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OD REDAKCJI
Józef Placha

Kryzys w świetle Zmartwychwstania

W

okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, jaki ogarnął
świat, warto zastanowić się nad głębszą jego istotą i nad
tym, co powinno być dla nas najważniejsze.
Przede wszystkim, jak każdy kryzys, tak i ten, jest zjawiskiem
przejściowym. Gdyby miało być inaczej, wówczas nie byłby to
już kryzys – a katastrofa. Ufajmy zatem, że jest to zjawisko, które
niewątpliwie ogarnęło świat i że w ostatecznym wydźwięku tego
ekonomicznego zawirowania będzie to kryzys prowadzący do rozwoju. Poza tym, jak w każdym przejawie ludzkiego rozwoju, etap
pewnej dezintegracji – jak mówią niektórzy – jest wręcz potrzebny
do stopniowego i wewnętrznego scalenia, choćby na zasadzie znanego powiedzenia: co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.
Można zatem już na tym etapie refleksji stwierdzić, że nawet
największy kryzys, jaki pojawia się od czasu do czasu, może tym
samym zmniejszyć swoją siłę rażenia.
Jest jeszcze inny aspekt właściwego stosunku do sytuacji kryzysowych. Chodzi o wizję życia do końca wypełnionego perspektywą chrześcijańską. Myślę tutaj o stosunku do kwestii posiadania,
zwłaszcza wartości materialnych, zwracając przy tym szczególną
uwagę na to, co najważniejsze. A więc: prymat osoby nad ekonomią, który sprawia, że pieniądz to tylko narzędzie mające nam
pomóc w budowaniu lepszej jakości życia, a nie cel sam w sobie,
który niestety czasem staje się obiektem pożądania za wszelką
cenę. Ponadto doświadczenie braku tego niewątpliwie ważnego środka do życia może nam uświadomić to, co naprawdę jest
5

ważne. W wymiarze wzajemnych relacji będą to: wiara, nadzieja
i miłość oraz – w chrześcijańskiej perspektywie – otwarcie na rzeczywistość nadprzyrodzoną w kontekście tych trzech wymienionych cnót.
Zwłaszcza teraz, gdy przeżywamy okres świąt wielkanocnych, owa perspektywa nabiera szczególnego znaczenia. Udział
w Triduum Paschalnym i radosnych wydarzeniach wielkanocnych, a także późniejsze – aż do Wniebowstąpienia – ukazywanie się Jezusa Zmartwychwstałego, napawają tak głęboką
ufnością i optymizmem, że nawet największe kryzysy, nie tylko ekonomiczne, maleją wobec tego największego wydarzenia
w historii ludzkości.
A zatem, przeżywając najradośniej jak to możliwe ten jeden
z najpiękniejszych okresów życia chrześcijańskiego, życzmy sobie,
aby nie ulegać marazmowi destrukcyjnego lęku o realne zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku spirali podwyżek cen na rynku,
czy, nie daj Boże, utraty pracy. A jeżeli nawet to nastąpi, ufajmy,
że w imię solidarności chrześcijańskiej uda nam się ewentualnej
biedzie zaradzić. Pomniejszenie środków do życia nie musi być
wówczas dla nas katastrofą, a wręcz może być okazją do odkrycia
na nowo, co tak naprawdę w naszym życiu powinno być najważniejsze.
P.S. W bieżącym numerze „Lasek” wykorzystano fragmenty
z książki Phila Bosmans’a pt. „Być człowiekiem”, Wydawnictwo
Salezjańskie, Warszawa 1993 r. Myśli autora wyżej wymienionej
książki zostały obramowane i rozmieszczone w różnych miejscach
naszego czasopisma.
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LIST
Władysław Gołąb

Na Zmartwychwstanie Pańskie

Z

a kilkanaście dni święta Wielkiej Nocy, za nami dni rekolekcyjnych refleksji nad życiem. Chciałbym z tego miejsca gorąco podziękować księdzu biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu za czas nam poświęcony, za nauki, za przypomnienie, że
jesteśmy zakładem katolickim, że zgodnie z wolą Matki Elżbiety
Róży Czackiej „Dzieło to jest z Boga i dla Boga, i innej racji bytu
nie ma”.
Dziękujemy za przypomnienie słów księdza Władysława
Korniłowicza oraz papieża Piusa XI, że wprawdzie klimat Lasek
cechuje benedyktyńska liturgia, franciszkańska prostota i dominikańsko-tomistyczna teologia, ale najważniejsza dla Lasek jest
jednak Miłość.
Dziękujemy za wskazanie nam tego celu ostatecznego, jakim
jest dla każdego człowieka Golgota. Jeżeli dojdziemy tam razem
z Chrystusem – nastąpi po niej Zmartwychwstanie.
Mamy już kalendarzową wiosnę, chociaż za oknami jeszcze
różnie bywa, ale mam nadzieję, że Rezurekcję przeżyjemy wśród
rodzącego się powrotu do życia.
Dziś chciałem przypomnieć niektóre jubileusze przypadające w 2009 roku.
Europejska Unia Niewidomych rok 2009, w związku z dwusetną rocznicą urodzin tego niewidomego geniusza, nazwała rokiem Ludwika Braille’a. Żył on zaledwie 43 lata, ale przez wynalezienie pisma punktowego otworzył szeroko wrota dostępu do
wiedzy niewidomym na całym świecie. Braille był człowiekiem
7

głęboko wierzącym. Kiedy stan zdrowia zmusił go do rezygnacji
z pracy pedagogicznej, najchętniej przebywał w kaplicy zakładowej i grał na organach na chwałę Bogu.
Gorliwymi wyznawcami Boga było również trzech innych
Jubilatów 2009 roku; Jerzy Fryderyk Haendel, Józef Haydn
i Feliks Mendelssohn-Bartholdy.
J. H. Haendel urodził się w tym samym, 1685 roku, co Jan
Sebastian Bach. Zmarł w Londynie 14 kwietnia 1759 r., czyli
równo 250 lat temu. Uczcił on Boga przeszło czterdziestoma
oratoriami. Największą sławę zyskało Oratorium Mesjasz, którego drugą część wieńczy potężne „Alleluja”. Podczas jednego
z pierwszych wykonań Oratorium król angielski, Jerzy II, poruszony brzmieniem „Alleluja”, powstał z miejsca i ten zwyczaj
przyjął się w wielu krajach. Ksiądz Gerard Mizgalski pisze, między innymi: „Oratoria Haendla nie powstały jako dzieła muzyki kościelnej. Są to idealne dramaty, które w bogactwie środków i form muzycznych przedstawiają wielkie postacie ludzi
bohaterów, decydujących o swoim losie. Postaci nadludzkich,
jak Eliasz, Mojżesz – Haendel nie przedstawia w swych oratoriach. Nad wszystkimi jednak postaciami bohaterów unosi się
duch Boga – Jahwe, który jest niewidoczny, ale głos Jego brzmi
w potędze chórów haendlowskich. (…) W „Mesjaszu” Chrystus nie występuje osobiście – z każdej jednak nuty promieniuje Jego Boska moc”. Pierwsze Oratorium, „Zmartwychwstanie”, skomponował Haendel jeszcze w Rzymie, w 1707 roku,
a ostatnie: „Joshua” (1748) i „Jephtha” (1751), gdy był już prawie całkowicie niewidomy.
Drugim, również zasłużonym dla muzyki kościelnej Jubilatem był Józef Haydn, który zmarł w Wiedniu w dniu 31 marca
1809 roku. Miał 77 lat. Był to prawdziwy tytan pracy. Katalog
jego dzieł obejmuje blisko 800 stron. Skomponował, między innymi, czternaście mszy, dwa oratoria – w tym przepiękne, pełne
boskiego natchnienia – „Stworzenie świata”, pasję symfoniczną
8

„Siedem słów Chrystusa”, dwa „Te Deum”, trzynaście ofertoriów,
„Stabat Mater”, „Ave Maryja” i wiele innych. Haydn był człowiekiem pokornym i pełnym zachwytu dla świata. Jest w jego
twórczości coś z wiosennego klimatu i radosnego optymizmu.
Wywarł on ogromny wpływ na wielu twórców dziewiętnastego
wieku.
I wreszcie trzeci Jubilat: Feliks Mendelssohn-Bartholdy, urodzony w Hamburgu 3 lutego 1809 roku, a zatem dwieście lat
temu. Żył krótko – zmarł w wieku 38 lat. Pozostawił dużą spuściznę, w tym wiele utworów religijnych. Napisał oratoria: „Paulus” i „Elias” oraz pięciogłosowe z orkiestrą „Tu es Petrus”. Tworzył również utwory organowe i pieśni. Jego szczególną zasługą
dla muzyki religijnej było odnalezienie „Pasji według świętego
Mateusza” Jana Sebastiana Bacha. On też poprowadził wykonanie tego dzieła w stulecie prawykonania, 11 marca 1829 roku,
w Lipsku. Jego zasługą było zainteresowanie świata muzycznego
twórczością Bacha.
Gdy poznajemy arcydzieła kultury światowej, musimy
stwierdzić, że źródłem inspiracji twórców był Bóg. W wieku
XX szaleńcy spod znaku swastyki, a także sierpa i młota, chcieli
wykluczyć Boga z naszego życia. Jednak walczyć z Bogiem, to
tak, jak walczyć z wiatrem. Wiek dwudziesty dał kolejny zastęp
wielkich artystów, którzy tworzyli, wielbiąc Boga. Przytoczmy
chociażby takich polskich kompozytorów, jak: Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar czy Henryk Górecki.
Na nadchodzące święta życzę drogim Państwu wiele pięknych przeżyć związanych z kulturą, ale przede wszystkim tego,
aby Zmartwychwstały Pan wypełnił nasze serca pokojem i radością. Niechaj harmonia płynąca z dzieł Bacha, Haendla, Mozarta, Haydna, Mendelssohna i Chopina zagości w codziennym
życiu. Alleluja!
Laski, dnia 26 marca 2009 r.
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ROK LUDWIKA BRAILLE’A
W dniach 3-15 września 1997 roku, w Paryżu, odbył się
X Międzynarodowy Kongres Ociemniałych Inwalidów Wojennych (Internationalen Kriegsblinden – Kongresses), znany
w skrócie jako „IKK”.
Polskę reprezentował na nim ówczesny Prezes Związku
Ociemniałych Żołnierzy RP – Władysław Gołąb, któremu
podczas wyborów do władz IKK powierzono funkcję wiceprezesa tej międzynarodowej organizacji. Oprócz debaty merytorycznej zorganizowano również wyjazd do miejsca urodzenia
Ludwika Braille’a. Szczegóły tej wyprawy zostały opisane przez
W. Gołąba w 1 numerze „Pochodni” z 1998 roku.
Z okazji 200. rocznicy urodzin wynalazcy systemu pisma
punktowego dla niewidomych podjęliśmy decyzję o przedruku
tego artykułu na łamach naszego czasopisma.
redakcja

Władysław Gołąb

Dom Louis Braille’a

C

oupvray – miejsce urodzin Louis (Ludwika) Braille’a – to
niewielka wioska oddalona 40 km od Paryża, leżąca na zboczu wzgórza pomiędzy regionem Brie i prowincją Champagne.
Region Brie słynie z doskonałych serów i niezłego wina. W samej wiosce góruje kościół pod wezwaniem św. Piotra, w którym
8 stycznia 1809 roku Ludwik został ochrzczony. Na placu przed
urzędem gminnym wznosi się pomnik dłuta Etienne Leroux,
ufundowany w roku 1887, przedstawiający popiersie Braille’a.
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Dom rodzinny Braille’ów znajduje się w dolnej części wioski. Zbudował go w drugiej połowie XVIII wieku dziadek Ludwika – Szymon
Braille. Jest to niewielka,
solidna budowla, wsparta od strony zachodniej
o wzgórze. Od wschodu
znajduje się wejście do
pracowni
rymarskiej,
a obok, nieco wyżej,
wejście do izby mieszkalnej. W 1952 roku na
murze z czerwonej cegły
umieszczono marmurową tablicę z napisem w
Dom rodzinny L. Braille’a w Coupvray
języku francuskim i angielskim: „W tym domu, 4 stycznia 1809 roku, urodził się Louis
Braille, wynalazca pisma punktowego używanego przez niewidomych. On otworzył podwoje wiedzy dla tych, którzy z powodu braku wzroku byli jej pozbawieni.”
Dom w Coupvray pozostawał w rodzinie Braille’ów do roku
1878. Wtedy to część budynków zakupił Toupin, a w roku 1889
pozostałą część – rodzina Boudin. W 1898 całość nieruchomości: dom oraz zabudowania gospodarcze, przeszła do rąk
Crapart. Dnia 29 marca 1952 roku dom został wykupiony przez
Towarzystwo Przyjaciół Ludwika Braille’a, które postanowiło
zmienić go w muzeum, gromadząc tam wszystkie pamiątki po
zmarłym. 23 listopada 1956 roku Towarzystwo przekazało dom
gminie, z myślą nadania mu rangi muzeum państwowego pod
kuratelą organizacji międzynarodowych.
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Dnia 27 lipca 1957 r. gmina Coupvray zawarła stosowne
porozumienie w tej sprawie ze Światową Radą Pomocy Niewidomym ONZ, (przekształconą w latach osiemdziesiątych
w Światową Unię Niewidomych). Dnia 8 grudnia 1966 roku
dom Braille’a w Coupvray wpisano do rejestru zabytków historycznych Francji. Od tej pory nie wolno wprowadzać
zmian bez zgody konserwatora nie tylko w samym domu, ale
i jego otoczeniu. Prace restauracyjne zakończono w styczniu
1997 roku.
Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się od salonu, a właściwie
jedynej izby mieszkalnej o powierzchni 20 m2 , w której Szymon
Rene Braille wraz ze swoją małżonką Moniką, z domu Baron,
zamieszkiwał z czwórką dzieci: Moniką Katarzyną, Ludwikiem
Szymonem, Marią Celiną i najmłodszym – Ludwikiem.
Do izby prowadzą stare dębowe drzwi z XVIII wieku. Jest tu
palenisko z rożnem z 1659 r., na którym wieszano naczynia z potrawami, piec chlebowy wyłożony glazurowaną cegłą, a pod nim
miejsce do wyrobu słynnego sera brie. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się kamienny zlew z odprowadzeniem wody na
zewnątrz. Oczywiście wodę przynosiło się ze studni. Naprzeciwko jest alkowa, a w niej za zasłoną łóżko, na którym przyszedł na
świat Ludwik. Sklepienie izby dekorują rzeźbione dębowe belki.
Również obramowanie alkowy z wyrzeźbioną kolbą kukurydzy
– symbolem regionu Brie – wykonane jest z drzewa dębowego.
W izbie obejrzeć można szafę, stół dębowy, naczynia codziennego użytku, lampę i swoistą ciekawostkę: wąską ramę z desek,
w którą wkładano nagrzane cegły, aby w ten sposób przygotować
łóżko przed położeniem się do spania. Pomiędzy alkową a piecem
znajdują się drzwi, za nimi kręcone schody prowadzą na strych.
Za czasów Ludwika trzymano tam zboże, a dziś znajduje się jedna
z sal muzealnych z pamiątkami po Ludwiku.
Od wschodniej strony są drzwi do pracowni Szymona René,
wiejskiego rymarza. Przy rekonstrukcji tego pomieszczenia
12

zdołano zebrać wiele oryginalnych narzędzi, którymi posługiwał się zarówno ojciec Ludwika, jak i jego dziadek. Jest stół
rymarski, przy nim taboret z siedzeniem wyplatanym paskami
ze skóry. Można też obejrzeć wiele narzędzi rymarskich: noże,
szydła, cęgi, pręt do wypalania na zadach końskich monogramu właściciela. Pod ścianą stoi forma do wyrobu chomąta, a na
ścianach wiszą kosze do zbierania winogron. Należy pamiętać,
że Szymon René był człowiekiem zamożnym i poza pracownią
rymarską posiadał winnicę.
W tejże pracowni rymarskiej miał miejsce tragiczny wypadek, kiedy to w 1812 r. trzyletni Ludwik podczas nieobecności
rodziców próbował sam uszyć uprząż końską. Ostre narzędzie
zemknęło się z twardej skóry i ugodziło chłopca w oko. Po pewnym czasie infekcja objęła drugie oko i w piątym roku życia mały
Ludwik stracił całkowicie wzrok.
Rodzice Ludwika troszczyli się o wykształcenie swoich dzieci. Ludwik od dziesiątego roku życia był uczniem szkoły w Coupvray. Wiedzę przyswajał sobie słuchowo. W roku 1819, rodzice za namową miejscowego nauczyciela zdecydowali się posłać
syna do Królewskiego Instytutu Valentin Haüy w Paryżu.
W tym czasie posługiwano się tam książkami pisanymi
alfabetem łacińskim z powiększonymi literami pisanymi ciągłą
linią wypukłą. Był to pomysł V. Haüy (1745-1822), pozwalający niewidomym czytać, ale bez możliwości pisania. W chwili
przybycia Ludwika do Instytutu miejscowa biblioteka posiadała
14 pozycji, w tym: gramatykę hiszpańską, angielską, podręcznik
do łaciny.
Człowiekiem, który zainspirował Ludwika Braille’a do pracy
nad specjalnym alfabetem dla niewidomych, był Charles Barbier
de la Serre, kapitan artylerii, który opracował dwunastopunktowy szyfr do porozumiewania się oficerów nocą. W wieku 13 lat
Ludwik wpadł na pomysł stworzenia alfabetu z sześciu punktów
ułożonych w pionowych rzędach po trzy punkty. Swój wynala13

zek zaprezentował kierownictwu Instytutu w 1826 r. Jednak nauczyciele go skrytykowali, zachwycili się nim tylko niewidomi
koledzy.
Dopiero w 1844 r., podczas uroczystości związanych
z otwarciem nowych pomieszczeń Instytutu, który dzisiaj znajduje się przy rue Duroc, alfabet Braille’a przyjęty został przez
kierownictwo. Jednak na oficjalne zatwierdzenie przez władze
oświatowe Francji trzeba było poczekać do roku 1854.
Wynalazek okazał się genialnym rozwiązaniem wszelkich
problemów zapisu i odczytywania tekstu przez niewidomych.
Alfabet był przydatny zarówno dla tekstów literackich, jak i zapisów matematycznych oraz nut.
W drugiej połowie XIX wieku pismo Braille’a zaczęto stosować w wielu krajach Europy. Na kongresie w sprawie ociemniałych i głuchych w Paryżu, w 1878 r., zdecydowanie poparto
system Braille’a. Podobną uchwałę podjęto na trzecim kongresie
w 1889 roku w Berlinie. Pierwszy dostosował alfabet Braille’a do
języka polskiego Alfred Schoenfeld; z jego opracowań skorzystał Zakład Ciemnych we Lwowie.
Ludwik Braille był człowiekiem szczególnie utalentowanym.
W latach 1820-1828, czyli w wieku 11-19 lat, otrzymał liczne
nagrody, między innymi za: prace trykotarskie, wykonanie pantofli z materiału i sznurka, za wyniki w gimnastyce, historii, geografii, arytmetyce, retoryce, kompozycji, logice, algebrze, grze
na wiolonczeli i fortepianie. Niestety, fatalne warunki lokalowe w pierwszym okresie pobytu w Instytucie szybko dały znać
o sobie. Gdy miał 26 lat, stwierdzono u niego gruźlicę. W roku
1850 poprosił o zwolnienie z pracy. Jeszcze tylko grał na organach podczas Mszy świętych. Minister oświaty, w drodze wyjątku, pozwolił mu na zamieszkiwanie na terenie Instytutu.
Jego swoistym azylem było Coupvray. Tam nad pracownią
urządzono mu pokoik, otaczano go miłością i pełnym zrozumieniem. W liście do matki, z 10 września 1847 r., między inny14

