się kaplicą i przydomowym ogródkiem. Szyła
też bieliznę kapliczną i ornaty. W czasie pielgrzymki do Rzymu
w 1987r. ornat uszyty przez siostrę zawieziono jako dar dla Ojca
Świętego Jana Pawła II. Szyła też pierwsze habity misyjne dla
sióstr przed wyjazdem do Indii.
Podczas wakacji 1994 r. siostra Maria Celina przeniesiona została do Domu św. Rafała, gdzie zajmowała się domową zakrystią
i pomagała w szwalni.
Ostatnie lata życia spędziła na parterze Domu św. Rafała.
Tam, wraz z dwiema innymi chorymi siostrami: s. Anicetą
i s. Karolą, przeżyła swój Jubileusz Pięćdziesięciolecia Profesji.
W przygotowanym na tę okazję wspomnieniu na zakończenie podyktowała następujące słowa: „Dziękuję Panu Jezusowi
za całe moje życie, za lata spędzone w Zgromadzeniu na pracy
i modlitwie. Tęsknię już do spotkania w Niebie i bardzo pragnę
jak najlepiej się do tej chwili przygotować. Ufam, że Pan Jezus
mnie tam szczęśliwie wprowadzi i przeznaczy mi miejsce, które
tam dla mnie z miłością przygotował. Serdecznie proszę Siostry
o modlitwę, by ten najważniejszy moment był chwilą piękną
i szczęśliwą.”
Ostatnie miesiące, tygodnie i dni były coraz trudniejsze, ale
ten najważniejszy moment był taki, jak o to prosiła. W Święto
Najświętszej Maryi Matki Kościoła, 12 maja, około południa
odeszła cicho, prawie niezauważalnie, pośród sióstr odmawiających przy niej Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Msza św. i pogrzeb odbyły się 14 maja o godz. 14.00
w Laskach.
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s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA MARIA GABRIELA TERESA
Od Królowej Korony Polskiej

Małgorzata (Margerita Siergiejewna) Szarowa
(Zmarła 20.06.2008 roku w Moskwie w wieku 87 lat)

D

o naszego Zgromadzenia dotarła przez poufne kontakty
z polskimi kapłanami w ZSRR i ks. Prymasem Stefanem
Wyszyńskim. Swoje pierwsze śluby zakonne składała i odnawiała, za zgodą ks. Prymasa Wyszyńskiego, na ręce s. Jany
Brudzińskiej w różnych miejscach ZSRR. Ze względu na jej
przeszłość (po studiach historycznych, przez kontakty z literaturą średniowieczną doszła do wiary w Boga i przyjęła chrzest,
co zaowocowało ciężkim pobytem w słynnym więzieniu na
„Łubiance”, a potem latami łagru i zesłania na Syberii) nie było
i nie ma żadnych na ten temat dokumentów.
Profesję wieczystą złożyła (w habicie włożonym tylko na tę
okazję) w lecie 1977 r. w pokoju Matki Elżbiety Róży Czackiej
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przy Kaplicy w Laskach – na ręce Matki Marii Stefanii Wyrzykowskiej, w obecności Ojca Tadeusza Fedorowicza i kilku sióstr.
Do Lasek przyjeżdżała, w miarę możliwości, przez kilka lat, dopóki jeszcze pracowała zawodowo (naukowo – w bibliotece Moskiewskiej Akademii Muzycznej). W jej mieszkaniu zatrzymywali się przy okazji różnych wyjazdów nasi Przyjaciele (potem
i nasze siostry).
W ciągu ostatnich lat szczególnie bliską przyjaźń i współpracę z Małgorzatą nawiązał też, przebywający przez kilku lat
(w okresie „przełomu”) w Moskwie ks. Tadeusz Pikus, który
również później, już jako Biskup, utrzymywał z nią stały kontakt
telefoniczny, świadcząc też wieloraką pomoc w najtrudniejszym
ostatnim okresie jej życia. Jesienią ubiegłego roku odwiedziła Małgorzatę s. Ludmiła (wówczas jeszcze z Charkowa), która
podczas Święta Zgromadzenia dzieliła się z zebranymi siostrami
wrażeniami z tej wizyty.
Pogrzeb Małgorzaty odbył sie w Moskwie 23 czerwca. Tego
dnia o godz. 7.00 rano w katedrze warszawskiej ks. biskup Tadeusz Pikus odprawił w jej intencji Mszę św., w której uczestniczyły
też nasze Nowicjuszki z s. Radosławą i kilka sióstr z Klasztoru.
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INNE WYDARZENIA
6–8.03.