mi pisał: Droga Matko, to już długo, jak Ciebie nie widziałem.
Mieszkanie w dużym mieście nudzi mnie i byłbym szczęśliwym,
gdybym mógł pooddychać świeżym powietrzem naszej wsi,
naszych okolic. Jakże chciałbym włóczyć się wśród winnic Coupvray.
Z czwartego na piątego grudnia 1851 r. Ludwik dostaje silnego krwotoku. W ciągu następnych dni powtarza się to samo.
Ludwik Braille przygotowuje się na śmierć z takim spokojem,
jak na zwykłą podróż.
Umiera 6 stycznia 1852 roku. Za zgodą prefektury 9 stycznia
jego ciało przewieziono na cmentarz parafialny do Coupvray.
Po stu latach ekshumowano je i przeniesiono do Panteonu
w Paryżu, gdzie spoczął obok królów, naukowców, pisarzy i duchownych. Władze Coupvray nie wyraziły jednak zgody na pełną ekshumację. Na cmentarzu w miejscowości rodzinnej pozostawiono jego ręce, te, które umożliwiły milionom niewidomych
dostęp do czarodziejskiego kraju słowa pisanego.
Muzeum w Coupvray poprzez nagromadzone pamiątki ukazuje nam postać Ludwika Braille’a jako człowieka z krwi i kości.
Przedstawia jego rodzinę na tle życia wiejskiego. Jego dziadek
i ojciec wielokrotnie zasiadali w samorządzie wiejskim. Cała rodzina brała udział w życiu religijnym. Dziś w katolickich kręgach francuskich mówi się o ewentualnym otwarciu procesu kanonizacyjnego. Jeden z jego przyjaciół napisał: Przeszedł przez
życie, dobrze czyniąc.
W muzeum nagromadzono mnóstwo pamiątek oraz dowody
rosnącej z roku na rok sławy Ludwika Braille’a. Można obejrzeć
pierwsze książki w piśmie Braille’a, na przykład „Naśladowanie
Chrystusa” Tomasza à Kempis z roku 1849, tabliczkę Barbiera,
kostki do gry w domino. Są też artystyczne dzieła, które powstały dla uczczenia Ludwika Braille’a, a wśród nich: medal odlany
w 1952 r. przez mennicę paryską z okazji przeniesienia Braille’a
do Panteonu, Złota Księga – dar miasta Chicago, również z 1952
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roku, rzeźba Raik z 1954 r. oraz miniatura przedstawiająca głowę Ludwika, wykonana z kości słoniowej przez Lucienne Filippi
w roku 1966.
Opuszczając po dwóch godzinach Coupvray, odczuwałem
pewien niedosyt. Wiele nagromadzonych tam pamiątek mogłem zaledwie dotknąć. Dobrze, że placówka ta istnieje, dobrze,
że ludzie XX wieku mogą chociaż w swej wyobraźni cofnąć się
do początków, gdy sprawa niewidomych wydostawała się z powijaków, a jej siłą napędową był Ludwik Braille.

Oczami, któ
t re płaka
ł
łły szczerymi łłzami, widzisz wszystko inaczej i lepiej
Prędzej, czy później żżycie twoje zderzy się z „poprzeczną belką”,
” która naznaczy je krzyżem. Może to będzie choroba, śmierć,
ć jakieś nieszczęście osobiste lub kogoś bliskiego.
Może ktoś cię oszuka, zawiedzie mąż lub żona. Będą cię
ś
śledzi
ćć, działać przeciw tobie. Będziesz bliski kresu wytrzymałości.
Krzyż jest czymś realnym w żżyciu każdego człowieka,
tylko, że bywa coraz mniej ludzi przygotowanych na spotkanie z nim i pogodzenie się z dźwiganiem go. Nie ma wyboru! Albo go podejmiesz, albo on cię złamie.
Krzyż doświadcze
ś
ń można tylko wtedy dźwigać,
ć kiedy zrozumiesz jego głę
g boki sens. Krzyż przypomni ci całą
nagą
g prawdę o człowieku, o tobie: że jesteś biedny, słaby
i ułomny. Krzyż wyzwoli cię od wszystkiego, co grozi zatraceniem prawdziwie ludzkich wartości. Krzyż jest jakby
anteną przekazującą ci Boże natchnienie, Boże informacje.
On nie usunie twoich cierpień, ale pomoże zrozumieć ich
sens. Dzięki niemu odzyskasz zdolność bycia człowiekiem.
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Z TYFLOPEDAGOGICZNEJ TEKI
A. Talukder jest pracownikiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, gdzie pracuje jako wychowawca
i nauczyciel orientacji przestrzennej.
Zajmuje się szeroko rozumianym rysunkiem niewidomych i graficznymi
przedstawieniami rzeczywistości dla
niewidomych i słabowidzących. Jest, Autorka artykułu przy pracy
wraz z s. Elżbietą Więckowską (FSK),
współautorem dwóch części elementarza do nauki orientacji
przestrzennej.
redakcja

Alina Talukder

Nowe spojrzenie
na naukę orientacji przestrzennej

S

łuch, podobnie jak dotyk, jest zmysłem, dzięki któremu
możliwa jest kompensacja braku wzroku u osób niewidomych i słabowidzących. Pomimo iż jego wykorzystanie może
dostarczyć zainteresowanemu wielu informacji o przestrzeni,
w jakiej się znajduje, bywa niedoceniany podczas nauki orientacji przestrzennej. Sytuacja ta może w niedalekiej przyszłości
ulec zmianie.
Niewielki stopień wykorzystania zmysłu słuchu w orientacji
przestrzennej wiąże się nie tylko z niechęcią do wykorzystywania
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bardzo ulotnych wrażeń akustycznych przez nauczycieli orientacji, ale również z brakiem narzędzi czyniących naukę wykorzystania bodźców dźwiękowych bardziej efektywną. Dzięki nowemu
spojrzeniu na problem nauczania orientacji przestrzennej, wypracowywanemu w ramach grantu „Opracowanie metody nauki
orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych
z wykorzystaniem dźwięków środowiska”, realizowanego poprzez
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Poznańską
i Ośrodek w Owińskach, może to ulec zmianie.
W jaki sposób niewidomy czerpie wiedzę o środowisku,
w którym żyje?
Niewidomy „widzi” to, czego dotknie – taką wiedzę o postrzeganiu świata przez osoby, które nie korzystają ze zmysłu
wzroku ma przeciętny mieszkaniec naszego kraju. I ma rację…
Zmysł dotyku jest najważniejszym zmysłem dostarczającym
osobom niewidzącym informacji o otaczającym nas świecie.
Dysponując tą wiedzą, możemy śmiało odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie. Osoba niewidoma postrzega tylko
to, co ma w zasięgu rąk (poprzez poznanie bezpośrednie) lub
pośrednio to, co zlokalizuje przy pomocy laski. Tezę tę podważają jednak sami niewidomi, poruszający się w otwartej przestrzeni bez używania laski. Gdzie znajduje się ten szósty zmysł,
który pozwala im omijać przeszkody bez identyfikowania ich
dotykiem?
Zmysł przeszkód
Kwestia posiadania przez osoby z dysfunkcją wzroku tych
niezwykłych umiejętności intrygowała w XIX wieku nie tylko osoby widzące, ale również samych niewidomych. W Polsce zjawisko to było tematem dociekań ociemniałego tyflologa
W. Dolańskiego. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń doprowadziły go do wypracowania definicji tego fenomenu. Stwier18

dził, że „jest to mechanizm strukturalny, którego podstawą jest
instynkt obronny, a główne bodźce są natury słuchowej”1.
Zjawisko odczuwania przedmiotów na odległość nazywane
jest często zmysłem przeszkód. Nie wszystkie osoby niewidome posiadły w równym stopniu tę umiejętność, gdyż poziom
zaawansowania jest, w tym przypadku, sprawą indywidualną.
Odpowiednie ćwiczenia słuchowo-dotykowe umożliwiają jednak rozwój naturalnych predyspozycji. Wykorzystując „zmysł
przeszkód”, niewidomy może zlokalizować przedmiot, lecz nie
może określić jego kształtu.
Nierzadko bliscy dziecka, u którego umiejętność ta jest bardzo dobrze rozwinięta, dochodzą do wniosku, że w pewnych
okolicznościach odbiera ono wrażenia wzrokowe. Wnioskują
to z zachowań i umiejętności dziecka (np. potrafi ono policzyć
wszystkie samochody czy drzewa, obok których przechodzi).
W pierwszym roku mojej pracy w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, gdy zastępowałam wychowawcę i nie
znałam dobrze dzieci uczących się w szkole, poszłam z grupą
uczniów na spacer. Przed wycieczką do lasu, dzieci samodzielnie dobrały się w pary. Jakież było moje zdziwienie, kiedy następnego dnia dowiedziałam się, że w jednej z par przewodnikiem niewidomego chłopca był jego kolega, nie mający nawet
poczucia światła.
Trudno od razu zrozumieć, że im więcej możliwości samodzielnego penetrowania przestrzeni ma dziecko, tym większe
prawdopodobieństwo właściwego wykształcenia omawianej
umiejętności. Aby niewidomy maluch mógł w przyszłości prawidłowo interpretować docierające do niego zjawiska akustyczne, powinien mieć możliwość stopniowego zapoznania się z jak
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W. Dolański, Czy istnieje „zmysł przeszkód” u niewidomych?, PWN.
Warszawa 1957
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największą ilością dźwięków, a jednocześnie móc poznać dotykiem przedmioty je wytwarzające. Upadająca ze stołu rzecz,
bez dotykania jej, nie będzie niosła ze sobą żadnych informacji oprócz hałasu, jaki wytworzy. Jeśli dziecko nie dostanie tego
przedmiotu do ręki, nie usłyszy jego nazwy, samo nie upuści, nie
zsunie lub nie zrzuci i nie pozna nazwy zaistniałego zjawiska,
nie pojmie różnicy między zsunięciem, upuszczeniem, zrzuceniem – dźwięk pozostanie bezużyteczny!
Te pierwsze operacje kodowania, aby mogły przerodzić
się we wzorce edukacyjne, wymagają wielokrotnych powtórzeń. Częste upuszczanie lub rzucanie przedmiotów przez
małe dzieci wynika zazwyczaj właśnie z potrzeby poznawczej.
Im ilość dźwięków i zakodowanych wzorców jest większa, tym
informacje o środowisku bogatsze. Należy pamiętać, że dziecko z dysfunkcją wzroku potrzebuje na przyswojenie sobie wiedzy więcej czasu niż jego widzący rówieśnik. Zapamiętywanie
informacji bez udziału wzroku jest bowiem znacznie bardziej
czasochłonne.
Podstawowe umiejętności
Aby móc sprawnie i efektywnie funkcjonować w społeczeństwie, osoba niewidoma musi opanować w pełni cztery bazowe
umiejętności: samoobsługę, dobrą znajomość pisma punktowego (brajla), sprawne korzystanie z technologii komputerowych
oraz samodzielne poruszanie się, przy czym ta ostatnia jest najtrudniejsza do opanowania.
Osoby używające zmysłu wzroku nie są w stanie zrozumieć,
co znaczy nie widzieć. Nikt nie uczy ich, bo nie ma takiej potrzeby, że pokój ma cztery ściany, a samoloty nie machają skrzydłami…
W 1930 r. na użytek osób z dysfunkcją wzroku wprowadzona
została, stosowana jako pomoc w przemieszczaniu się ulicami
Paryża, biała laska. Rozpoczęła się era nauczania niewidomych
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samodzielnego poruszania się, era nauki orientacji przestrzennej, choć nikt tak tego jeszcze wtedy nie nazywał.
Używający wzroku, nie zdają sobie sprawy, ile pracy, stresu
i łez ma za sobą osoba z białą laską, samotnie przemierzająca
ulice miasta. Nie uświadamiają sobie, że idąc, niewidomy musi
być nieustannie skoncentrowany na odbieraniu informacji z otoczenia, bo łatwo może stracić świadomość miejsca, w którym się
znajduje, czego wynikiem – w najbardziej optymistycznej wersji
- będzie duża dawka stresu i strata cennego czasu.
Aby poruszać się sprawnie i bezpiecznie w otoczeniu, trzeba
je rozumieć. Można powiedzieć, że widzący postrzegają otoczenie wzrokiem, a niewidomy je słyszy.
Wiedza o otaczającej przestrzeni, orientowanie się w niej nie
wiąże się dla dziecka widzącego z żadnym świadomym działaniem – stopniowo, poszerzając zakres penetrowanego środowiska, po prostu je poznaje. Niewidome dziecko nie ogarnie ramionami, nawet przy pomocy białej laski, obszaru ulicy, nie zapozna się dotykowo z planem skrzyżowania, nie wykorzysta go też
do poznania rozwiązań komunikacyjnych (np. mostów, kładek,
autostrad, przejść podziemnych), jak i architektonicznych (np.
wielkości, kształtu i rozmieszczenia budynków). Samodzielnie
zdobywana wiedza dostarczyłaby mu tylko fragmentarycznych
informacji o otoczeniu.
Nieodzowna jest pomoc nauczyciela – specjalisty, który
sprawi, że wiadomości o środowisku zdobyte przez dziecko
będą adekwatne do rzeczywistości. Ważne jest też stymulowanie
rozwoju pozostałych sprawnych zmysłów dziecka poznającego
świat na poziomie polisensorycznym. Tyflopedagog, stosując
właściwe metody i pomoce dydaktyczne, jest w stanie pomóc
dziecku w uzyskaniu pełnego obrazu środowiska. Rozwijająca
się elektronika, różnorodne technologie dostarczają nowych narzędzi, umożliwiających pełniejszą rehabilitację osób niepełnosprawnych wzrokowo. Biała laska wyposażona bywa w systemy
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ultradźwiękowe czy czujniki laserowe, co zapewnia niewidomym
i głuchoniewidomym optymalne bezpieczeństwo. Oprócz laski,
istnieją również innego rodzaju pomoce, które umożliwiają jak
najpełniejszą kompensację zmysłu wzroku dotykiem. Należą do
nich m.in. makiety, plany, mapy wykonane w różnego rodzaju
technikach grafiki dotykowej.
W sukurs percepcji dotykowej przychodzą zmysły słuchu
i węchu (telereceptory). Mimo, że wrażenia odbierane słuchem
uznawane są za najistotniejsze w orientowaniu się w przestrzeni, do tej pory nie doczekaliśmy się programu wykorzystującego
w pełni możliwości tego zmysłu w procesach tworzenia wyobrażeń przestrzennych.
Ucho człowieka wychwytuje drgania powietrza, które przechodząc przez kolejne struktury tego narządu zostają w ostatniej fazie zamienione na energię elektryczną. Impuls elektryczny przedostaje się poprzez nerw słuchowy do skroniowej
części mózgu, gdzie zostaje odebrany jako wrażenie słuchowe.
W gąszczu różnych wrażeń odbieranych przez narząd słuchu,
nasz mózg analizuje i poddaje dalszej „obróbce” tylko te, które
w danej chwili są dla nas najważniejsze. Procesy zachodzące na
tym etapie polegają na nazwaniu źródła dźwięku, zlokalizowaniu go i określeniu odległości od niego słuchającego. Prawidłowo
prowadzona rehabilitacja ma ogromny wpływ na to, co się słyszy
i w jaki sposób się słyszy, oraz na samą interpretację dźwięków.

Kompensowanie słuchem ograniczeń wzroku jest w zbyt
małym stopniu wykorzystywane przez nauczycieli i opiekunów
niewidomego dziecka. Przyczyną tego stanu rzeczy są:
• brak wiedzy opiekunów na temat roli słuchu w funkcjonowaniu niewidomej osoby,
• brak odpowiednich narzędzi do treningu słuchowego,
• brak właściwych, naukowo opracowanych, metod.
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Istotą nauczania orientacji przestrzennej jest nabycie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się osoby
niewidomej w środowisku, w którym się znajdzie.
Analizując docierające do niej wrażenia słuchowe powinna
ona móc, w miarę trafnie, wyobrazić sobie otaczającą ją przestrzeń – nawet jeśli w danym miejscu znajduje się po raz pierwszy. Osoby niezorientowane sądzą, że niewidomi wykorzystują
w poruszaniu się sygnały akustyczne dobiegające do nich bezpośrednio ze źródeł dźwięku (np. przejeżdżający tramwaj, zamykane drzwi, jabłko zrzucone ze stołu) i że to one służą im do
budowania sobie obrazu obszaru obejmowanego słuchem.
Nic bardziej mylnego!
Wyżej wymienione dźwięki, rozchodzące się bezpośrednio,
od obiektu lub zjawiska je tworzącego do ucha odbierającego,
pozwalają uzyskać trzy następujące rodzaje informacji:
• Identyfikacja źródła lub zjawiska wytwarzającego dźwięk
(rytmiczne przesuwające się stukanie o chodnik – kobieta idąca w stukających bucikach, wyładowania elektryczne
– zapowiedź burzy)
Im więcej mamy doświadczeń w nazywaniu źródeł dźwięku,
tym łatwiej i szybciej dokonujemy ich prawidłowego rozpoznania.
• Określenie położenia źródła dźwięku w przestrzeni względem obserwatora (np. z tyłu, z przesunięciem na lewo, poniżej głowy itp.)
Dźwięk lokalizuje się względem głowy obserwatora w trzech
płaszczyznach: wertykalnej (lewa/prawa strona), horyzontalnej (poniżej/ powyżej głowy), przedniej (z tyłu/z przodu).
Przy precyzowaniu położenia źródeł wytwarzających drgania o niskich częstotliwościach pomocne są ruchy głowy.
Precyzyjność w umiejscowieniu źródła dźwięku zależy od
jego usytuowania względem obserwatora – najdokładniej
lokalizuje się źródło położone na wprost.
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• Określenie odległości między obiektem wytwarzającym
dźwięk a obserwatorem (najczęściej jednostką miary jest
długość kroków oceniającego). Wykorzystywane są w tym
wypadku takie zjawiska akustyczne, jak barwa dźwięku
i jego natężenie.
Dla osób niewidomych najważniejszym źródłem informacji
o budowie przestrzeni i rozmieszczeniu przeszkód w polu obejmowanym słuchem są dźwięki odbite. Powstają w wyniku odbicia fali akustycznej, przesuwającej się od źródła dźwięku. Fala
akustyczna, przemieszczająca się od jej źródła, np. uderzających
o chodnik bucików, napotykając na przeszkodę, np. stojący przy
chodniku samochód, ulega odbiciu i wraca do odbiorcy. Wsłuchujący się dostaje więc dwa rodzaje informacji, pierwszą: chodnikiem idzie kobieta, drugą: mija ona jakiś obiekt, który osoba
niewidoma, korzystając z dotychczasowych wzorców słuchowych, może zidentyfikować jako samochód.
Dźwięki odbite informują nie tylko o występowaniu przeszkody, ale również o jej wielkości i materiale, z którego jest
utworzona. Przez pojęcie rodzaju materiału należy rozumieć
jego dźwiękochłonność – im jest ona mniejsza dla danego obiektu, tym łatwiej go zauważyć. Stąd prościej spostrzec samochód,
niż rosnące krzewy, a gładką ścianę od ściany pokrytej zasłoną.
Osoby widzące znają dwa rodzaje fal odbitych – pogłos i echo.
Obydwa odbierane są jako interesujące efekty dźwiękowe. Osobom niewidzącym dostarczają one informacji o budowie otaczającej je przestrzeni.
Wszyscy zwykle przebywamy w środowisku, w którym występuje hałas. Im jego natężenie jest większe, tym trudniej odbierać informacje niezbędne do analizy otoczenia. Jeśli na wsi
płot zostanie dostrzeżony z odległości 4 lub 5 m, to w mieście
odległość ta skraca się dwu- a nawet trzykrotnie – w zależności
od indywidualnych predyspozycji, wytrenowania odbiorcy oraz
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poziomu hałasu. Stąd osoba radząca sobie z samodzielnym chodzeniem w małym mieście, nie będzie przypuszczalnie potrafiła
poradzić sobie, bez szkolenia, w dużej aglomeracji.
Arsenał wrażeń słuchowych jest bardzo obszerny i nieprawdopodobnie bogaty, a także tak samo dostępny dla wszystkich
osób o sprawnym aparacie słuchowym. Jednakże osoby niewidome – dzięki zjawisku kompensacji, tj. zastępowaniu funkcji niesprawnego narządu wzroku poprzez przejęcie jego zadań przez
pozostałe zmysły – potrafią je wykorzystywać w dużo szerszym
zakresie. Umiejętność wykorzystywania bodźców słuchowych
jest sprawą indywidualną – zależy od wrodzonych uzdolnień
oraz od stopnia wykształcenia percepcji słuchowej.
Istotna jest:
• sprawność w „wyławianiu” określonego dźwięku,
• umiejętność koncentracji na istotnym dla odbiorcy dźwięku,
• doświadczenie w interpretacji zdarzeń akustycznych pod
kątem ich przydatności do opisywania i analizowania przestrzeni.
Szybciej i dokładniej interpretuje się otoczenie znane – usłyszymy to, co spodziewamy się usłyszeć.
Mój niewidomy kolega powtarzał: „jeśli wiem, o istnieniu
koło mojego bloku krawężnika, który stanowi dla mnie ważną
informację w tym otoczeniu – zawsze go zauważę. Lokalizowanie słuchem innych krawężników, których istnienie przypuszczam – nie zawsze się udaje.
Dźwięk, w naturalnej przestrzeni, jest czymś ulotnym, pojawia się i znika lub zmienia swoją barwę, siłę, wysokość. Warunki
akustyczne każdego terenu, a szczególnie dużych miast, zależą
od wielu czynników, między innymi pory roku, pory dnia, warunków atmosferycznych. Wysokiej jakości nagranie zjawisk
akustycznych występujących na danym obszarze, z uwzględ25

nieniem wszystkich modyfikujących je czynników, pozwala na
wielokrotne ich odtwarzanie. Umożliwia to uczniowi dogłębną
analizę zdarzeń dźwiękowych.
Niezbędne elementy nowej metody nauczania
orientacji przestrzennej
Zasoby biblioteki dźwięków, która powstaje w ramach projektu: „Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej
w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem
dźwięków środowiska” obejmą tysiące zjawisk brzmieniowych, które umożliwią dokładne osłuchanie się z wybranym
obrazem akustycznym. Pozwoli to na wytworzenie bogatych
dźwiękowych wyobrażeń przestrzennych, które będą stanowiły gotowy materiał skojarzeniowy do wykorzystania w realnym
świecie.
Każdy sygnał, każda scenka dźwiękowa wymaga dokładnego
opisu słownego. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel, muszą wiedzieć, jaką informację mogą uzyskać z danego pliku dźwiękowego. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nauczyciel uczący
orientacji będzie „głuchy” na niektóre informacje zawarte w zapisanych dźwiękach, gdyż jego słuch nie jest wytrenowany do
odbioru tak wielu wrażeń akustycznych. Celem usprawnienia
procesów umysłowych uczącego się, ważne jest stworzenia dobrego programu zawierającego właściwe narzędzia umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów biblioteki.
Użytkownikami potężnych zasobów biblioteki dźwięków
będą przede wszystkim osoby z dysfunkcją wzroku (niewidome,
ociemniałe, słabowidzące), ale również osoby pełnosprawne
związane ze środowiskiem niewidomych (nauczyciele, rodzina).
Przy obecnym sposobie przekazywania informacji, skoncentrowanym na przekazie wizualnym, część zbiorów może być wykorzystywana przez nauczycieli młodszych uczniów pełnosprawnych – jako forma kształcenia sensorycznego.
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Kolejnym narzędziem w nowej metodzie będzie reliefowy
Plan Miasta Poznania, wzbogacony o pliki dźwiękowe, przygotowane dla potrzeb weryfikacji opracowywanego programu, jak
i prezentujące charakterystyczne akustycznie miejsca w Poznaniu. Punktem wyjścia do nauki przemieszczania się w terenie
będzie analogicznie przygotowany Plan Owińsk. Wykorzystując dźwiękowy zapis znanych, lub dających się zweryfikować
dotykiem obrazów akustycznych wewnątrz budynku Ośrodka
w Owińskach i w jego otoczeniu, dzieci będą mogły nabrać zaufania do tej formy obrazowania przestrzeni.
Akustyczne zapisy, skomplikowanych dla wyobraźni przestrzennej niewidomego dziecka, rozwiązań komunikacyjnych
(np. warianty skrzyżowań, przejść ulicznych), uzupełnione
zostaną przedstawieniem ich w formie reliefowej grafiki wypukłej. Zestawienie bodźców dotykowych z dźwiękowymi
pozwoli na szybsze i pełniejsze zrozumienie prezentowanego
zagadnienia.
Plany tworzone będą w technologii termiczno-próżniowej,
która umożliwia uzyskanie zróżnicowanych wysokości i faktur
na ich powierzchni – uczyni optymalnymi do percepcji dotykiem. Duża skala planu, (1:2000) pozwoli na umieszczenie na
nim wszystkich niezbędnych informacji.
Udział w przedsięwzięciu pracowników naukowych poznańskich uczelni, zapewnia uzyskanie materiałów akustycznych
na najwyższym poziomie jakościowym oraz niezbędną wiedzę
z zakresu akustyki. Dodatkowym organem, wspierającym osoby
realizujące projekt, jest dziesięcioosobowy Zespół Konsultantów, składający się z pełnosprawnych osób niewidomych, mieszkających w różnych miastach Polski.
Celem Projektu inicjowanego i prowadzonego przez Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaiu i Politechniki Poznańskiej
jest wypracowanie właściwych metod i narzędzi, umożliwiających optymalny rozwój dziecka i usprawnienie jego procesów
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umysłowych dziecka w oparciu o odbierane wrażenia słuchowe.
Dźwięk, będący istotą naszych dociekań, jest przeważnie traktowany przez nauczycieli orientacji przestrzennej, jako coś mniej
ważnego niż dotyk, zaledwie uzupełnienie istniejących technik
chodzenia z białą laską. Dzięki naszemu projektowi instruktor
orientacji otrzyma profesjonalne i kompletne narzędzie do szkolenia percepcji słuchowej. Uczeń, dzięki zrozumieniu istniejących w środowisku zjawisk i mechanizmów ich powstawania,
nauczy się przewidywać pewne sytuacje przestrzenne. Trening
pozwoli mu pełniej interpretować odbierane wrażenia słuchowe,
co niewątpliwie przyczyni się do sprawniejszego, pewniejszego
i bezpieczniejszego poruszania się, zwłaszcza w nieznanym wcześniej otoczeniu.
Przedruk z kwartalnika „Tyfloświat” nr 2/ 2008
wydawanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego
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Zbigniew Jęczmyk

W związku z „Nowym spojrzeniem
na naukę orientacji przestrzennej”

Z

ogromnym zainteresowaniem wziąłem do ręki kwartalnik
„Tyfloświat” zaintrygowany tytułem artykułu autorstwa
p. Aliny Talukder – nauczyciela orientacji przestrzennej w Owińskach. Ze zrozumiałych względów złakniony jestem wszelkich
nowości w tej dziedzinie, a tytuł: „Nowe spojrzenie na naukę
orientacji przestrzennej” niewątpliwie je zapowiadał.
Jakie było jednak moje zaskoczenie, kiedy na samym początku, w podtytule przeczytałem zdanie, że „słuch ...bywa
niedoceniany podczas nauki orientacji przestrzennej”. Jakże
to?! Niemożliwe!! Pierwsze zdanie artykułu „Niewielki stopień wykorzystania zmysłu słuchu ...itd.” jeszcze tę zdumiewającą tezę pogłębia i akcentuje, co natychmiast spowodowało we mnie potrzebę ustosunkowania się do tak postawionej
kwestii.
Przecież przed laty, w czasie moich zajęć ze śp. prof. S. Suterko, na samym ich początku dowiedziałem się, że „orientacja
w przestrzeni to ustalenie za pomocą zmysłów własnego położenia względem otoczenia”. Zaraz potem wymienione zostały poszczególne zmysły z czego słuch na miejscu pierwszym,
a po nim – dopiero jako drugi – dotyk. Tak też uczę od początku
mojej pracy jako nauczyciel OP, a przekonany o słuszności tegoż, rozpoczynając z każdym moim uczniem zajęcia, na samym
wstępie omawiam dwa tematy: zmysły oraz sposoby poruszania
się osoby niewidomej. Uświadamiam uczniowi, że pierwszym
co do ważności zmysłem pod względem możliwości percepcyjnych, zasięgu i wielości elementów postrzegania dla człowieka
– po wzroku, którego w tym wypadku brak – jest zmysł słuchu.
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Podkreślam następnie, że jakkolwiek dotyk jest najbardziej typowym, swoistym i najbardziej charakterystycznym dla niewidomego zmysłem bezpośredniego poznawania, „oglądu” przedmiotów, to jednak jest to zmysł ściśle ograniczony przez długość
rąk, wzrost, „gabaryty” poznającego i nie można nim poznać
niczego, co jest choćby milimetr poza jego zasięgiem.
Słusznie więc Autorka pisze, że „...osoba niewidoma postrzega tylko to, co ma w zasięgu rąk (przez poznanie bezpośrednie) lub pośrednio to, co zlokalizuje przy pomocy laski.
Zdecydowanie jednak nie mogę się zgodzić ze zdaniem, że „...
zmysł dotyku jest najważniejszym zmysłem dostarczającym
osobom niewidomym informacji o otaczającym nas świecie”.
To zdanie „zamyka” świat niewidomego do rozmiarów osobistych, rozstawu rąk oraz ich zasięgu wzbogaconego o długość
laski. To właśnie słuch jako telereceptor „sięga” dużo dalej
w przestrzeń, szerzej niż dotyk ją „opisując”. Jeszcze raz tedy
wyrażam zdziwienie, dlaczego Autorka już w pierwszym zdaniu artykułu pisze o niewielkim wykorzystaniu słuchu i niechęci doń nauczycieli orientacji przestrzennej. Chyba, że na
użytek większego uzasadnienia potrzeby tworzenia narzędzi
do nauki wykorzystania dźwięków środowiska?
Jeżeli wielu nauczycieli orientacji przestrzennej nie docenia roli słuchu w procesie nauczania to gdzieś do praktyki
wkradł się jakiś fatalny błąd i nigdy nie jest za późno, aby
przywrócić słuchowi właściwą mu rangę i funkcję. Opieranie
wszelako nauczania orientacji przestrzennej o wykorzystywaniu wyłącznie doskonałości technik dotykowych, technik prowadzenia laski jest olbrzymim, grubym nieporozumieniem.
Chwała więc, że powstaną zasoby „dźwięków środowiska”
i pracuje się nad programem wykorzystującym w pełni zmysł
słuchu do tworzenia wyobrażeń przestrzennych. Byle prace te
nie sprowadzały nauki orientacji przestrzennej do warunków
laboratoryjnych.
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Mały wtręt do passusu w artykule na temat „zmysłu przeszkód” – nie funkcjonuje on po to, aby niewidomy przy jego pomocy określał kształty mijanych rzeczy, przedmiotów czy obiektów, bo to dla poruszania się na ogół jest zbyteczne, ale służy,
aby wskazywać, że „coś jest” tuż obok, w bliskiej przestrzeni.
Dalsza lektura artykułu znów dostarcza powodów, by nie
zgadzać się z Autorką, gdyż twierdzenia, że „...brak odpowiednich narzędzi do treningu słuchowego” jako praktyk, nie mogę
akceptować. Bowiem moim zdaniem, natura, rzeczywistość
dźwięków słyszalnej przestrzeni, miasta, ulicy, lasu etc., to niewyczerpane źródło bogactwa dźwięków, które uczeń ma rozpoznawać i co ważniejsze – uczyć się interpretować. W mojej
praktyce często przywołuję uczniowi przykład orkiestry symfonicznej – brzmi ogromny utwór, a ty chcesz w nim usłyszeć
partię powiedzmy saksofonów, czy np. fletów – co robisz? Słuchasz selektywnie, skupiasz się – bez możliwości wyeliminowania innych instrumentów, sprowadzasz je do tła. Czy też
w głośnym utworze hardrockowym chcesz „dosłuchać” się treści śpiewanego tekstu. Tak samo dźwięki ulicy, skrzyżowania,
wszelkiego naturalnego otoczenia – uczymy się je selekcjonować: spośród wszystkich docierających wybierać, oceniać stopień przydatności, „trzymać się” tych, które są nam sprzyjające, pomocne, wskazujące kierunek ustawienia się, przejścia,
miejsce zatrzymania się itd. itd.
Staramy się przy tym wychwycić cechy charakterystyczne
dźwięków np. skrzyżowania, które są wspólne, dające się „przyłożyć” do wielu skrzyżowań na świecie, bo nie uczymy się tego
jakiegoś jednego, a więc i każdego innego od nowa ale potrafimy
odnaleźć, wysłuchać cechy wspólne na każdym innym skrzyżowaniu, na jakim się znajdziemy.
Jeżeli takich rzeczy i temu podobnych nie robi nauczyciel
orientacji przestrzennej, to NIE UCZY ORIENTACJI ! Może jedynie uczy noszenia laski.
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Wypada mi teraz odnieść się do fragmentu artykułu dotyczącego dźwięków odbitych będących, jak twierdzi Autorka,
„...najważniejszym źródłem informacji o budowie przestrzeni
i rozmieszczeniu przeszkód w polu obejmowanym słuchem...”.
Otóż by użyć słów Autorki – „nic bardziej mylnego”!
To właśnie dźwięki docierające do niewidomego bezpośrednio od źródła są „materiałem” najlepiej budującym w jego wyobraźni zależności, relacje przestrzenne. To są wyraźne informacje niezbędne do tworzenia „wyobrażeniowej mapy przestrzennej”
otoczenia, w którym niewidomy akurat się znajduje. Przywołany
w artykule przykład uderzających o chodnik bucików w istocie
informuje – idzie kobieta – i to jest informacja bezpośrednia, ale
druga część przykładu – że kobieta mija jakiś obiekt, że fala się odbije, że wraca i że daje możliwość zidentyfikowania samochodu (?)
– to nierealne. Owszem, mówimy o echolokacji – ale nie tak!
Według mnie niezbędnym jest tu napisać o tzw. zjawisku
„cienia dźwięku”, które to poznawszy u prof. Suterko – miałem
okazję sam na sobie przetestować a i wielokrotnie w mojej praktyce z uczniami, zawsze ze znakomitym skutkiem.
Zjawisko owo polega na wysłuchiwaniu dźwięków bezpośrednich i zauważaniu, że będąc za obiektem, (kiosk, samochód, budka
telefoniczna – ale nie k r z e w y), który stoi na drodze fal dźwiękowych, wchodzimy w „strefę względnej ciszy”. Idąc np. wzdłuż
ulicy z zaparkowanymi samochodami, dźwięki jadących po niej
pojazdów raz odbiera się bezpośrednio, a raz stłumione przez parkujące wysokie pojazdy. Nie będą to więc dźwięki odbite, a raczej
przytłumione przez „coś”, co stoi na drodze dźwięku do ucha. Żeby
wiedzieć, że mijamy samochód a nie coś innego – trzeba go jakkolwiek dotknąć. Słuchem samym nie sposób go zidentyfikować.
Czytając o dwu rodzajach fal odbitych, nie mogę się oprzeć,
by nie dodać, że poza dostarczaniem informacji o przestrzeni te
„interesujące efekty dźwiękowe” równie dobrze mogą wprowadzić niewidomego w błąd.
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Zdecydowanie nie mogę też pominąć skomentowania fragmentu artykułu (s.7) dotyczącego „lokalizowania słuchem krawężników”. Toż to po prostu kuriozalne! Krawężnik, owszem,
zlokalizować można stopą, laską, ale słuchem? Chyba, że – proszę darować – na czworaka? Chętnie bym z tym „niewidomym
kolegą” podyskutował, jak to możliwe – słuchem?? Takich niedorzeczności, przy całym szacunku, nie należy w fachowym periodyku zamieszczać.
Nie byłbym sobą, gdybym nie podjął jeszcze jednej kwestii.
Otóż pozwolę sobie na koniec nie zgodzić się również z opinią,
że „...biała laska wyposażona bywa w systemy ultradźwiękowe
czy czujniki laserowe, co zapewnia niewidomym optymalne
bezpieczeństwo”. Twierdzę z odpowiedzialnością, że zwykła,
prosta, bez „osprzętu” laska zapewnia daleko skuteczniej owo
„optymalne bezpieczeństwo”. Pozwala mu odbierać otoczenie,
przestrzeń najbardziej właściwie dla niego – poprzez słuch
i dotyk – zmysły najbardziej skutecznie budujące niewidomemu obraz świata niezbędny do bezpiecznej, samodzielnej lokomocji, co jest – jak wiemy – celem nauczania orientacji przestrzennej.
Jeżeli więc dźwięk, jak twierdzi Autorka, jest przez nauczycieli traktowany po macoszemu, jako „...zaledwie uzupełnienie
istniejących technik chodzenia z białą laską”, to czas najwyższy
zagadnienia te i praktyki radykalnie odwrócić. Wierzę, że przyczynią się do tego szeroko zakrojone prace i dociekania Autorki
artykułu, zespołu pracowników poznańskich uczelni, praktyków i konsultantów zgrupowanych wokół opisywanego w artykule Projektu.
P.S. A dlaczego pani na zdjęciu z psem przewodnikiem idzie
po jezdni, a nie po chodniku ?
Warszawa 3 marca 2009 r.
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Marian Magner