8.03.

11.03.

w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach głosił rekolekcje dla pracowników Zakładu ks. abp
Edmund Piszcz, były metropolita warmińsko-olsztyński. Tematem rekolekcji była przypowieść o synu
marnotrawnym, czyli o Miłosiernym Ojcu. Ksiądz
Arcybiskup na kanwie przypowieści poruszył takie
zagadnienia jak: wolność, godność człowieka, prawda, sprawiedliwość, żal za popełnione zło oraz miłość.
Nauki niezwykle sugestywne poruszały w uczestnikach najgłębsze pokłady wrażliwości i sumienia.
Całość ujęta była w trzech naukach rekolekcyjnych,
w Drodze Krzyżowej i trzech homiliach rekolekcyjnych podczas Mszy świętych. Gorąco dziękujemy
księdzu Arcybiskupowi za przyjęcie zaproszenia
i poprowadzenie rozważań.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce odbyła się
promocja drugiego wydania książki Mroczne sekrety willi „Tereska”, zawierającej dokumenty i relacje
świadków tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie okupacji w Rabce i okolicy. W budynku obecnej szkoły przy ul. Słonecznej mieściła się
Szkoła Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służb
Bezpieczeństwa /SS/. Materiały historyczne zebrali
i opracowali pod kierunkiem nauczyciela, p. Grzegorza Moskala, dwaj uczniowie liceum: Michał Rapta
i Wojciech Tupta.
delegację w składzie: wójt gminy Izabelin Witold Malarowski, prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi Władysław Gołąb i dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej Piotr
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Grocholski przyjął marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Celem spotkania
było zaproszenie Marszałka do udziału w Komitecie
Honorowym Wspierania Rozwoju Lasek. Marszałek
zaproszenie przyjął i zgodził się poprowadzić Komitet, w skład którego ponadto wejdą: Marszałek Mazowiecki Adam Struzik, wojewoda Jacek Kozłowski,
starosta Jan Żychliński, wójt Witold Malarowski
i prezes Władysław Gołąb. Zadaniem Komitetu będzie promocja Dzieła Matki Czackiej, a w szczególności przeprowadzenie najpilniejszych inwestycji
w ramach regionalnego programu operacyjnego
współfinansowanego przez Unię Europejską. Komitet zatwierdzony został uchwałą Zarządu Towarzystwa w dniu 12 marca br.
14–16.03. osiem sióstr i p. Jadwiga Dąbrowska uczestniczyły
w organizowanych przez dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ks. Manfreda Deselaersa, rekolekcjach u progu Auschwitz. W rekolekcjach wzięło udział ok. 50. osób z różnych miast
i ośrodków. Byli to studenci, pracownicy naukowi
i dziennikarze. W sobotę, 15 marca uczestnicy odbyli trzygodzinną Drogę Krzyżową po terenie obozu, zakończoną Mszą św. w kościele parafialnym
w Brzezince.
29–30.03. w Laskach zjazd Absolwentów Szkoły Zawodowej,
roczniki 1974–1976.
2.04.
trzecia rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II. W laskowskiej kaplicy od 20.15
trwała wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu,
podczas której wykorzystano nagrania wypowiedzi
Ojca Świętego, a o 21.37. przy dźwięku kaplicznego
dzwonu modlono się w ciszy.
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12–13.04. czwarty w tym roku szkolnym zjazd Absolwentów,
roczniki 1986–1988.
24.04.
zmarła śp. Czesława Sądej, mama wieloletniego pracownika Zakładu, p. Sławomira Sądeja, rodzona siostra s. Eugenii.
25.04.
zmarł tragicznie śp. Tomasz, syn p. Katarzyny Wojciechowskiej, która bezinteresownie pracuje w naszym Dziale Darów jako wolontariuszka. Pogrzeb
odbył się 5 maja w Izabelinie.
28.04.
w sali muzealnej Biblioteki Centralnej PZN w Warszawie odbyło się spotkanie z prezydentem Światowej Unii Niewidomych dr. Williamem Rowlandem
(Republika Południowej Afryki). Polski Związek
Niewidomych zaprosił do udziału przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób z dysfunkcją wzroku. Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi rezprezentował prezes Władysław
Gołąb.
Spotkanie otworzyła i powitała gości prezes Zarządu Głównego PZN Anna Woźniak Szymańska.
Panel dyskusyjny rozpoczęła dyrektor generalana Zarządu Głównego Małgorzata Pacholec. Elżbieta Oleksiak przypomniała, że na koniec 2006 r.
w Polsce mieliśmy zatrudnionych około 5300 osób
w wieku produkcyjnym, co stanowi jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Postrzeganie
osoby niewidomej w społeczeństwie przedstawiła redaktor Monika Cieniewska; nowe technologie – Jarosław Stachowicz; bariery, jakie na swej drodze napotyka niewidomy – Elżbieta Łukasik. Dr. William
Rowland przedstawił główne problemy jakimi zajmuje się Światowa Unia Niewidomych. Z nauki
197

w krajach zrzeszonych w Unii, korzysta zaledwie
około 10% dzieci niewidomych. Jakość tego szkolenia jest niestety niska. Dostęp do książki jest bardzo
ograniczony (zarówno do książki brajlowskiej, jak
i mówionej). Mówi się o 5% dostępnych książek.
Unia kampanię na rzecz popularyzacji książki podjęła w Amsterdamie na spotkaniu w dniu 23 kwietnia
br. Są to dwie podstawowe inicjatywy: nauka dzieci
i dostęp do książki. Światowa Unia Niewidomych na
wszystkich kontynentach zrzesza około 160 milionów niewidomych.
Na zakończenie zabrał głos poseł Sławomir Piechota z Wrocławia. Przedstawił główne zagadnienia,
jakimi aktualnie zajmuje się Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Przedstawił różne bariery z jakimi spotyka się
osoba niepełnosprawna – są to pieniądze i pasywność samych osób niepełnosprawnych.
5-6.05.
dziesięcioro tegorocznych absolwentów Technikum
w Laskach przystąpiło do maturalnych egzaminów pisemnych. Matury ustne trwały prawie do końca maja.
Wszyscy zdali.
12/13.05. w nocy specjalny TIR przewiózł laskowską pasiekę
do gospodarstwa w Żułowie.
13.05.
w Domu Rekolekcyjnym w Laskach gościli uczestnicy Sesji Liturgicznej zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).
Celem odwiedzin było głębsze poznanie życia i działalności związanych z Laskami kapłanów: Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza i ks. Aleksandra
Fedorowicza.
15.05.
uroczystość z okazji 47. rocznicy odejścia do Pana
Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej. Po nawie198

17.05.