Grafika przybliża niewidomym świat

T

rwa kolejna dyskusja nad reformą programów nauczania
matematyki. Ma ona dotyczyć wszystkich szczebli nauczania, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W programach
nauczania matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum
ma być jeszcze więcej elementów graficznych, a ograniczone
będą zagadnienia obliczeniowo-rachunkowe. Akcentuje się rozumienie przez uczniów rysunku, wykresu, rysunków w skali,
odczytywanie wykresów, przenoszenie danych tabelarycznych
na wykresy, porównywanie wykresów, odczytywanie wartości
ekstremalnych (maximum i minimum) też z wykresu, pomiary na planie, pracę z fragmentami map. Zamiast analizy funkcji
liniowej proponuje się funkcje liczbo-liczbowe, ale z tak wysokim ustawieniem, że nazwę je „telewizyjnym”. Obrazki, wykresy, grafika. Jak te nowe tendencje w nauczaniu i sprawdzianach
końcowych przekazać dzieciom, którym „tele” to może jeszcze
coś mówi, ale „wizja” zgasła? Jak to zrobić, aby dzieci niewidome mogły zdobyć wiedzę równą wiedzy rówieśników widzących
i wykazać się nią na sprawdzianach? Przygotowane w Owińskach i w Laskach książki rysunkowe dla dzieci i nauczycieli zawierają odpowiedź na postawione pytania.
I. Książki dla dzieci dotyczące orientacji przestrzennej
autorstwa Aliny Talukder i s. Elżbiety Więckowskiej1 zawiera-

1

A. Talukder (Owińska), s. Elżbieta Więckowska FSK (Laski), Plany do
nauki orientacji przestrzennej 1. Nakrycie stołu dla jednej osoby, Korekta
tyflologiczna: M. Jakubowski, Korekta literacka: M. Markiewicz, książka
rekomendowana przez ośrodki dla niewidomych w Laskach i Owińskach,
Owińska 2008.
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ją grafiki dotykowe dla dziecka oraz wydrukowane czarnym
drukiem propozycje rozmów, jakie winien prowadzić pedagog
pracujący z dzieckiem, by zajęcia były atrakcyjne i kształcące.
Rozmowa naprowadza dziecko na rozumienie, a następnie samodzielne używanie terminów określających pojęcia relacji
przestrzennych obserwowanych na rysunku i na rozumienie
związku planu z realnym układem przedmiotów w zasięgu rąk
dziecka. Zajęcia mogą mieć formę zabawy – uczeń po dobrym
śniadaniu zostaje łowcą przygód na serwetce. Serwetka, kubek,
talerz i sztućce to podstawowe przyrządy, pomocne w realizacji „nakrycia dla jednej osoby”. Przecież nawet mały uczeń
nie powinien być karmiony, więc zna te przedmioty bardzo
dobrze. Stopniowanie trudności na poszczególnych „serwetkach” wzmaga ciekawość ucznia, a ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy. Nasz „łowca przygód” rozwiązuje coraz ciekawsze zadania: odczytuje symbole na płaszczyźnie serwetki,
stara się ustawić w przestrzeni przedmioty prezentowane na
rysunku. Trzecim krokiem jest próba narysowania własnego
planu. Poprzez zabawę przedmiotami codziennie używanymi
uczeń opanuje szereg trudnych dla niego pojęć: bliżej, dalej,
na prawo, na lewo od, przy brzegu, w rogu, pomiędzy, równolegle. Jednocześnie przyswaja sobie umiejętność czytania
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i wykonywania planu prostego układu przedmiotów, co będzie
podstawą późniejszych umiejętności kartograficznych.
Druga książeczka, prezentująca w podobny sposób plany
nakrycia stołu dla kilku osób, znacznie podnosi poprzeczkę
wymagań stawianych ”łowcy przygód na serwetce”, bo zmusza
do objęcia wyobraźnią całej powierzchni stołu. Zdarza się już
przemieszczanie punktu, z którego uczeń obserwuje sytuację.
Dziecko zaczyna obejmować wyobraźnią i rozumieniem nawet
relacje przestrzenne między osobami siedzącymi przy jednym
stole.
II. Elementarze do nauki czytania rysunków2 zbudowane są w podobny sposób. Tom pierwszy rozpoczyna naukę od doskonale wprowadzonego pierwotnego pojęcia linii.
Linie wszelkiego rodzaju: cienkie i grube, w kropki i ciągłe,
krótkie i długie, proste, faliste, łamane. Moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że wprowadzono pojęcie linii jako pojęcie pierwsze, bo z linii będzie się budowało figury, liniami będziemy rysować sylwetki. Nasz łowca przygód rysunkowych,
posuwając się dalej i oglądając grafiki, zauważy linie prostopadłe, także zróżnicowane fakturowo. To różnicowanie fakturowe uwidocznione zostanie jeszcze bardziej, gdy pojawią się
figury geometryczne. Na przykład świetne jest rozróżnienie:
to jest koło pełne, to w paski, to w kropki oraz: to jest kwadrat
pełny i pusty, a to kwadrat w kratkę. Rozmowa prowadzić
powinna do rzeczy najistotniejszej: do zrozumienia relacji
przestrzennych, tj. do wzajemnego położenia figur. Na końcu
tego tomu łowca przygód matematycznych zauważy, że figury mogą być poukładane w kolumny, linie mogą ułożyć się

2

s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
tom 1 Linie i figury, Laski [2008], druk: Tactile VisionInc. Canada
s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska, Elementarz do nauki rysunku,
tom 2 Przedmioty, Laski [2008], druk: Tactile VisionInc. Canada
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w kształt pęków linii – gwiazdek. Do rozwiązania ostatnich
zadań potrzebne jest dobre rozumienie bardzo trudnej dla
ucznia pojęcia „pomiędzy”. Ile tu można znaleźć ciekawych
położeń pomiędzy!
Otwieramy tom Elementarza z numerem 2. Początek bardzo
sympatyczny: porównujemy z rysunkiem liście drzew, szczoteczkę do zębów i grzebień. Potem stopień trudności przygód
dalej wzrasta. Od widoku prostego przedmiotu przechodzimy
do oglądania przedmiotu z różnych stron. Zwyczajne krzesło,
a tyle możliwości obejrzenia z różnych stron, tyle możliwych
reprezentacji rysunkowych! Najwięcej zaciekawienia i pracy
szarych komórek wymaga studium kubka z uszkiem, który jest
narysowany i z góry, i z boku, ale w różnych pozycjach. Znakomicie zaznaczone dla ucznia niewidomego faktury i dokładnie
zarysowane położenie uszka pozwala wyciągnąć bardzo ciekawe
wnioski. W dalszej nauce będzie to znakomita pomoc do rzutów w układzie Monge’a. Następny rysunek to rzuty dzbanka
na płaszczyznę. Uczeń zyskuje pojęcie „węższy – szerszy” i kolejne usprawnienie w rozumieniu rzutów. Krótki oddech przy
prostym widoku jabłka i gruszki, i przechodzimy z kolei do
przekroju. Przekroje są ostatnim wprowadzonym w tym tomie
sposobem prezentowania przedmiotów. Na zakończenie jeszcze
ćwiczenie utrwalające plan nakrycia ze sztućcami i szklanką.
Na zakończenie zachęta do samodzielnego odtwarzania na rysunku przedmiotów i ich układów. Uczeń rysując samodzielnie, utrwala rozumienie związku między przedmiotami, lub ich
układami, a ich prezentacją na rysunkach. Znakomite połączenie
ćwiczeń orientacyjnych i rysunku musi spowodować utrwalenie
się u niewidomego ucznia pojęć przestrzennych na płaszczyźnie
i w przestrzeni trójwymiarowej.
Jeżeli prowadzący zajęcia z uczniem niewidomym zechce
lepiej poznać założenia metodyczne proponowanego w opisanych książkach sposobu kształcenia, to sięgnie po poradnik
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dla nauczyciela „Nauczanie dzieci niewidomych rysunków”3,
gdzie s. Elżbieta Więckowska i p. Elżbieta Szwedowska pokazują, jak można uczyć rysunków dzieci w młodszych klasach
szkoły podstawowej, w klasach 0-3. Dziecko widzące ogląda
przedmioty i rysunki od ogółu do szczegółu. Dziecko niewidome – na odwrót – tworzy powoli z jednostkowych wrażeń całą
mozaikę wyobrażeniową dotyczącą danego przedmiotu lub
rysunku. Autorki poprzez eksperyment doszły do wniosków
i uogólnień bardzo cennych w tym zakresie tyflodydaktyki.
Nauczyciel czytający „Poradnik” może wniknąć w cały proces
odczytywania i tworzenia rysunku przez dziecko niewidome,
może pomóc dziecku w tworzeniu się prawidłowych wyobrażeń przestrzennych przedmiotów i prawidłowych pojęć relacji
między przedmiotami. Umożliwi to uczniowi rozumienie objaśnień i poleceń słownych nauczyciela zawierających nazwy
tych relacji. Takie kształcenie graficzne pozwoli też dziecku
na podjęcie wyzwań, jakie stawiać będzie później matematyka
w zakresie skali, planu, wykresu i innych rysunkowych reprezentacji pojęć matematycznych.

3

A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, s. Elżbieta Więckowska Nauczanie dzieci niewidomych rysunku, przewodnik dla nauczyciela, Laski 2008,
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. (200 stron formatu A5, ponad 100
ilustracji).
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Małgorzata Galster

Potrzeba nowych skrótów
w systemie pisma brajlowskiego

W

e wtorek 24 lutego 2009 roku, w sali konferencyjnej
Domu Przyjaciół w Laskach pod przewodnictwem p. Jozefa Mendrunia odbyło się zebranie poświęcone polskim skrótom brajlowskim.
Obecni byli: p. Krystyna Broniarz, p. Mateusz Ciborowski,
p. Teresa Dederko, p. Ryszard Dziewa, s. Elżbieta Więckowska,
p. Małgorzata Galster, p. Władysław Gołąb, p. Piotr Grocholski,
s. Hieronima Broniec, p. Bolesław Jońca.
Na początku spotkania wymieniono uwagi na temat skrótów.
Część obecnych osób zna skróty Matki Czackiej i nimi się posługuje, a nie „nowymi” skrótami opracowanymi przez p. Tadeusza
Józefowicza i Zygmunta Saloniego, które już przestały być nowe.
Zmiana większości znaków skrótów laskowskich na inne została
źle przyjęta przez wielu użytkowników pisma Braille’a.
Pan J. Mendruń przedstawił historię pracy nad polskimi
skrótami. Rozpoczęła ją Matka Elżbieta Róża Czacka. Opracowane przez nią skróty zostały zatwierdzone przez Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w roku 1934.
Niewielu uczniów nauczyło się nimi posługiwać i niewiele książek powstało do wybuchu wojny. Po wojnie nie przyjęto skrótów
opracowanych przez siostrę zakonną. Krytykowano, że skracają
zbyt mało i nie są w pełni dostosowane do języka polskiego; Na
przykład skracają sylaby „la”, „le”, częste w języku francuskim.
W różnych ośrodkach przystąpiono do przygotowania innych
wersji skrótów, ale żadna nie stała się powszechna. Uczący się
i studiujący niewidomi posługiwali się skrótami Matki Czackiej,
albo tworzyli własne.
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W roku 1976 Zarząd Główny PZN zwrócił się do Instytutu
Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o podjęcie się zadania opracowania polskich skrótów brajlowskich.
Prof. Jadwiga Puzynina zaproponowała doc. dra hab. Zygmunta
Saloniego, który nawiązał współpracę z T. Józefowiczem, członkiem PZN we Wrocławiu, autorem jednej z wersji skrótów. Na
wszystkich etapach pracy autorzy zasięgali opinii rzeczoznawców – użytkowników, najbardziej doświadczonych pracowników wydawnictw brajlowskich, nauczycieli szkół dla niewidomych, młodzieży studiującej na wyższych uczelniach.
W roku 1977 opracowano zasadniczą koncepcję systemu.
Autorzy dysponowali znacznie lepszym niż poprzedni materiałem statystycznym – słownikiem frekwencyjnym, statystyką
zbiegów liter w polskim tekście.
Po wprowadzeniu poprawek wydrukowano skróty w nakładzie 230 egzemplarzy, a 4 listopada 1981 roku Ministerstwo
Oświaty i Wychowania zatwierdziło Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie do użytku szkół dla niewidomych.
Co można powiedzieć o skrótach T. Józefowicza i Z. Saloniego dzisiaj? Zmieniły się warunki życia, zmieniła się polszczyzna. Inna jest rola brajla niż 30, 60 lat temu. Wielu niewidomych
uczniów, zwłaszcza tych uczących się w szkołach masowych, nie
posługuje się brajlem sprawnie. Jednak – jak stwierdziła s. Hieronima – mimo różnorodnych pomocy technicznych niemożliwa jest umysłowa praca osoby niewidomej, na przykład praca
naukowa czy wydawnicza, bez znajomości brajla. Skrótów należy uczyć młodszych uczniów, którzy będą mogli traktować tę
naukę jak zabawę, jak rozwiązywanie szarad.
Uczestnicy spotkania zaproponowali, by w trwającym obecnie „Roku Braille’a” opracować nową, względnie prostą wersję
skrótów, opartą na skrótach Matki Czackiej i T. Józefowicza
oraz Z. Saloniego. Może uda się pozyskać pieniądze na ten
cel z Fundacji Inicjatyw Obywatelskich. Poczyniono już sta40

rania, by fundacja sfinansowała projekt: „Popularyzacja systemów polskich skrótów brajlowskich”. Planowane jest wydanie
skrótów Matki Czackiej i skrótów T. Józefowicza i Z. Saloniego
oraz dwóch książek napisanych z użyciem skrótów.

Z miło
ł ści
ś ą ma się tak, jak ze sło
ł ńcem. Kto ma sło
ł ńce,
temu może dużo jeszcze brakować.
ć Kto nie ma sło
ł ńca,
temu brakuje wszystkiego
Możesz być najuboższym,
ż
najsłłabszym i najgrzeszniejszym
spośr
śród ludzi, ale jeśli
ś masz miłość,
ć możesz ży
ż ćć. Możesz być
przygnębiony zawodem, niepowodzeniem, chorobą, jeśli
ś masz
miłość,
ć możesz się ostać.
ć Możesz nie posiadać nawet wielkiego domu, tylko skromny dach nad gł
g ową, jeśli
ś masz miłość
– wszędzie jesteś u siebie. Możesz nie mieć żadnej posiadłości,
ś
ani konta w banku, jeśli
ś masz miłość,
ć jesteś bardzo bogaty.
Jeśli
ś w tobie jest miłość – masz serce, masz Boga.
W naszym sztucznie modelowaniu śświata popełniono
wielki błąd. Zapomniano o czymś istotnym, fundamentalnym, czego niczym zastą
tąpić niepodobna. Wydano społeczne prawa, otwarto biura socjalne, zorganizowano społeczne
komitety pomocy.
Zapomniano tylko, że to wszystko będzie bezcelowe, jeśli
ś za
stosem akt nie będzie się czuło ludzkiego, dobrego serca. Zapomniano o najistotniejszym społecznym
ł
czynniku – o miłości.
ś
Miłość nie jest ludzkim wynalazkiem – Bóg
ó wynalazł
miłość.
Ewangelia Miłości jest czymś „szaleńczym”.
” Kto wkroczył na drogę
g tej Miłości, wycofuje się z pozycji siły,
ł wyzbywa się zarozumiałości i pragnie służy
ż ć innym. Ewangelia
jest zwiastowaniem Miłości, która cierpi, która jest zaznaczona „szaleństwem” Krzyża.
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Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Józef Placha

Nadzieja wpisana w niepełnosprawność*

P

rzystępując do moich rozważań, problem niepełnosprawności postrzegam nie jako cel ludzkich dążeń – co mogłoby
świadczyć raczej o masochistycznej strukturze pragnień – ale
traktuję ową niepełnosprawność jako nieoczekiwane zrządzenie
losu, który sprawił, że człowiek doświadczony takim czy innym
kalectwem, bądź jakąkolwiek formą cierpienia, musi sobie z tym
poradzić, akceptując swoją słabość, a nawet traktując ją jako
specyficzne i nowe, życiowe zadanie. I tutaj właśnie pojawia się
miejsce na nadzieję.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie „niepełnosprawności”. Pominę
oczywiście w tym miejscu wielość definicji niepełnosprawności,
w których wyróżnia się aspekty medyczno- prawne, bądź akcentuje cechy osób dotkniętych niepełnosprawnością lub uwzględnia
aspekty społeczne. Także w Unii Europejskiej nie ma jednej definicji „niepełnosprawności”. W 1994 roku Europejskie Forum Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim przyjęło, że „osobą
niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się
w sytuacji upośledzającą ją na skutek barier środowiskowych, eko-

* Tekst został zaprezentowany 21 marca br. podczas Sympozjum naukowego
w UKSW pt. „W trosce o nadzieję”, zorganizowanego przez uniweryteckie
stowarzyszenie „Fides et ratio”.
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nomicznych i społecznych, których z powodu występujących w niej
uszkodzeń nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie.
Bariery te zbyt często są zwiększone przez deprecjonujące postawy
ze strony społeczeństwa”.1 W ramach poszukiwań optymalnych
rozwiązań w 2001 roku powstała „Międzynarodowa Klasyfikacja
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia” (ICF), która
zaproponowała używanie terminu „niepełnosprawność” w rozumieniu „wielowymiarowego zjawiska wynikającego ze wzajemnych
oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem”.2 Dobrze też, że – przy okazji rozważań nad niepełnosprawnością – coraz częściej akcentuje się elementy personalne,
a nie takie czy inne zaburzenia funkcji.3
Tak więc, niepełnosprawność łączy się z osobą, stąd najczęściej używane określenie: „osoba niepełnosprawna” Według
J.K. Zabłockiego i T. Bulendy „jest to osoba, która ze względu
na stan zdrowia trwale lub długotrwale nie może albo w ograniczony sposób może uczestniczyć w stosunkach społecznych”.4
A. Kurzynowski uważa, że: „niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych
i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi”.5
W świetle powyższego, pojęcie to, jakkolwiek w literaturze naukowej przyjęte jako podstawowe, także należałoby zweryfikować; mimo wszystko dotyka ono struktury człowieka, która niekoniecznie musi być dotknięta skutkami niepełnosprawności.
Wszak znane są przypadki, gdzie niepełnosprawność stała się
wręcz kołem zamachowym rozwoju osobowego, sprawiając, że
dana jednostka była dla innych modelowym przykładem kreowania siebie na w pełni wartościowego człowieka. Dlatego lepiej
byłoby używać terminu: osoba z niepełnosprawnością, chroniąc
w ten sposób autonomię i nienaruszalność osoby, jako wartości,
która nie musi i nie powinna być zdeterminowana przez taką
czy inną niepełnosprawność.
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Z kolei mówiąc o nadziei w kontekście niepełnosprawności, trudno byłoby mi pominąć moje kilkudziesięcioletnie doświadczenie z osobami z dysfunkcją wzroku. Stąd sięgnięcie do
tematyki tyflopedagogicznej oraz założeń Matki Elżbiety Róży
Czackiej – osoby, która osobiście została dotknięta utratą wzroku. Sytuacja ta zwróciła jej uwagę na konieczność uwzględnienia w procesie rewalidacji wartości duchowych, jako istotnych
w budzeniu nadziei u osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością.
Nawiązując zatem do tego, co od lat jest mi najbliższe, będę się
starał uwzględniać uniwersalne aspekty nadziei i zestawić ją
z jak najszerzej rozumianą niepełnosprawnością.