dzeniu cmentarza, gdzie modlitwie przy grobie Matki przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski, odbyła
się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. Jakuba Szcześniaka. Homilię wygłosił o. Eugeniusz Pokrywka.
Po Mszy św. w Domu Dziewcząt miało miejsce
spotkanie; o Matce mówiły znające Ją: s. Augustyna,
s. Karola i s. Grzymisława, odtworzono też z nagrań
głos Matki. Spotkanie było również okazją do złożenia
życzeń imieninowych Pani Zofii Morawskiej. Podczas
uroczystości wręczono Medal Pax et Gaudium in Cruce Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Aptekarskiej,
panu Waldemarowi Firkowi, który od wielu lat organizuje różnorodną pomoc na rzecz Lasek.
w Światowym Dniu Liona sześć pomorskich Klubów
„Lions” przekazało uroczyście darowiznę Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi na rzecz Ośrodka
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego
Dziecka w filii Gdańsk-Sobieszewo w postaci wyposażenia „Sali Doświadczania Świata”, która przeznaczona jest do terapii zmysłowej dzieci niewidomych
i słabowidzących z terenu Pomorza. Fundusze na
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zakup wyposażenia pochodzą z pięciu klubów Trójmiasta i jednego z Kościerzyny, w łącznej kwocie
46 300 zł oraz gruntu nr 10738/121 przyznanego
przez Lions Clubs International Foundation w kwocie 12338 USD. Łączna wartość darowizny wyniosła
72 825 zł. W uroczystości udział wzięli: Katarzyna Gebert – Gubernator przedstawicieli klubów-darczyńców, Zbigniew Felendzer – pełnomocnik
ds. grantu i główny inicjator całego przedsięwzięcia,
przedstawiciele władz i media oraz z ramienia obdarowanych: prezes Zarządu Towarzystwa Władysław
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Gołąb, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lasek – Piotr Grocholski, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża – Matka Anna Maria Sikorska, kierowniczka Ośrodka Wczesnego Wspomagania, czyli tzw.
Wczesnej Interwencji – s. Ida Burzyk, kierowniczka
Ośrodka w Sobieszewie – s. Benedykta Bartnik, zasłużona dla odbudowy Sobieszewa – s. Karola Breit,
pełnomocnik Zarządu do spraw Sobieszewa – Kazimierz Lemańczyk oraz ojciec Eugeniusz Pokrywka,
który poświęcił Salę Doświadczania Świata.

Prowadzący uroczystość Zbigniew Felendzer
między innymi powiedział: „Uroczystość ta jest
piękną ozdobą Dnia Liona, gdyż zgodnie z naszym
hasłem „we serve” wspieramy terapię dzieci niewidomych i słabowidzących”. Głos zabrała także pani
Gubernator – Katarzyna Gebert, prezez Władysław
Gołąb, dyrektor Piotr Grocholski oraz jedna z matek dzieci korzystających z Ośrodka w Sobieszewie.
Kluby Lions zaoferowały ponadto przez pięć lat
prowadzenie serwisu przedmiotu darowizny. Klubów Lions na terenie Polski jest ponad pięćdziesiąt.
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Podczas uroczystości padła propozycja, aby i te spoza Pomorza włączyły się w niesienie pomocy niewidomym dzieciom w Laskach i Rabce.
18.05.
w wypadku samochodowym zginął ojciec s. Martyny, śp. Józef Jurkowski. Pogrzeb odbył się w rodzinnej parafii – w Nehrybce koło Przemyśla.
25.05.
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie odbył się koncert dyplomowy dedykowany darczyńcom studentki Anny Kuszaj, absolwentki z Lasek. Kilka miesięcy temu zaginął jej
elektroniczny notatnik brajlowski, który był niezwykle potrzebny do codziennej pracy na uczelni. Wielu studentów, pracownicy administracyjni
oraz pracownicy naukowi z Akademii pospieszyli
z pomocą. Także za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi na specjalne
konto wpłynęły pieniądze. Zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup nowego urządzenia, które
już służy. Wdzięczność za tak wielki dar serca została wyrażona dedykacją muzyczną, a na koncercie, wśród wielu zaproszonych gości, obecni byli
również pan prezes Władysław Gołąb z Małżonką
i s. Blanka z Lasek.
25.05.
zmarła śp. Małgorzata Gęsicka, rodzona siostra
s. Renaty (Dom św. Rafała). Pogrzeb odbył się
w Chełmicy Dużej, w diecezji włocławskiej
29–30.05. w auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się
Międzynarodowa Konferencja w sprawie Ochrony
Życia, Zdrowia i Godności Dziecka zorganizowana
przez Rzecznika Praw Dziecka min. Ewę Sowińską.
W ramach konferencji wygłoszono 34 prelekcje obejmujące następujące działy: filozofia, prawo, język,
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31.05.

literatura, muzyka i malarstwo, psychologia i pedagogika, medycyna, ekonomia i socjologia, teologia.
Prelegenci zaprezentowali znane katolickie ośrodki
naukowe Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Austrii
i Norwegii. W godzinach popołudniowych pierwszego dnia obrad, wręczono pięciu osobom Medal
„Pro Infantis Bono”. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Irena Sikorska – matka
Anna Maria oraz prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb. W dyplomach dołączonych do Medalu napisano: „za wieloletnią działalność i troskę o wszechstronny rozwój
dzieci ociemniałych”.
Całość konferencji została utrwalona w pięknym
wydaniu książkowym; prelekcje naukowców zagranicznych prezentowane są zarówno w oryginale, jak
i w tłumaczeniu na język polski. Jedyna refleksja,
jaka nasunąć się mogła, to małe zainteresowanie środowiska uniwersyteckiego konferencją. Wytłumaczeniem może być to, że konferencja odbywała się
w okresie sesji egzaminacyjnej, absorbującej zarówno personel dydaktyczny, jak i młodzież akademicką.
Mszą św. odprawioną przez ks. rektora Jakuba Szcześniaka i o. Eugeniusza Pokrywkę w Kaplicy Centralnej o godz. 15.00, rozpoczęło się doroczne Walne
Zebranie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Obrady miały miejsce na sali w Domu Dziewcząt.
Porządek Zebrania przewidywał część sprawozdawczą oraz wybory do Zarządu. W tym roku upłynęła
trzyletnia kadencja trojga członków Zarządu Towarzystwa i pięciorga członków Komisji Rewizyjnej.
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2.06.

11.06.

W wyniku tajnych wyborów w skład Zarządu weszli
ponownie dyr. Piotr Grocholski oraz dr Józef Placha,
wybrany został p. Stanisław Badeński oraz (na rok)
s. Gabriela Szlubowska, w miejsce obecnej Matki
Anny Marii, która z urzędu weszła w skład członków Zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej: prezes
A. Kaszta, s. Jeremia Zych, pani H. Adamczyk, pani
Z. Formańska i pani M. Zielińska.
Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok drukujemy w bieżącym numerze „Lasek”.
o godz. 19.00 – w ramach warszawskiech obchodów 93 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego
(1 czerwca – 18 stycznia 2006) w sali Domu Dziewcząt w Laskach odbył się „Koncert z Wierszy” w wykonaniu zespołu „Krakowskie Przedmieście”, w składzie: Agata Bernadt – śpiew, słowo; Adam Niedzielin – piano; Adam Prucnal – skrzypce elektryczne
i Grzegorz Piętak – kontrabas. Solistka i inicjatorka
wykonywanych przez Zespół „Koncertów z Wierszy”, służących (pod patronatem kard. Franciszka
Macharskiego) propagowaniu poezji religijnej, jest
uczennicą i współpracownicą Danuty Michałowskiej, artystki scen krakowskich i b. rektora tamtejszej Akademii Teatralnej (skądinąd koleżanki Karola
Wojtyły, jeszcze z Teatru Rapsodycznego). Widoczne
zaangażowanie i żywy kontakt artystów z widownią
wzbudziły duży entuzjazm słuchaczy, w tym szczególnie naszej młodzieży.
o godz. 17.00 w Domu św. Franciszka w Laskach
odbył się ostatni w tym roku szkolnym wykład ks.
biskupa Bronisława Dembowskiego o nauczaniu
Ojca Świętego Jana Pawła II (Encyklika o Duchu
Świętym).
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12–13.06. w Laskach odbyła się Ogólnopolska Konferencja
dotycząca brajlowskiej notacji matematycznej, fizycznej i chemicznej oraz adaptacji gimnazjalnych
i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych. Organizatorzy: p. Krystyna Kauba – OSW w Laskach
i p. Jan Świerczek – OSW w Krakowie. Na Konferencję przybyli reprezentanci z wszystkich ośrodków
dla niewidomych w Polsce.
13.06.
grupa 21 osób naszej młodzieży klas gimnazjalnych
i zawodowych (wśród nich również syn naszych pracowników pp. Murasów) przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Infułata Andrzeja Santorskiego.
20.06.
zakończenie roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Po Mszy św. i rozdaniu świadectw
uczniowie wyjechali na wakacje.
Tego dnia, w godzinach popołudniowych zjeżdżali już do Lasek uczestnicy Zjazdu Absolwentów
z okazji 40-lecia Szkoły Specjalnej (obecnie św. Maksymiliana). W Zjeździe, trwającym do 22 czerwca,
uczestniczyło około dwustu osób. W programie były,
jak zawsze, wspólne spotkania i posiłki, Msza św.,
modlitwa na cmentarzu i zwiedzanie Zakładu.
29.06.
obchodzono w Laskach VI rocznicę śmierci Ojca Tadeusza Fedorowicza. O godz. 12.00 przy grobie Ojca
spotkali si mieszkańcy Lasek, siostry i Przyjaciele,
wśród nich, jak zwykle, wielopokoleniowa już reprezentacja „wędrówkowiczów”. W wypełnionej po
brzegu kaplicy zakładowej Mszę św. o godz. 13.00,
pod przewodnictwem ks. biskupa Bronisława Dembowskiego, koncelebrowali: ks. Kazimierz Olszewski,
o. Marek Pieńkowski OP, o. Eugeniusz Pokrywka OP,
ks. Edward Engelbrecht, ks. Jan Konarski i mały brat
Moris Maurin, a po Mszy św. uczestnicy spotkania
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30.06.