Dobrze się dzieje, że coraz częściej akcentuje się całościowy aspekt procesu rewalidacyjnego, kładąc szczególny nacisk
na problem „akceptacji kalectwa”, co określa się czasem „akceptacją siebie”. Takie ujęcie nie świadczy bynajmniej o tendencji
do ignorowania kalectwa, lecz o w pełni uzasadnionej próbie
oddzielenia tego, co jest w człowieku tylko fizycznie „upośledzone”, od tego, co osobowe i nie dotknięte skutkami kalectwa.6
Zasadniczo nie powinno się oddzielać sfery fizycznej od warstwy osobowej; wszak znany jest wpływ tego co nas „boli” na
wewnętrzną strukturę funkcji psychicznych człowieka. Jednak
w przypadku niektórych niepełnosprawności wyraźne rozróżnienie pewnych fizycznych ograniczeń od realnych możliwości
psychicznych jest wręcz konieczne. Stwarza to większą szansę na
działania rewalidacyjne w zakresie rozwoju duchowego.
Wiąże się to zagadnienie z problemem stosunku osób niepełnosprawnych do własnego cierpienia. Mając to na uwadze, Matka Elżbieta Róża Czacka pisze: „Co zrobi niewidomy
(osoba z niepełnosprawnością – przyp. J.P.)…jeżeli poza tym
życiem nie będzie widział nic innego. Jeżeli poza grozą krzyw44

dy, niesprawiedliwości i cierpienia nie będzie rozumiał sensu
tego wszystkiego, co go spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że
kalectwo zamyka dotkniętego nim drzwi do wszystkiego, co ludzie zwykli nazywać szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko
się tu na ziemi kończy, to cóż pozostaje niewidomemu? (osobie
z niepełnosprawnością – przyp. J.P.). Rozpacz, rozgoryczenie,
zazdrość, nienawiść”7
Bywa, że cierpienie przeszkadza w odnajdowaniu jego sensu
i rodzi pytanie: „po co to wszystko?”. Buntując się często, człowiek chce się uwolnić od uciążliwego jarzma cierpienia.
Wydaje się jednak, że „tragedią dla człowieka nie jest samo
cierpienie, ale utrata wiary w jego sens”8
Kalectwo, lub każde inne cierpienie, może być nie tylko
przyczyną zewnętrznej i wewnętrznej izolacji – odejścia od ludzi i zniewolenia przez różnego rodzaju negatywne przejawy
takie jak: apatia, bierność, lenistwo, a w skrajnych przypadkach alkoholizm lub narkomania. Może być także przyczyną
odejścia od Boga. Mówi się wówczas nie tylko o barierach społecznych, ale również o barierach oddzielających człowieka od
Boga. I tak jak w przypadku wszystkich barier, tak i te bariery
należałoby pokonywać. Wszak „fizyczne zło może prowadzić
do powstania dobra etycznego. Tylko moralne zło jest globalnie
destrukcyjne dla osoby ludzkiej. Skoro więc cierpienie nie jest
absolutnym złem człowieka, to – ujęte w całokształcie jego osobowości psychicznej – m o ż e ( podkr. S. Kowalczyk) wywoływać pozytywne skutki.9 Wydaje się jednak, że już na płaszczyźnie biologicznej można mówić o pozytywnej funkcji cierpienia
ludzkiego. Bardziej widoczny jest sens cierpienia w aspekcie
psychologiczno-etycznym, najbardziej zaś wyraźny w aspekcie
religijno-eschatologicznym”.10
Ból fizyczny określany jest w medycynie jako sygnał informujący o pojawieniu się choroby w organizmie człowieka; pozwala
ją w odpowiednim czasie zlokalizować i podjąć proces leczenia.
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Ze względu na swoją ważną funkcję ostrzeżeniową, pewna przykrość związana z bólem, w istocie przestaje nią być. Również na
płaszczyźnie życia moralnego zauważa się na przykład ogromne
znaczenie przeżyć określanych „szczęśliwą winą” /felix culpa/.
Dotknięcie tzw. „dna moralnego” bywa nieraz swoistym „ocknięciem się”, początkiem dobra, mobilizując do wewnętrznej
przemiany i lepszego życia. Przenosząc z kolei wszystkie bóle
fizyczne i moralne na płaszczyznę religijno-eschatologiczną, łączymy ludzkie cierpienie z męką Chrystusa – ale nie tylko z Jego
Krzyżem, lecz także Zmartwychwstaniem. Dlatego nawet najbardziej bolesny los człowieka podniesiony zostaje w ten sposób
do rangi nadprzyrodzonej funkcji zbawczej.
Dużą więc rolę w budzeniu nadziei u osoby z niepełnosprawnością może odegrać najgłębiej przeżyta religia, która spełnia
również bardzo ważne zadanie rewalidacyjne: „budzi w nim
(w niej – przyp. J.P.) poczucie własnej wartości, rodzi radość życia
i chęć rozwoju własnej osobowości”.11
Niepełnosprawność przestaje być wówczas przeszkodą,
a staje się „dźwignią życia duchowego”12
Tak więc niepełnosprawność niejako „sprzyja” rozwojowi
życia religijnego. Co więcej, może i powinna być nawet odczytywana jako pewnego rodzaju zadanie do wypełnienia i obowiązek apostolski wobec innych – w tym również osób w pełni
sprawnych.13 Stąd zwrócenie uwagi na odpowiedzialność osób
z niepełnosprawnością za dar jaki mają w swoich rękach. Pisze
o tym Matka Elżbieta Róża Czacka: „Jakąż wielką odpowiedzialność mamy przed Bogiem! Czy myślimy o tym, że zdamy rachunek
przed Bogiem z tego wielkiego daru Bożego. Czy myślimy o tym,
że do tego daru tysiące łask Bóg dołączył; łask, które sprawiają,
że nie tylko możemy, ale że zobowiązani jesteśmy do przyjęcia tej
misji, którą Bóg w miłosierdziu swoim nas powołać raczył”.14
To swoiste apostolstwo osób z niepełnosprawnością powinno pobudzać ich do aktywności. Biskup Bronisław Dembowski
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– długoletni duszpasterz wśród niewidomych – podkreśla tę
cechę jako podstawową, formułując przy tej okazji ważne postulaty pedagogiczne. Mówi, że „dobrze pojęta i przyjęta wiara
religijna dostrzega wartość całego życia: działania i pracy, gdy
są możliwe, oraz pokonywania trudności powodowanych przez
kalectwo; największym jednak darem Objawionym jest prawda
o zbawczej wartości cierpliwości, gdy działanie jest niemożliwe.
Ta prawda Chrystusowego Krzyża rodzi zbawienne owoce, gdy
człowiek wyczerpał w dzielnym wysiłku swoje możliwości”.15
Osoba z niepełnosprawnością nawet najbardziej „wyłączona” z życia – na skutek nieraz skrajnego ograniczenia możliwości działania – może być aktywna w znaczeniu duchowym;
oczywiście przy założeniu, że wszelkie akty religijne stanowią
także pewnego rodzaju działalność człowieka – i to nie tylko
w wymiarze indywidualnym, lecz również społecznym.
Na problem tak specyficznego apostolstwa osób z niepełnosprawnością zwraca uwagę również Artur Andrzejuk, konstatując: „to, że pewni ludzie są pozbawieni pewnych przypadłości
czy pewnej sprawności, może mieścić się w planach Bożej Opatrzności. Ktoś na przykład nie ma jakiejś sprawności w tym celu, by
uratować czyjąś miłość, albo by uratować czyjąś nadzieję, czy zaufanie. Bo właśnie w sensie teologicznym miłość, wiara i nadzieja,
jako cnoty nadprzyrodzone, po prostu sytuują nas w Zbawieniu.
Z tego punktu widzenia niepełnosprawni byliby takimi ludźmi,
którzy pomagają nam w Zbawieniu.”16
To wszystko budzi nadzieję, że nawet w skrajnej niepełnosprawności osoby nią dotknięte nie są w sytuacji bez wyjścia,
a wręcz mają możliwość jeszcze bardziej intensywnego rozwoju
duchowego – zarówno dla własnego dobra jak i dobra innych
osób.
Pięknie wyraził to Jan Paweł II podczas spotkania z chorymi w szpitalu w Albano w 1979 roku: „Dla Was, których członki
są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie możecie o własnych siłach
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chodzić, pracować, radzić sobie – dla Was pozostaje jeszcze ten
najgłębszy wymiar człowieczeństwa: Wasz ludzki duch! W tym
właśnie duchu ludzkim, w tym duchu każdego z Was, działa
i niech działa Duch Święty. Niech działa ze szczególną mocą Duch
Święty Pocieszyciel. I niech On dokonuje tego, czego nieraz bywałem świadkiem obcując z chorymi. Niech dokonuje tego zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego, które sprawia, że ludzie
bardzo cierpiący są bardzo szczęśliwi. Po ludzku jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest to jedna z tych Bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie (…) Wy, słabi, fizycznie słabi, poddani
cierpieniom, jesteście równocześnie – a w każdym razie możecie
być – źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych,
którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami Wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także i nawróceniem.
Nawrócenie grzeszników idzie poprzez Wasze cierpienie. Jestem
o tym najgłębiej przekonany. Tak, jak zbawienie świata, odkupienie świata, czyli nawrócenie człowieka w świecie idzie poprzez
Krzyż Chrystusa, tak ciągłe nawracanie grzeszników w świecie
idzie poprzez Wasz Krzyż, poprzez Wasze cierpienie.”17

Rozważając problem nadziei w aspekcie niepełnosprawności, zwróćmy jeszcze uwagę na zagadnienie „wyobraźni miłosierdzia”, o jakiej mówi Jan Paweł II w Encyklice „Dives in misericordia” oraz przy różnych innych okazjach, spotykając się
z osobami cierpiącymi. Chodzi o ten rodzaj ludzkiej wrażliwości, która w dobie zmagania się z różnego rodzaju bolączkami naszych czasów – także ogólnoświatowego kryzysu – może
stanowić drogę wyjścia, być czymś w rodzaju remedium, budząc nadzieję na przezwyciężenie współczesnych dylematów
ludzkości.
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Ksiądz Marian Nowak, streszczając myśl Jana Pawła II zawartą w Liście Apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, pisze:
„papież apelował o kontynuację tradycji miłosierdzia, która sięga
swoją historią dwu tysięcy lat, zwracając jednocześnie uwagę na
fakt, że czynienie dzisiaj miłosierdzia wymaga jeszcze większej
inwencji. Dlatego potrzebna jest współcześnie wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy,
lecz zdolność bycia z bliźnim i poświęcenia się dla cierpiącego.
Solidaryzowanie się z nim musi być jednak takie, aby okazany
mu gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale
rzeczywiste świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.18 I dalej kończy tę refleksję następującymi słowami: „Tak oto stajemy wobec
pytania o skuteczność pomocy potrzebującym, która nie zależy
od zastosowanych technik, metod czy nowoczesnych rozwiązań,
lecz od zdolności okazania autentycznej miłości przez świadczoną
drugiemu człowiekowi pomoc. Dopiero taka autentyczna miłość
rodzi nowego człowieka, pobudza do aktywności i przywraca nadzieję. Jest to jakby ponowne odczytanie istoty współczesnej pracy
wychowawczej, która bez miłości stałaby się najwyżej dobrze wykonanym rzemiosłem”.19
Za puentę niniejszych rozważań niechaj posłużą nam słowa
Matki Teresy z Kalkuty: „Miłosierdzie i miłość zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj ktoś cierpi, dzisiaj jest ktoś na ulicy, dzisiaj ktoś jest
głodny. Nasza praca zaczyna się dzisiaj. Wczoraj przeminęło. Jutro jeszcze nie przyszło. Mamy tylko dzisiaj, by rozpoznać Jezusa,
kochać Go, służyć Mu, nakarmić, przyodziać, przyjąć Go pod swój
dach. Nie czekaj na jutro. Jeżeli nie nakarmimy głodnych dzisiaj,
jutro już ich nie będzie”.20
Oto miara i postulat chrześcijańskiego zaangażowania także
w potrzeby osób z niepełnosprawnością w kategoriach: tu i teraz. To również kierunek chrześcijańskiej nadziei, która nie wybiega nieodpowiedzialnie w bliżej nieokreśloną przyszłość, ale
realizuje pomoc rewalidacyjną na rzecz ludzi potrzebujących,
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którzy żyją najbliżej nas i koniecznie dzisiaj, gdyż rzeczywiście
jutro może już być za późno.
I jeszcze jedna historia, obrazująca lokalizację nadziei w polu
działania na rzecz osób potrzebujących. To historia najemnika
z Hiroszimy, który snuje swoje przemyślenia tuż po wybuchu
bomby atomowej: „W tym samym czasie Kawamoto – nie zdając
sobie wówczas jasno z tego sprawy – znalazł swoją nową drogę.
Wskazał mu ją przykład dwojga nieznajomych. W czasie jednej
z wypraw ewakuacyjnych do Hiroszimy zobaczył jak pewna
dziewczyna w rozczulający sposób opiekowała się właśnie tymi,
których stan był zupełnie beznadziejny. Nieco później spotkał policjanta z bezgraniczną cierpliwością karmiącego rozmoczonym
chlebem niemowlę; matka dziecka leżała umierająca na skraju
drogi. I wydało mu się, że pośród tego całego chaotycznego bezsensu tylko tych dwoje ludzi robiło coś sensownego.”21

Reasumując, można by powiedzieć, że nadzieja w kontekście
niepełnosprawności nie jest tylko alternatywą między oczekiwaniem na doraźnie lepszą przyszłość lub rozpaczą z powodu
braku perspektyw. To również nie tylko sama perspektywa, ale
realna i dobrze zaplanowana realizacja „tu i teraz” koncepcji pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie ich rewalidacji
fizycznej, psychicznej i społecznej. A nade wszystko to sposób
bycia integralnie związany ze świadomością, że stan nawet największej niepełnosprawności jest zakorzeniony w Krzyżu Chrystusa, a przez to samo staje się swoistego rodzaju uczestnictwem
w Jego Mocy zbawczej. Pójście tym śladem jest niewątpliwie wyborem drogi trudnej, ale obfitującej w szczególny rodzaj radości,
właściwej tym, którym w cierpieniu została dana łaska prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. Najwymowniej – jak się wydaje
– wyraża ją funkcjonujące na co dzień w Laskach pozdrowie50

nie: „Przez Krzyż – do Nieba”, przypominające nam wszystkim,
współpracującym z niewidomymi w Dziele Matki Elżbiety Róży
Czackiej, niemal w każdej chwili, także o eschatologicznym wymiarze nadziei, w której już nie chodzi tylko o dalece nieokreśloną perspektywę wieczności, ale o realną rzeczywistość osobistego spotkania z Bogiem twarzą w twarz.
Tymczasem jednak trzeba nam kochać – zanim inni odejdą.
Być może i nam również zabraknie czasu na miłość. A zatem trzeba nam kochać j u ż i nie za coś, ale mimo wszystko. Oto „złoty
klucz” także do nadziei – mimo naszej kruchości i słabości; w tym
również – mimo jakiejkolwiek niepełnosprawności.
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Życie jest zbyt krótkie, a śświat o wiele za małły, aby z nich
Ż
uczynić pole walki
Bądź ostrożny w mówieniu o drugim człowieku. Słowa
mogą
g być groźną bronią, mogą
g zadać ciężkie rany drugiemu. Nie opluwaj nikogo zjadliwym językiem. Jedno twarde, cyniczne, kłamliwe słowo może zadać głę
g boką, bolącą
ranę. Bądź taktowny i delikatny, gdy mówisz o innych. Dbaj
o kulturę słowa!
Jeśli
ś twoje serce jest oazą dla ludzi, wtedy i twoje słowo
będzie wodą, która uczyni płodną pustynię.
Słowo jest cudownym darem danym ludziom przez
Boga, aby mogli z sobą rozmawiać,
ć wspólnie pracować
i ży
ż ć. Słowo nie może być bronią, nie może zadawać ran.
Pozwól, aby Bóg
ó mieszkał w twoim słowie, a ono będzie
wtedy świat
ś
łem, żżyciem i miłością.

Trzeba, żeby w codziennym żżyciu nieco częściej
ś
pojawiałło się „my”,
” a mniej „ja
„ ”. Nieco więcej dobroci, mniej zawiści.
ś Nieco więcej kwiató
t w dla żyj
ż ących, niż umarłych
ł
Dlaczego tylu ludzi jest niezadowolonych z żżycia? Oni
nie mają żadnych przyjaciół. Nie mają nikogo, kto by
ich rozumiał i lubił. Dla nich nie zakwita żaden kwiat...
A kwiaty czasami dokonują cudów! Nie muszą być kosztowne, wystarczają zwyczajne, proste, takie jak życzliż
wy uśmiech, serdeczny uścisk dłoni, przyjazny gest, miłe,
uprzejme słowo.
W aśnie to, co proste i zwyczajne, może być najlepszym
Wł
darem. Kto zatracił sens bogactwa tych prostych rzeczy,
szuka ich namiastek, miota się w śmiertelnej samotności.
Pozostaje sam na bezpłodnej wyspie własnego, egoistycznego ja.
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Edyta Wolter

Racjonalność pedagogiczna

C

elem artykułu jest zaprezentowanie wybranych przykładów
polskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie racjonalności pedagogicznej, związanej z interpretacją symboliki. Tradycję wychowawczą tworzą przede wszystkim wartości kultury
duchowej, modelowe wzory osobowe i wzory zachowania składające się na szeroko pojętą symbolikę dziedzictwa. Ponieważ
rozumienie przeszłości jest niezbędne dla lepszego rozumienia
symboliki kultury, stąd jednym z najnowszych postulatów edukacji jest uczenie się z przeszłości dla przyszłości, aby przeciwdziałać analfabetyzmowi funkcjonalnemu – przeważająca część
kultury (zwłaszcza duchowej) jest wytworem pokoleń poprzednich1. Zadaniem historii jest badanie źródeł – genezy najnowszych koncepcji edukacyjnych oraz wyjaśnianie ewolucji jakości
tej wieloaspektowej rzeczywistości społecznej2.
Jan Śniadecki (1756-1830) – filozof humanista rozważając postawy interpersonalne zauważył „...przesąd uczonych wynoszących jedną naukę z pogardą drugiej...”3. Jego brat Jędrzej Śniadecki (1768-1838) postulował współpracę w zakresie rozwiązywania
problemów naukowych, podkreślając, iż „...doskonałość nie jest
rzeczą ludzką...”4. Natomiast sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Grzegorz Piramowicz (1735-1801) określił nauczycielskie obowiązki uszczęśliwiania oświeceniem umysłów5 i postulował: „...lubo kochać prawdę, nie dopuszczać fałszu...”6.
Stanisław Staszic (1755-1826) podkreślił znaczenie edukacji moralnej. Pisał, iż dopóki wychowawcy (zwłaszcza rodzice) będą dzieci oswajać z uniżonością i obłudą interpersonalną
– dopóty nie może mieć miejsca konstruktywny ład społeczny7.
Seweryn Goszczyński (1801-1876) określił cechy mędrca, któ54

rym jest człowiek skromny i wstrzemięźliwy, dbający o zdrowie
i siłę swojej energii życia8.
Najwybitniejszy polski poeta, romantyk Adam Mickiewicz
(1798-1855), jest autorem licznych filozoficzno-wychowawczych
refleksji, np.: „Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni, Ale ten,
kto za bliźnim jak za łupem goni”9. Mickiewicz postulował odpowiedzialne podejmowanie czynności badawczych: „Jeśli masz
się do dzieła ważnego sposobić, Pomyśl wprzódy, czyli chcesz
i czy umiesz zrobić...”10.
Aleksander hr. Wielopolski (1803-1877) twierdził, iż nie tylko człowiek poszukuje prawdy, ale i „...prawda szuka człowieka...”. W celu jej odkrywania najlepiej łączyć teorię i praktykę
– podejmując aktywność praktyczną odnosić ją do podstawy
teoretycznej „...czyj umysł takiem piętnem jest oznaczony, tego
życie mozolne i twarde lecz o tyle bardziej mocne i pewne...”11.
Wielopolski zauważył, iż przyczyną interpersonalnej niezgody
jest nadmierne uleganie emocjom oraz niedostateczne lub różne
rozumienie pojęć. Uzasadnił konieczność upowszechniania ścisłych znaczeń słów (prawdziwych pojęć o rzeczach).
Według Piotra Chmielowskiego (1848-1904) praca wychowawcza jest trudna, ponieważ „...jak nie ma dwu liści zupełnie
do siebie podobnych, tak nie ma dwu wpływów zupełnie tych
samych, któreby jednakowo na dwie istoty ludzkie oddziaływały...”12. Natomiast Cecylia Plater – Zyberkówna (1853-1920)
pisała „...młódź nade wszystko pouczać przykładem...”. Postulowała ujawnianie dobra w zestawieniu ze złem oraz walkę
o prawdę mimo, że rodzi często nienawiść, w przeciwieństwie
do uległości zyskującej „przyjaciół”.
Problematykę racjonalnego rozwoju społecznego, edukacji
poprzez piękno podjął Marian Sokołowski (1894-1939) – filozof, wielbiciel przyrody Tatr. Wyjaśnił, iż aby spuściznę kulturowo–przyrodniczą przekazać następnym pokoleniom trzeba
popularyzować wiedzę przyrodniczo-naukową, wychować spo55

łeczeństwo do dojrzałego współżycia z otoczeniem przyrodniczym, nauczać młodzież cenić walor estetyczny środowiska
naturalnego, ze względu na wartość historyczno-patriotyczną13.
Marian Sokołowski zachęcał nauczycieli historii i literatury do
przyjmowania czynnej postawy dydaktycznej w prezentowaniu
problematyki wrastania w kulturę regionu, zapoznawania dzieci
z symboliką kultury duchowej, na przykładach przyrodniczych
impresji zawartych w utworach poetyckich, poznawania źródeł
kultury za pomocą interpretowania znaczeń poszczególnych jej
aspektów, interpretowania mitologii Słowian, w której gaje, lasy,
góry, źródła górskie, jeziora były miejscami przeznaczonymi na
świątynie obrzędów modlitewnych ku czci Matki Natury14.
Twórczość pedagogiczna Jana Władysława Dawida (1854-1914) stanowi przykład postulowania społecznego odrodzenia moralnego poprzez kreowanie zdrowych (racjonalnych)
stosunków społecznych „...tylko dla wykrywania i ujawniania
złych czynów istnieją w społeczeństwie specyalne środki i organa, za pośrednictwem których dochodzą one do wiadomości ogółu. Tysiące ludzi wyłącznie niemal poświęca swój czas
i przenikliwość na to, ażeby odsłaniać występek, gdy tym czasem cnota przypadkowo tylko i w wyjątkowych razach wysuwa
się na widownię...”15.
W 1912 r. została opublikowana po raz pierwszy praca Dawida pt. „O duszy nauczycielstwa”, w której Dawid określił swoje
stanowisko pedeutologiczne (związane z potrzebą formacji nauczycieli – przyp. E. W.) w zakresie współzależności jakości procesu wychowania i osobowości nauczyciela „...wychować głębokie życie duchowe, to znaczy życie takie mieć już w sobie...”16.
Wincenty Lutosławski (1863-1954) przedmiot badań pedagogicznych – wychowanie pojmował jako rodzaj sztuki pięknej,
pod warunkiem, że wychowawca ma swobodę artysty i nie uprawia „...nieudolnego pośrednictwa...”17. Postulował wychowanie
do racjonalnego korzystania z wszelkich dóbr.
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Inspiracją zrównoważonego rozwoju społecznego jest
ekofilozofia18 zaistniała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.
W ekofilozoficznym światopoglądzie19 człowiek jest częścią natury i jedynie mądrość wyróżnia go w ekocentrycznym świecie, w którym natura jest tajemniczą matką kosmicznej całości.
Człowiek nosi w sobie „boską iskrę” transcendencji, panuje nad
konsumpcyjnymi pragnieniami, odróżnia duchowość od religijności, ceni medytację. Ze względu na troskę o jakość życia przyszłych pokoleń umie podporządkować ekonomię jakościowym
wyznacznikom życia, takim jak wartości witalne (zdrowe, czyste środowisko przyrodnicze i zdrowa – nietoksyczna atmosfera
społecznego porozumienia), kulturalne, duchowe. Światopogląd ekofilozoficzny zakłada równowagę pierwiastka męskiego
i żeńskiego w życiu społecznym, kreowanie kompromisu, wykorzystywanie myślenia intuicyjnego, przedkładanie wartości
rodzinnych nad ekonomicznymi.
Dom rodzinny i szkoła mają nauczać szacunku dla własnej
osobowości w indywidualnym rozwoju, jak i w harmonijnym
współistnieniu w grupie społecznej.
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BEZ AUREOLI
Poniższym tekstem rozpoczynamy prezentację sylwetek osób, które
z różnych przyczyn nie znalazły się
w kanonie świętych, gdzie mają swoje
miejsce osoby szczególnie zasłużone
dla Kościoła i są godne naśladowania.
Takich ludzi jest wciąż mało, mimo że
kalendarz liturgiczny grupuje nawet
kilku świętych, którym zarezerwował
określone dni na ich wspomnienie.
W życiu codziennym jest ich jednak ks. Zygmunt Podlejski
wielu. Wystarczy rozejrzeć się dookoła.
Do nich z pewnością można zaliczyć pastora protestanckiego, Waltera Nigga, którego sylwetkę chcemy przybliżyć. Autorem
wspomnienia o nim jest ksiądz Zygmunt Podlejski, długoletni
duszpasterz na Śląsku, a obecnie proboszcz jednej z parafii austriackich. Znany jest on z różnych publikacji książkowych, ukazujących się na rynku polskim. Jedną z nich jest książka pt. „Bez
aureoli”. (Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2007.)
Jednak zasadniczym powodem, dla którego chcemy rozpocząć
na łamach „Lasek” refleksję nad świętością życia, jest zbliżający
się jubileusz stulecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
W Laskach świętość jest niejako wpisana w historię Dzieła.
Niechaj więc refleksja nad świętością życia Waltera Nigga wprowadza nas w przestrzeń nieustającej modlitwy o beatyfikację
Założycielki – Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz Jej bliskiego
Współpracownika – Ojca Władysława Korniłowicza, których
procesy beatyfikacyjne są już na etapie prac podjętych przez
Stolicę Apostolską.
(red.)
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ks. Zygmunt Podlejski

Walter Nigg (1903-1988)

Z

dziełem Waltera Nigga zetknąłem się po raz pierwszy
w Polsce, w 1980 roku, poprzez książkę wydaną u Świętego
Wojciecha w Poznaniu pt. O wielkich świętych – inaczej. Byłem
sposobem pisania o świętych, jakie prezentował Nigg, głęboko
poruszony i zauroczony. Gdy przeszedłem do diecezji wiedeńskiej, zacząłem po księgarniach polować na pozycje Nigga, upolowane zachłannie czytać. Mój podziw dla autora nieustannie
rósł. Potem przypadek – jeśli coś takiego istnieje – sprawił, że
otrzymałem wszystkie dzieła Nigga w darze. Było tak: Pan Mach,
który lubi moje kazania i nagrywa je na taśmę, zauważył, że stosunkowo często cytuję Nigga. Pan Mach odwiedza często koleżankę z lat górnych i chmurnych we Wiedniu, panią Rauscher.
Zmarły mąż pani Rauscher był zagorzałym fanem twórczości
Waltera Nigga. Skompletował wszystkie jego książki, które po
jego śmierci zalegały w szafie i jak powiedziała pani Rauscher,
zasłużyły na lepszy los. Gdy usłyszała od pana Macha, że proboszcz z Polski jest zakochany w twórczości Nigga, postanowiła mu bezcenny skarb podarować. Pewnego dnia „tachaliśmy”
z panem Machem cztery pełne walizki książek, które sterczą
teraz u mnie na reprezentacyjnych półkach i dostarczają ciągle
wiele wzniosłych i niezapomnianych przeżyć.
Po krótkim czasie zdołałem przejrzeć wszystkie dzieła Nigga, nigdzie jednak nie natrafiłem na króciutki choćby biogram
autora. Na żadnej z okładek nie pojawiło się także zdjęcie autora. Wiedziałem, że Nigg był Szwajcarem, proboszczem zreformowanego w duchu Calvina Kościoła, że zmarł pod koniec lat
osiemdziesiątych. Przed śmiercią odwiedził diecezję katowicką,
która potem stała się metropolią.
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Postanowiłem napisać do parafii Dänikon, gdzie Nigg był
proboszczem i poprosić o jego bliższe dane biograficzne. Jakie
było moje zdumienie, gdy już po kilkunastu dniach otrzymałem
bardzo miły list podpisany przez panią Gertrudę Nigg, wdowę
po zmarłym autorze. Oto jego treść:

Gertrud Nigg
Rainhaldenstr. 5
8114 Dänikon
7. października 1997
Wielce czcigodny Panie.
Prosił mnie Pan o wiele. Curriculum vitae nie istnieje. Mój
mąż kochał nade wszystko zacisze domowe – i zgodnie z tym żyliśmy. Chciał pisać i pisał pełen gorliwości i natchnienia na temat
świętych, których tak bardzo ukochał. Spróbuję panu coś niecoś
o jego życiu opowiedzieć, chociaż on nie uważałby to za konieczne, będąc przekonany, że był tylko tubą.
Mój mąż urodził się 6. stycznia 1903 roku w Lucernie. Studiował teologię w Zurychu i Lipsku. Był proboszczem w wówczas
bardzo małych wioskach Dällikon i Dänikon, będąc równocześnie docentem historii Kościoła na uniwersytecie w Zurychu.
Z tego stanowiska zrezygnował w wieku lat pięćdziesięciu, żeby
mieć więcej czasu dla swoich literackich prac. Jako proboszcz został na stanowisku do emerytury. Zależało mu, żeby pozostać
w kontakcie z ludźmi z obu wiosek. Potem poświęcił się wyłącznie swoim manuskryptom, które przenosiłam regularnie na maszynę do pisania. Zmarł 17 marca 1988 roku, pełen wdzięczności i ufności.
Mam nadzieję, że Panu w ten sposób pomogłam i pozdrawiam
grzecznie
G. Nigg
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Piątego listopada 1988 roku, Walter Seidel wygłosił w Moguncji wspomnienie pośmiertne pt. Walter Nigg – Życie z świętymi. Z przemówienia Seidla można się dowiedzieć, że Walter
Nigg został w czternastym roku życia sierotą. Spotkał jednak
w tym czasie w Zurychu proboszcza Hermanna Kuttera, który był bardzo silną religijną indywidualnością i zdecydowanie
przyczynił się do rozwoju życia wewnętrznego młodziutkiego
Waltera. Nigg zrozumiał już wtedy, że teologia jako taka, niekoniecznie zbliża człowieka do Boga. Jedynie wiara jest tym
czynnikiem, który pozwala człowiekowi zbliżyć się do Boga.
Nie teologowie więc świadczą o Bogu i Jego miłości, ale święci.
Kutter mawiał, że teologia choruje na bluźnierczą wszechwiedzą o Bogu, że jest gadaniem o Bogu z nieczystym sumieniem.
Nigg dojrzewał w cieniu Kuttera i z biegiem czasu doświadczył
pewnej izolacji ze strony kolegów teologów, podobnie zresztą jak jego mistrz. Nigg bronił tezy, że nie o wiedzę przede
wszystkim chodzi – choć sam był niesamowitym erudytą – ale
o życie z wiary, o dojrzewanie do świętości. Jego coraz żywsze
zainteresowanie świętymi katolickimi, których Kościół reformowany przecież nie uznawał, stało się przyczyną wielu trudności z reformowanymi teologami i władzą kościelną. Strona katolicka też nie bardzo wiedziała, co sądzić o historyku
i proboszczu kalwińskim, który zajmuje się prawie wyłącznie
problemem świętości i świętymi, a o Matce Jezusa pisze tak,
(Vom beispielhaften Leben – Olten 1974 ), że niejeden katolicki teolog i pisarz wiele mógłby się nauczyć. Hans Urs von
Balthasar zarzucał Niggowi brak wyczucia Kościoła, z czym
trudno się zgodzić.
Nigg był przekonany, że istnieje jeden, święty, powszechny Kościół Chrystusowy, w kilku wariantach, co jest wyrazem
ludzkiej słabości i co można będzie w przyszłości naprawić.
Miał ogromny szacunek do papiestwa i papieża Jana Pawła II.
Czytając jego teksty, ma się ciągle wrażenie, że zostały napi62

sane przez głęboko wierzącego katolika. Nigg był na pewno
katolikiem z ducha. Pozostając przy swojej konfesji, pozostał
wierny tradycji, w której wyrósł. Faktycznie przekraczał nieustannie jej granice.
Nigg nie tylko ukochał świętych. Nigg był pod ich silnym
wpływem. Świadomie i z całej woli dążył do świętości, będąc
głęboko przekonanym, że jest ona głównym zadaniem chrześcijanina, celem jego życia i jego wypełnieniem. Jego wiara,
nadzieja, i miłość, przykładna pokora, niesamowita pracowitość, wiedza zdobywana na kolanach, bystrość umysłu odróżniająca zdrowe ziarno Ewangelii od modnych paroli teologicznych i pseudo-pobożnego gadulstwa, są świadectwem
jego wewnętrznej, chrześcijańskiej dojrzałości, doskonałości,
świętości. Nigg był święcie przekonany, że jest tylko narzędziem, tubą, przy pomocy której pan Bóg przedstawia swoich
świętych, także spośród innych wyznań i religii, niekanonizowanych, często zapomnianych. Nigg przedstawiał także wielkich ludzi pióra i pędzla, którzy przy pomocy pięknego słowa
i barwy zbliżali się do Absolutu i innym otwierali oczy i serca
na Odwieczne Piękno. Nigg popularyzował wizje proroków,
którzy głosili niepopularne prawdy. Sam stał się prorokiem,
nie zdając sobie z tego sprawy.
Walter Seidel zakończył swoje wspomnienie pośmiertne
o Walterze Niggu słowami: Jego serce rozgorzało ogniem, zaczerpniętym z płonącego życia świętych. Stali się oni jedynym
tematem jego życia. Z żarem, ze zdumiewającą radością, cichą
pracowitością i niezmordowaną wiernością oddał całe życie temu
potężnemu zadaniu – zawsze gotowy zrezygnować z siebie na
rzecz świętych i wszystkich tych świadków i ambasadorów wieczności, którzy go w tajemniczy sposób przyciągali.
Walter Nigg napisał kiedyś, że szuka drogi do odnalezienia
boskiej melodii, która nieustannie rozbrzmiewa w życiu świę63

tych. Swiętość jest naważniejszą i najpiękniejszą przygodą człowieka. Nigg próbował wniknąć w tajemnicę świętości, na ile to
jest możliwe. Tajemnica świętości stała się centralnym tematem
jego dociekań i w końcu prawie jedynym tematem jego potężnego dzieła pisarskiego. Całe jego dzieło jest niezmordowaną
próbą wsłuchiwania się w tajemnicę świętych, podziwiania ich
słów i czynów wypływających z głębi wiary, żeby cokolwiek zrozumieć z promiennej ciszy bliskości Boga i podjąć dialog z tymi,
którzy przeżywali tajemnicę świętości. Książki Nigga są usilną
próbą podejmowania tego dialogu w różnych aspektach i zaproszeniem do udziału w tym dialogu, co można najlepiej określić
mianem modlitwy.
Nigg był głęboko przekonany, że z jakim przestajesz, takim
się stajesz. Jego zdaniem, decydującym czynnikiem w dojrzewaniu wewnętrznym człowieka są spotkania z innymi ludźmi,
wartościowymi, świętymi. Przy czym sprawą drugorzędną jest,
czy oni żyją czy też kształtują nas spoza grobu. Świętych należy
traktować jako konieczne drogowskazy; jako zbawienne impulsy na naszej drodze do Boga. Święci są zdaniem Nigga Transparentami Chrystusa..., ilustracjami do Ewangelii, najlepszym
i jedynie sensownym jej komentarzem.
Walter Nigg tak skomentował swoje dzieło: Żeby uniknąć nieporozumień, muszę powiedzieć, że nie spełniam roli podstarzałej
niańki, która opowiada budujące historyjki z życia świętych, żeby
ululać czytelnika do snu w dobrym nastroju. Nie smaruję duchowej marmolady na chleb, żeby lepiej smakował. Wręcz przeciwnie,
opowiadam o dramacie świętości, który może czytelnika zaniepokoić i z błogiej drzemki zbyt wygodnego chrześcijaństwa wyrwać. Święci są bowiem rzeczywiście niewygodnymi burzycielami
naszego miałkiego chrześcijaństwa. Teresa z Avila powiedziała
kiedyś, że świętość nie jest artykułem luksusowym dla kilku wybranych dusz, lecz skierowanym do wszystkich, chrześcijańskim
wyzwaniem.
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I jeszcze ewentualna, optymistyczna wizja przyszłego świata: Co stałoby się, gdybyśmy rzeczywiście poszli w ślady świętych?
Czyżby nie wszystko zaczęło trzeszczeć? Do stu piorunów, jakie
byłyby skutki? Dokonałoby się największe duchowe trzęsienie ziemi, całe skamieniałe chrześcijaństwo zaczęłoby się ożywiać, ciasne ściany naszego bezwładu serca zaczęłyby z głośnym hałasem
pękać... Zacząłby od nowa płonąć w chrześcijaństwie ów ogień,
o którym Chrystus powiedział, że przyszedł na ziemię, żeby on
zapłonął, a potem pełen tęsknoty dodał: „... jakże bardzo pragnę,
żeby on już zapłonął”!
Walter Nigg, umierając, powiedział: Muszę ciągle śpiewać!
Z dziękczynnym śpiewem przeszedł do wieczności, w ramiona dobrego Ojca, z głębokim przekonaniem, że aniołowie,
jego wierni towarzysze, go poprowadzą.
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Z WARSZTATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek

Jezusowe żądanie miłości nieprzyjaciół

C

iągle i wciąż od nowa słyszeć
lub wyczytać można twierdzenie, że do etyki Jezus nie wniósł nic
lub niewiele nowego. W komentarzach i podręcznikach znajdujemy
odniesienia słów Jezusa do licznych
„paralel”: z egipskiej literatury mądrościowej, Pierwszego Testamentu, literatury wczesnożydowskiej,
Talmudu, Filona, Plutarcha, Epikteta i autorów znanych już tylko specjalistom. W starciu z zawrotnym
wysypiskiem trudnych do upo- ks. Alfons Józef Skowronek
rządkowania paralel czytelnik staje
zdezorientowany i pyta: Czy są to w ogóle paralele? W jakim
sensie? Jaka jest ich rzeczowa ranga i wymowa?
Sytuując konkretne wskazania Jezusa w kontekst Jego czasów, natrafiamy na trzy etyczne przykazania, które w tamtej
epoce bulwersowały, więcej: były „rewolucyjne”, i z którymi sami
chrześcijanie po dzień dzisiejszy mają swe określone trudności:
1. miłość do nieprzyjaciół, 2. opcja na rzecz ubogich i 3. zakaz
rozwodu. Zawężamy niniejszy szkic do pierwszego punktu.
Zwięzłe zestawienie obiegowych w starożytności paralel pozwoli na uwypuklenie odrębnego z gruntu nauczania Jezusa.
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I tak poeta Archiloch głosi dumnie: „Wyznaję się na jednej jedynej rzeczy i to wielkiej: temu, który wyrządził mi zło, odpłacać
złem.” Inskrypcja na grobowcu rzymskiego wodza Sulli, którą
sam miał sobie ułożyć, głosi, że żaden przyjaciel nie przewyższył
go w czynieniu dobra i żaden wróg w czynieniu zła. Wedle opinii swych współziomków polityk ten przesadził chyba w jednym
i drugim kierunku, albowiem zgodnie z przekonaniem antyku
podejmowany rewanż zawsze musiał być proporcjonalny do
czynu: oko za oko, ząb za ząb. Sofoklesową Elektrę chór napomina: „Nie nienawidź twych wrogów ponad miarę, ale też ich nie
zapominaj!” W starożytności obowiązywała powszechnie zasada: Kochaj tego, kto cię kocha i zachodź do tego, kto przychodzi
do ciebie. Kto tobie daje, temu dawaj, niczego nie dawaj temu,
który tobie nie daje niczego.1
Takie same reguły postępowania znajdujemy również w Starym Testamencie: „Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika… Nie wierz nigdy twemu nieprzyjacielowi, jak bowiem spiż
śniedzieje, tak i jego przewrotność” (Syr 12,4.10). W Psalmach
nienawiść do nieprzyjaciół nierzadko znajduje drastyczny swój
wyraz. Modlący się życzy na przykład swemu wrogowi: „Niech
dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny! Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową!” (Ps 109,8n). W tym myślowym horyzoncie odczytać należy
passus z Ewangelii Łukasza 6,27-36:
Lecz (Ja) powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeżeli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj

1

– Por. M. Reiser, Drei revolutionäre Weisungen Jesu.
http:www.nt.kath.theologie.uni-mainz.de/
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każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu tego, który
bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy
im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to wasza wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość
okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym,
którzy dobrze wam czynią, jaka za to dla was wdzięczność!
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność!
I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda
będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny.
Z podręczników historii filozofii możemy się dowiedzieć, że
również w obiegowym myśleniu Greków dominowało przekonanie, iż przyjaciołom należy pomagać a na swych nieprzyjaciół
nastawać i im szkodzić. To przeświadczenie ugruntowało się
także w okresie Cesarstwa Rzymskiego a właściwie przetrwało
do dzisiaj, szczególnie w stosunkach międzynarodowych. „Jak
ty mnie, tak ja tobie” lub bardziej pobożnie: Jak Kuba Bogu,
tak Bóg Kubie. Sprawa zaczyna się od dwojga i rychło rozwija
się ruchem spirali. Jest to przecież złota reguła wielkiej polityki
i najlepszy argument za prowadzeniem wojen. Każdy atak zderza się z kontratakiem i polityką zastraszania ze strony wielkich
mocarstw. A tymczasem już w antyku podkreślano, że nienawiść
do wroga nie może przekraczać miary, którą stanowi reguła:
„oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę” (Wj 21,24).
W ramach swej prezentacji Nowego Prawa Ewangelista
Mateusz zestawia w rozdziale 5,38-42.43-48 dwie wypowiedzi
Jezusa o cierpliwym znoszeniu przeciwności i miłości do nieprzyjaciół. Oba te żądania przeciwstawia starotestamentowym
nakazom oko za oko, ząb za ząb i Kochaj swego bliźniego, nie68

nawidź swego nieprzyjaciela. Porównanie z odpowiednim tekstem u Łukasza (6,27-36) pokazuje, że powtórzone przez niego wypowiedzi nie nawiązują do Starego Testamentu. Trzeci
Ewangelista rozwija cały interesujący nas passus w temacie miłości nieprzyjaciół. Pozostańmy jednak przy Kazaniu na Górze
w wersji Mateusza.
Zarysowuje się tutaj aspekt tolerancji. Starotestamentowe
oko za oko, ząb za ząb nie jest u Mateusza zezwoleniem na akt
zemsty, lecz stanowi zasadę postępowania karnego: Czym ktoś
zgrzeszył, tym zostaje ukarany. Kto zabija człowieka, sam musi
umrzeć. Kto kradnie owcę, musi ją zwrócić z dodaniem jeszcze jednej owcy. Kto drugiemu wybija oko, sam traci oko itd.
(ius talionis = prawo odwetu), przy czym: kara nie jest wykonywana przez poszkodowanego (byłaby to pomsta), lecz jest
sprawą instancji państwowej. Prywatną zemstę wykluczył już
Mojżesz (Kpł 19,18); w tym samym wierszu mówi o przykazaniu
miłości bliźniego!). Mimo iż za czasów Jezusa zasada odpłaty
„pięknym za nadobne” jeszcze obowiązywała, jest rzeczą sporną, czy w sądownictwie była nadal stosowana.
Żądanie Jezusa znoszenia uraz bez stawiania oporu może
brzmieć nieco sztucznie w kontekście prawniczego kanonu o prastarej zasadzie odwetu. Albowiem Jezus wcale nie żąda zrezygnowania z zemsty, która potępiona była już w Starym Testamencie,
ani też odstąpienia od środków prawnych (oskarżenie sprawcy;
skierowanie uwagi na dobre prawo albo też na ewentualną rewizję
konkretnego paragrafu itp.), lecz: występuje radykalnie – z całą
i niepodważalną wyrazistością przeciwko wszelkiemu nauczaniu
mędrców zarówno żydowskich jak i pogańskich, głoszących prawo odwetu; ten Nauczyciel żąda nawet rezygnacji z dozwolonej
samoobrony: jeżeli ktoś cię uderzył, nie bij na odlew! Jego prawo
nie opiewa: „Kochaj tego, który ciebie kocha!”, lecz: Miłuj twego bliźniego, nawet jeśli jest twoim osobistym lub politycznym
nieprzyjacielem! Jezus nie głosi hasła: „Dawaj dobremu, lecz nie
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człowiekowi złemu!”, ale: „Dawaj każdemu, który cię prosi, a kiedy ci coś zabiera, nie żądaj zwrotu!”
W Kazaniu na Górze Jezus próbował obezwładnić rzekomą
logikę zemsty. Wobec wszelkich reguł postępowania najwidoczniej nie żywił szczególnego respektu. Sam jest wystarczającym
autorytetem do zmian owych starych prawideł. Jezus wkracza
tu zdecydowanie ze swoim „A Ja wam powiadam”. A to, co
mówi, podwyższa temperaturę do stanu wrzenia. Między innymi, uświadamia swych słuchaczy w kwestii składania przysięgi.
Przysięganie się na bóstwo lub na siebie samego jest prastarym
zwyczajem, który przetrwał po nasze dni. Jezus natomiast nie
rozwodzi się nad tym, jak należycie przysięgać, lecz powiada:
Macie w ogóle nie przysięgać! Albowiem nie wystarcza, kiedy
ktoś mówi prawdę w określonych okolicznościach. Wasza mowa
zawsze ma pokrywać się z prawdą. I dlatego wasze Tak ma oznaczać – Tak, a wasze Nie – Nie.
To, co Jezus tu głosi wyzwala z pewnością protest słuchaczy lub czytelników. Któż byłby bowiem aż tak głupi, by nadstawiać jeszcze i drugi policzek, gdy go biją? I kto komuś jeszcze
dorzuca podarunek, gdy ten niesprawiedliwie czegoś dla siebie
żąda? Nie może to chyba być regułą na zażegnywanie wszystkich przypadków. Jezus nie był też prawnikiem, który miałby
rozstrzygać spory powszedniego dnia. Wygłaszane przez Niego
zdania sięgają jednak samego korzenia zła. Logika oko za oko,
ząb za ząb zostaje zadeptana. Albowiem odwet to nic innego jak
spirala śmierci. I tę właśnie spiralę nieprawości Jezus pragnie
przełamać. Albowiem zemsta jeszcze nigdy nie przyniosła rozwiązania.
W innym sformułowaniu słyszeliśmy o tym samym z ust
Pawła Apostoła: Nie pozwól się pokonać przez zło, lecz pokonaj
zło dobrem. Ta dewiza stała się programem życia ks. J. Popiełuszki, aż po grób. Tylko taka postawa otwiera się na oścież ku
przyszłości.
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Raz jeszcze powraca tu podchwytliwe pytanie: Czy miłość
nie mogłaby również wymagać, ażeby gwałtowi przeciwstawić
gwałt, gwałt za gwałt? Jeśli publiczna instancja jest podmiotem odpowiedzialności i ma po temu środki, czy nie powinna
na niesprawiedliwy gwałt zareagować gwałtem? Od tego pytania nie można się uchylić wymówką, że Jezus i pierwsi chrześcijanie z takim problemem nie byli konfrontowani, ponieważ
nie stanowili podmiotu publicznej odpowiedzialności. Przeciwnie, jak wiemy z Ewangelii, Jezus cieszył się wśród ludu
wielkim uznaniem; bez wątpienia miał możliwości wezwania
masy ludu do akcji na przykład przeciwko Rzymianom, przeciwko świątynnym kapłanom albo herodianom. W tym sensie
ciążyła też na Nim określona odpowiedzialność. Jako odpowiedź na te wyzwania wartościować musimy również Jego milczenie. Jezus miał w głowie coś innego niż zryw do protestu.
Podejmowanie akcji przeciwko komukolwiek sprzeciwiałoby
się Jego właściwym celom; i dlatego nie podejmował niczego.
A ponadto czytamy, iż proszono Go przynajmniej dwukrotnie,
by wystąpił jako sędzia, mianowicie w kontrowersji o spadek
(Łk 12,13n) i w procesie karnym (J 8,1-11). W obu wypadkach
odmówił.
Jezus sam musiał był zadawać sobie pytanie, czy miłość
do rodaków nie żądałaby podjęcia gwałtownego oporu przeciwko terrorystycznym akcjom rzymskiej władzy okupacyjnej
(Łk 13,1-3). Postawiono Mu nawet wyraźne pytanie, czy na miejscu nie byłby co najmniej bierny opór (Mk 12,13-17 – odmowa
podatku). Jezus podejmuje w tym wypadku jednoznaczną decyzję: żadnego biernego oporu, żadnej odmowy płacenia podatku.
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara!
Koniec końców: zło nie zostaje ze świata wyrugowane przez
stosowanie gwałtu. Albowiem zadany rykoszetem gwałt generuje nowy gwałt i tak rodzi się diabelski krąg bez końca. Jeżeli
natomiast zło nie zderza się z oporem, trafia w próżnię i zamie71

ra. Wymownym tego przykładem jest całe życie Jezusa: przez
krzyż do zmartwychwstania.
O przykazaniu miłości nieprzyjaciół bardzo łatwo mówić. Pojęcie nieprzyjaciela wymaga jednak oczyszczenia z jego fałszywego rozumienia. Z całą siłą trzeba najpierw podkreślić, że nieprzyjacielem nie jest ktoś, kto przez drugich jest nienawidzony, lecz
na odwrót ktoś, kto sam drugich nienawidzi. Osobiście nie mogę
jednocześnie miłować kogoś, kogo nienawidzę, ale przynajmniej
do pomyślenia jest sytuacja, iż miłuję określonego człowieka,
który mnie nienawidzi i ustawicznie rzuca mi kłody pod nogi.
I o to chodzi Jezusowi. Wynika to też ze słów „Dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą.” A więc – rzecz w tym, by miłować
i świadczyć dobro także ludziom, którzy nas nienawidzą i stwarzają trudności. Szczerze trzeba przyznać, że łatwe to nie jest.
Co więc może oznaczać miłość nieprzyjaciół w konkretnych
wypadkach?
Najpierw rezygnację z rewanżu. Ewangelista Łukasz nie na
darmo podporządkował zemstę pod temat miłości nieprzyjaciół. Biblia dostarcza materiału dowodowego. Dla przykładu:
Boży mężowie Starego Testamentu nie widzieli nic zdrożnego
w sprawowaniu swej władzy także w ten sposób, iż swym nieprzyjaciołom wyrządzali krzywdę. Mojżesz pozwala ziemi pochłonąć Koracha i jego wspólników, którzy przeciwko niemu
się zbuntowali. Prorok Eliasz ogniem z nieba niszczy pięćdziesiątnika razem z jego żołnierzami. Elizeusz srogo każe ukarać
42 chłopców natrząsających się z niego itd. Jezus natomiast odrzuca prośbę uczniów o cud kary przeciwko jednej z samarytańskich wiosek, która Mu odmawia gościny (Łk 9,51-56). Duch
miłości wzbrania odpłatę i odwet.
Samo zaniechanie zemsty i odwetu sprawy jednak nie załatwia: „Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się
za tych, którzy was oczerniają; dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą.”
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Tu staje się jasne, że miłość nie jest przede wszystkim
sprawą uczucia, przychylności, lecz wyrazem postawy i stylem zachowania. Ten, kto raz próbuje świadczyć dobro także
swym nieprzyjaciołom zamiast życzyć im złego, nagle widzieć
zaczyna rzeczywistość innymi oczami; nie jako ktoś, kto drugiemu chce czynić źle, lecz patrzy na innych jako na ludzi, którzy mają z pewnością i swe dobre strony, a którzy – być może
– nieszczęsnym zbiegiem okoliczności stali się moimi przeciwnikami. Jak mogło było do tego dojść? Czy ja sam nie ponoszę
w tym winy?
Miłość nieprzyjaciół musi więc zdążać, na krótszą lub dłuższą metę, do sytuacji, kiedy nieprzyjaciel już więcej nie będzie
moim nieprzyjacielem; a kiedy relacja już się znormalizuje, stać
się może nawet prawdziwym przyjacielem. Ten stan osiągnąć
może tylko miłość. Natomiast nastawienie wrogie petryfikuje
nieprzyjaciela na zawsze jako nieprzyjaciela i stawia go pod pręgierzem.
Jezus oczywiście nie tyle ma na myśli osobistych nieprzyjaciół, lecz ostrym swym spojrzeniem dostrzega przeciwieństwa światopoglądowe i polityczne. Nieprzyjacielem, którego
uczniowie mają miłować, jest pogański Rzymianin, który naród wybrany ciemięży i uciska; jest nim arcykapłan własnego
narodu, który Jezusa ściga z nienawiścią; jest nim celnik, który
kolaboruje z okupacyjną władzą i wysysa własnych rodaków;
w późniejszych czasach jest nim żydowski i pogański prześladowca chrześcijan, który zmierza do ich wykorzenienia.
Za tych wszystkich i im podobnych chrześcijanin ma się modlić i świadczyć im dobro.
Wszystko to łatwo przenieść i odnieść do dzisiejszych stosunków: chrześcijańska miłość obejmować ma nie tylko złego
sąsiada, którego mamy kochać, lecz rozciągać się także na politycznych przeciwników innej partii; na agitatorów i funkcjonariuszy sekt, którzy pragną z Kościołem konkurować; na kon73

kurenta w miejscu pracy, który jest zagrożeniem dla naszego
dobrego stanowiska itd.
Mateuszową perykopę o miłości nieprzyjaciół zamyka żądanie jeszcze bardziej gwałtowne: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak Ojciec wasz niebieski.” Czyż my, zbłąkane owce, możemy
być doskonali? Nie, tego idealnego stanu nie osiągniemy chyba
przenigdy. Nie jesteśmy nigdy i nigdy nie będziemy jako Bóg.
Wiemy, że między ziemią i niebem rozpościera się niezgłębiona
przepaść. A jednak Kazanie na Górze „zadaje nam ćwieka”, który uporczywie nam przypomina: „Wy jesteście światłem świata!” (Mt 5,14). Czy jesteśmy nim rzeczywiście? Albo też jesteśmy
li tylko migotliwymi światełkami, których w zalegającej ciemności w ogóle nie widać? Światłem dla świata nigdy nie jesteśmy
sami z siebie. Możemy nim się stać w najlepszym wypadku wtedy, kiedy poprzez nas prześwieca światłość samego Boga.
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W 100-LECIE URODZIN SIOSTRY JOANNY LOSSOW FSK
ks. Andrzej Gałka

Wielka Księga „Miniatur ekumenicznych”