przeszli do sali Domu Dziewcząt na godzinę wspomnień i refleksji poświęconych Ojcu oraz wspólny
posiłek.
w ostatnich dniach czerwca, wraz z siostrami z Charkowa dotarły do Lasek pierwsze egzemplarze wydanej
w Moskwie, w rosyjskim tłumaczeniu I. N. Zajkanowej, książki s. Jadwigi Stabińskiej OSB AP o naszej
Matce – pod zmienionym tytułem „Weź swój krzyż”.
W Polsce natomiast, w wydawnictwie Sióstr
Loretanek wyszła również kolejna książka o treści
blisko z nami związanej: ks. Piotra Pawlukiewicza –
„Aleksander Fedorowicz, po prostu ksiądz” (ponad
500 stronicowa adaptacja jego rozprawy doktorskiej
sprzed kilku lat).

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: A. Bieleś, E. Budzyła, T. Cwalina,
T. Grzyb, M. Samulak, A. Scisłowski, A. Scovil, M. Stachera,
U. Weber-Kusch, s. Lidia Witkowska, s. Rut Wosiek
Wewnątrz numeru wykorzystano rysunki uczniów z Lasek pod
kierunkiem Elżbiety Tarczałowskiej.
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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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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2007 rok):
Cz. i H. Adamowscy, L Amber, I. i A. Bełchowie, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej, ks. P. Buchta, Z. Chmielewska, H. Ciężkiewicz,
K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, o. S. Ćwierz, M. Dębska, ks. A. Drosdz,
ks. M. Dwornicki, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, J. Gargula, ks. F. Głód,
M. i T. Gołaszewscy, ks. S. Gołębiewski, ks. G. Gromowski, E. Grzebyk,
M. Grzymski, Z. Gutkiewicz, I. Hachulska, ks. I. Harazin, K. Hellman,
J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, H. Holisz, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, W. Karpowa, J. Klekowska, W. Klonowska,
J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, H. Kowińska,
R. Kozak, Z. Krawczyk, B. Kryska, I. Kubisztal, M. Kukułka, M. Kwiatkowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, ks. W. Machura,
J. Manek, A. Mędrzak, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko,
W. Narkiewicz, A. Nawrat, A. Niemczykowa, ks. J. Niewęgłowski,
R. Nowicka, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlicka, R. Pawłowska, L. Piszczek, U. Pokojska,
A. Polak, ks. J. Popławski, J. Putz, M. Rawicz, M. Rembowski, W. Rodowicz, D. Rokoszewska, E. Ronikier, K. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska, ks. A. Santorski, H. Samsonowicz, A. Sękowski, A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki,
ks. bp S. Stefanek, M. Stojowska, B. Strońska, Studio Usług Projektowych TEL-TEL, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della
Croce, E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, P. Ściga, E. Ślipska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, Z. Tajer, H. Tekielska,
A. Tkacz, Z. Trepka, ks. A. Tronina, A. Truskolaski, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska, J. Więckowski, B. Winsch-Stawska, B. i J. Wojnowscy, K. Wrońska,
S. Zaniewska, ks. J. Żołądek, ks. Abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk

Serdeczne Bóg zapłać
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