N

a progu tegorocznego
Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan ukazuje się Księga Pamiątkowa na stulecie urodzin
siostry Joanny Lossow „Miniatury ekumeniczne” pod
redakcją s. Marii Krystyny
Rottenberg z warszawskiego
Ośrodka Ekumenicznego im.
Jana XXIII „Joannicum” [Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza „Adam”. Warszawa 2009].
Jest to pozycja składająca
się z dwudziestu ośmiu szkiców, których autorami są wybitni specjaliści w zakresie teologii
ekumenicznej, biblistyki, historii ruchu ekumenicznego oraz
dialogu międzyreligijnego. Dzieło liczące 374 strony [w tym noty
o Autorach oraz indeks nazwisk] wzbogaca jeszcze wkładka fotograficzna ukazująca życie „Joannicum” w latach 1996-2008,
to jest w okresie, kiedy jego Założycielka mieszkała już na stałe
w Laskach Warszawskich.
Księga podzielona jest na cztery rozdziały: 1. Siostra Joanna
od Jedności; 2. Ewangelia słowa i czynu; 3. Znaki ekumenicznej
nadziei; 4. Dialog i pojednanie;
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Miłą niespodzianką dla czytelników będzie fotografia
na frontyspisie przedstawiająca nie sędziwą franciszkankę
– „matkę polskiej ekumenii”, ale młodziutką, pełną wdzięku Halinę Lossow – studentkę romanistyki na Uniwersytecie
Poznańskim [w roku 1928], to jest pięć lat przed jej wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
w Laskach.
Warto może zwrócić uwagę na Słowo od redaktorki, która
prosto i zwyczajnie dzieli się swoim „marzeniem” co do przyszłości Ośrodka „Joannicum” i warszawskiej ekumenii. Nie pisze expressis verbis, czy było to „marzenie i testament” zmarłej
cztery lata temu siostry Joanny Lossow, czy jej własne marzenie.
Pozostawmy zatem to pytanie bez odpowiedzi. Wydaje się, że
rozumienie i umiłowanie sprawy jedności chrześcijan obydwu
sióstr są w gruncie rzeczy tożsame, choć charakter i styl pracy
każdej z nich jest inny.
Wspólną ich troską jest, by kościół św. Marcina w Warszawie nadal był miejscem modlitwy o jedność chrześcijan,
a Laski miejscem spotkań i braterskiej wymiany. Wyraźne
jest też ich pragnienie, aby ekumenizm nie zamykał się w wąskim kręgu osób już do niego przekonanych. W tym właśnie
celu – na prośbę redaktorki – powstała Księga zawierająca
duży wybór wartościowych tekstów napisanych przez znakomitych teologów w sposób przystępny dla szerszego grona
czytelników.
Wszyscy autorzy Księgi, katolicy i nie-katolicy, przy całej
różnorodności postaw i poglądów, podzielają entuzjazm oraz
głęboką wiarę sióstr, że: „miłość Chrystusa, miłość do Kościoła
Chrystusowego zasiana w naszych sercach, wcześniej czy później wzejdzie, jak ziarno wrzucone w ziemię”.
Na koniec, słowo wyjaśnienia odnośnie do okładki: Schody
Machabejskie w pobliżu kościoła „in Gallicantu” w Jerozolimie.
Siostra Joanna miała je zawsze w swym brewiarzu z podpisem
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„Jezusowe schody”. Motyw drogi był wszechobecny w jej życiu
i pracy dla jedności. Pojednanie jest drogą. To była też jedna
z myśli przewodnich podczas dwóch Europejskich Zgromadzeń
Ekumenicznych: w Grazu (1997) i w Sibiu (2007).
Lektura warta polecenia wszystkim interesującym się najnowszą historią Kościoła.
Ww pozycja jest do nabycia w księgarni firmowej Oficyny
Adam przy ul. Rolnej 191/193 w Warszawie tel. 022 843 37 23 wew
121, 124, w księgarni internetowej www.oficyna-adam.com.pl
oraz u Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11,
00 265 Warszawa, tel. 022/831 02 21,
e-mail: Joannicum@wp.pl

77

s. Joanna Lossow FSK

Ku jedności Chrześcijan*
1960-1995

O

d początku swego istnienia Laski były otwarte dla ludzi różnych wyznań i poglądów. Choć wyraz „ekumenizm” nie
był jeszcze znany w naszym środowisku, jednak zarówno Matka Czacka, jak i Ojciec Korniłowicz, uczyli nas przyswajać sobie
takie wartości, jak: poszanowanie cudzych poglądów, serdeczna
życzliwość dla tych, którzy myślą i wierzą inaczej od nas, szukanie
tego, co, mimo różnic, nas z nimi jednak łączy – a więc elementów, które są istotne dla ekumenizmu, jak go dziś rozumiemy.
Dla naszych Założycieli nie było „Żyda ani Greka”, lecz wszyscy Chrystusowi, bo męką Jego i śmiercią odkupieni.
Była to więc dobra szkoła, która można by nazwać „preekumeniczną”. Toteż z wielką radością, a nawet entuzjazmem, powitałam pontyfikat Jana XXIII odnoszącego się z miłością do
innych chrześcijan, których nazywał „umiłowanymi braćmi
i synami”.
Zostałam wprost urzeczona nowym stylem, który wprowadził w Kościele, i zaczęłam śledzić jego wypowiedzi i gesty. Zapadły mi zwłaszcza głęboko do serca jego słowa o tym, że katolicy,
którzy stanowią najliczniejszą grupę pośród chrześcijan, winni
wybiegać pierwsi z otwartymi ramionami na spotkanie braciom
z innych Kościołów chrześcijańskich.
Idąc po tej linii, zaczęłam studiować teologię porównawczą i ekumeniczną oraz zapoznawać się z etapami ruchu eku-

* Fragment książki „Miniatury ekumeniczne” pod redakcją s. Marii Krystyny
Rottenberg z warszawskiego Ośrodka Ekumenicznego im. Jana XXIII „Joannicum”
[Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza „Adam”. Warszawa 2009].
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menicznego, który istniał już w wielu krajach od przeszło pół
wieku.
W roku 1960 zwróciłam się do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o upoważnienie do nawiązania kontaktów
ekumenicznych i do przystąpienia do pracy na rzecz Jedności
Chrześcijan, które otrzymałam w następnym roku.
Działalność ekumeniczną prowadziłam od początku podwójnym torem;
W ramach naszego Zgromadzenia, w domu macierzystym
w Laskach i w naszym klasztorze warszawskim przy kościele
św. Marcina na Piwnej, gdzie – (z serdeczną aprobatą ówczesnej
Przełożonej Generalnej, matki Stefanii Wyrzykowskiej) – założyłam Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII „Joannicum”.
W strukturach Kościelnych, w latach 1961-1989, byłam sekretarzem Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
Od 1974 do 1995 roku – członkiem Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu.
Pod koniec 1995 roku złamałam nogę w biodrze i po operacji przywieziono mnie do Laskowskiej infirmerii.
Bogu niech będą dzięki za to, że w tym krytycznym dla mnie
momencie mogłam z pełnym zaufaniem przekazać kierownictwo Ośrodka Ekumenicznego „Joannicum” siostrze Marii Krystynie, pod każdym względem przygotowanej do tego rodzaju
pracy.
Obchodząc w tych dniach 69-tą rocznicę mego wstąpienia
do Zgromadzenia, w końcowym etapie mego życia zwracam się
do Matki Generalnej z gorącą i usilną prośbą o serdeczną i efektywną opiekę, teraz i po mojej śmierci, nad naszym Ośrodkiem.
Ekumenizm jest bowiem signum specificum epoki posoborowej, jak ostatnio podkreślił prof. Stefan Swieżawski. Jest priorytetem pontyfikatów trzech papieży: Jana XXIII, Pawła VI i Jana
Pawła II.
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My – siostry z Lasek – z wyraźnej i wielokrotnie wypowiadanej woli naszych Założycieli, mamy pilnie śledzić kierunek
nadawany przez Stolicę Apostolską i włączać się konkretnie
w aktualny rytm życia Kościoła. Jesteśmy więc predestynowane
do żywego udziału w pracach i modlitwie: ut unum sint.
Drugą, nie mniej ważną motywacją prowadzącą nas do
szczególnego umiłowania ekumenizmu, zwłaszcza duchowego, jest fakt, że jesteśmy franciszkankami. Korzenie nasze tkwią
więc równocześnie w Laskach, jak i w Asyżu, jako że patronem
Zgromadzenia jest św. Franciszek – brat wszystkich ludzi.
Anima franciscana naturaliter oecumenica est.
(Dusza franciszkańska jest ze swej natury ekumeniczna).
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Bohdan Cywiński

Nad „Miniaturami ekumenicznymi”

T

o, co tu powiem, odbijać będzie pierwsze wrażenie czytelnika, nie będącego teologiem i niezaangażowanego bezpośrednio w żadne działanie ekumeniczne, choć uważającego się
za sympatyka ekumenizmu i sympatyka Lasek. Mówiąc krótko,
nie znam się na rzeczy, choć się nią na pewno interesuję. Siostrę
Joannę Lossow znałem z daleka, wiedziałem o Niej rzeczy piękne od Jej i moich przyjaciół.

„Miniatury ekumeniczne” są księgą pamiątkową na stulecie
urodzin Siostry Joanny. Okazja ta mogła skłaniać do przygotowania i wydania wielkiego tomu, przedstawiającego szczegółowo kolejne etapy Jej życia i odkreślającego Jej dokonania, tomu
wzbogaconego dziesiątkami wspomnień Jej Przyjaciół, uczniów
i wielbicieli. Takich ksiąg pamiątkowych bywa wiele.
Redaktorka „Miniatur…” wybrała inną drogę. Osoba Siostry Joanny stanowi tu punkt wyjścia do pokazania czytelnikowi Sprawy, której Ona się poświęciła i dla której wiele zdziałała.
Jej sylwetka, zarysowana w pierwszej części książki ujęta jest
z prostotą i uderzającą dyskrecją. Wykorzystana tu została krótka i bardzo rzeczowa, wręcz „surowa” notatka autobiograficzna
Siostry Joanny i wybór istniejących fragmentów Jej korespondencji, kiedyś obfitej i bardzo szerokiej, ale przez Nią samą
świadomie zniszczonej, właśnie przez dyskrecję wobec spraw
cudzych. Dwa teksty o Siostrze są też utrzymane w tej wyciszonej konwencji. Jej postać wtopiona jest w dzieło ekumenizmu
– i czytelnik jest przekonany, że Ona sama byłaby z tego zadowolona.
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Jedność chrześcijan jest problemem od czasu Ostatniej
Wieczerzy, a zwłaszcza w toku ostatniego stulecia napisano
o niej wiele tomów. „Miniatury ekumeniczne” nie silą się na
zarysowanie całości tej problematyki. Wybierają inną drogę
– dwudziestu kilku polskich Autorów pochodzących z różnych
Kościołów chrześcijańskich, przedstawia tu krótkie teksty dotyczące zagadnień, nad którymi sami pracują, a które w jakiś
sposób wiążą się z problematyką ekumeniczną. Popularnie napisane teksty teologiczne przeplatają się więc z historią – głównie najnowszą – kultury religijnej i ze wspomnieniami konkretnych wydarzeń ekumenicznych i ich bohaterów. W sumie
otrzymujemy przede wszystkim ciekawy obraz tego, co tworzy
intelektualny klimat dzisiejszej polskiej ekumenii i dialogu
międzyreligijnego. Jest to obraz bardzo dynamiczny, budzący
optymizm.
Wydaje się, że minęła już epoka ”wieczorków zapoznawczych”, zrobiono już sporo kroków na drodze wzajemnego poznania duchowych tradycji różnych Kościołów i religii. Chciałoby się wiedzieć o tym więcej. Niewątpliwie potrzebna jest obfitsza popularyzacja tego dorobku, o którym wiedzą dotąd tylko
specjaliści z określonych dziedzin teologii czy historii kultury
religijnej.
„Miniatury” wskazują, że ekumenizm przestał już być tylko
pragnieniem przyszłościowym, ale jest coraz silniej zaakcentowanym wymiarem naszej współczesnej kultury religijnej. Siew,
w którym Siostra Joanna brała tak wielki i w Polsce odkrywczy udział, zaczyna przynosić owoce. Warto się zatroszczyć, by
te owoce jak najobficiej stały się dostępne wiernym na naszym
duszpasterskim „rynku”.
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Ks. Zygfryd Glaeser

List do Siostry Marii Krystyny
Opole, dnia 25.01.2009
Czcigodna Siostro Mario Krystyno,
Piszę, by wyrazić swoją wdzięczność i ekumeniczną radość
z otrzymanego przed kilku dniami dzieła pt.: „Miniatury ekumeniczne”, stanowiącego księgę pamiątkową wydaną z okazji
stulecia urodzin Siostry Joanny Lossow. Gratuluję! To wielkie
dzieło, upamiętniające wielkiego Człowieka. Siostra Joanna Lossow swoim życiem, w sposób nieodwracalny, wpisała się w panoramę polskiej i światowej ekumenii jako „Służebnica Krzyża
i jedności chrześcijan”. W czasach trudnych i niepewnych uczyła,
co oznacza żyć po chrześcijańsku. Dawała świadectwo szacunku wobec każdego człowieka, bez względu na jego światopogląd
i konfesyjną przynależność. Potrafiła obdarować autentyczną
i szczerą przyjaźnią oddanych Panu chrześcijan spoza Kościoła rzymskokatolickiego. Była także otwarta na ich przyjaźń.
W ten sposób urzeczywistniała, jakże jednoznacznie i bez zbędnej dyplomacji to wszystko, co dziś określamy mianem ekumenizmu duchowego, który Sługa Boży Jan Paweł II zwykł nazywać „duszą ekumenii”. Życiowym mottem Siostry Joanny było
pełnienie woli Pana: „Aby byli jedno” (J 17,21). Stąd całe Jej życie stało się służbą na rzecz chrześcijańskiej i ludzkiej jedności.
Jestem wdzięczny Najwyższemu za to, że zostałem przygarnięty
przez Siostrę Joannę do grona Jej przybranej rodziny. Mogłem
się więc uczyć od Niej ekumenicznej szczerości i bezgranicznego poświęcenia dla innych.
Droga Siostro Mario Krystyno, jestem w najwyższym stopniu wdzięczny Siostrze i Tym, którzy przyczynili się do realizacji
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projektu wiążącego wielu przyjaciół Siostry Joanny, aby poprzez
znakomitą publikację uczcić Jej pamięć i przypomnieć o tym, że
„ekumenizm jest imperatywem chrześcijańskich sumień oświeconych wiarą i kierowanych miłością” (UUS 8). Tak właśnie bezkompromisowo chrześcijańską drogę do uskutecznienia pełnej
widzialnej komunii w Chrystusowym Kościele widziała Siostra
Joanna. Niech dzieło określone w tytule jako „Miniatury ekumeniczne”, pokaże wielu, że nie ma chrześcijańskiej drogi bez
ekumenii. Co więcej, że ekumeniczna droga Kościoła, jest drogą Jego Pana. Jeszcze raz gratuluję i ekumenicznie pozdrawiam
w Panu.
Z wyrazami szacunku
ks. Zygfryd Glaeser

Stańmy się oazą, gdzie czł
złowiek cieszy się żżyciem i każdym nowym dniem. Cieszy się żżyciem takim, kttóre kosztuje wiele trudu
Zatruliśmy śświat. Jest dziś beczką prochu, umierają ryby
w skażonych wodach, umierają lasy, w zatrutych środowiś
skach umiera człowiek.
Ograbiliśmy śświat. Roztrwoniliśmy bogactwa naturalne, zmarnowaliśmy środki
ś
ż
żywno
ściowe w krajach bogatych, natomiast w krajach ubogich szerzy się nędza.
Obecny śświat, to pustynia. Kto go uratuje? Z pewnością
nie generałowie, ani politycy i technokraci! „Świat pustynię” mogą
g uratować tylko „ludzie oazy”. Ludzie posiadający nową śświadomość o wartościach
ś
rzeczy stworzonych,
o człowieku i przyrodzie. Ludzie, którzy żyj
ż ą zwyczajnie
w prostocie, prawdziwie po ludzku.
Pośr
ś ód pustyni rośnie oaza. „Ludzie – oazy” nie przeprowadzają żadnej rewolucji – oni są rewolucją!
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40. LECIE DOMU ŚW. MAKSYMILIANA – NA WESOŁO
Mariola Michalska

Uśmiechnij się
Jeżeli miłość największa w prostocie
A pragnienie najprostsze w tęsknocie,
Więc nie dziw, że pragnął Bóg, aby
Najprostsi go przyjęli, ci, którzy
Dusze mają z bieli, a dla miłości
Swej nie znają słów.
Karol Wojtyła

Z

okazji 40-lecia Domu św. Maksymiliana została zorganizowana, m.in., wystawa z tekstami powiedzonek naszych wychowanków z lat 90.
Zostałam zachęcona, aby przypomnieć i przybliżyć te zabawne sytuacje szerszemu gronu odbiorców.
W latach 1989-1995 pracowałam w internacie szkoły specjalnej, w młodszej grupie chłopców. Praca z nimi nie była łatwa, ale
urok tych dzieci dodawał blasku także i naszej pracy.
Nie dało się nie zapisywać humorystycznych wydarzeń i powiedzonek, które wnosiły tyle radości do codziennego życia.
Przychodziliśmy do pracy z założeniem, że to my, opiekunowie, mamy dzieci wychowywać i dawać im radość. Ku mojemu
zaskoczeniu często bywało zupełnie odwrotnie. Radość z prostotą
promieniowała od dzieci i wychowywała nas, wychowawców.
To, co nazywam humorem, dla tych chłopców w danej chwili nie musiało być śmieszne, ale przeżywane było bardzo poważnie.
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Sięgnijmy zatem do wspomnień:
Łukasz Kluj na Mszach dla dzieci systematycznie modlił się
o zdrowe nogi dla Siostry Seweryny. Jednak pewnego razu słyszymy:
– Módlmy się za krzesło, aby się nie załamało pod panem Czesławem. Ciebie prosimy… Trzeba było odpowiedzieć
na modlitwę dziecka, więc lud Boży odpowiedział z powagą:
– Wysłuchaj nas Panie!
Spacerujemy dzierżawą, wówczas bardzo sfatygowaną. Waldek Finc, który co chwila potyka się na niej, woła: – Pożałują te
dziury w asfalcie!
Diakon Jan Tomczyk przywołuje Waldka: – Fińcuś, Fińcuś!
(z nazwiska). Oburzony adresat odpowiada: – Proszę nie wzywać mojego imienia nadaremno!
Waldek opowiada koledze o basenie: – Ty wiesz, ile tam
wody? Aż po samą szyję!
Będziemy się dzisiaj szybciej gramolić, dobrze? – zapewnia
Waldek.
Bartek Bajon: – Ja nie chcę być dzieckiem, a cóż dopiero
grzecznym!
Innym razem Bartek z wielką radością oczekiwał odwiedzin
rodziców i bardzo to przeżywał: – Jestem taki święty, to taki najważniejszy dzień w moim życiu!
Bartek tłumaczył kiedyś koledze, że hymn, „to coś, czego ani
na leżąco, ani na siedząco się nie śpiewa”.
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Nasza Iskierka – Józiu Stasiowski, chciał koniecznie zadzwonić do wychowawcy, pana Tadeusza Wyszomirskiego. Tłumaczono mu:
– Józiu, pan nie ma telefonu!
– Nie szkodzi, ale my mamy!
Kubuś Krasucki dostał z domu list z nowiną, że siostra urodziła synka. Pełen zdziwienia i żalu skomentował: – Rodzą dzieci w tajemnicy!
– Kubuś, jak się czułeś u siostry na feriach?
– Dobrze, bo… mojemu cielaczkowi wyrosły rogi!
Mariusz Michałek: – Ja przezwyciężę swój krzyż, kiedy mnie
będzie szczypać mydło w oczy.
Adaś Pachnik podczas pierwszej pobudki po feriach rano
przy myciu przeprasza:
– Ja przepraszam, nie wiedziałem.
– Czego nie wiedziałeś? Co się stało?
– Nie wiedziałem, że trzeba wstać!
Boguś Dąbrowski zaczął intensywne lekcje orientacji.
Zwiedzają z nauczycielką długo i dokładnie salę gimnastyczną
w Domu Dziewcząt: – Po co mi to wszystko, czy ja będę o tym
książkę pisał?
– Bogdan, z czego się cieszysz? – pytamy, bo tak rechotał.
– Z radości – odpowiedział.
– Andrzej, co mieliście zadane z języka polskiego?
– Mieliśmy ułożyć zdania ze wspólnikami. (zamiast: spójnikami)
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Dawid Wasilewski pomagał w nauce wiersza na pamięć
Sebastianowi Ziółkowskiemu. Wreszcie stwierdza:
– On mówi ledwo dwie zwrotki .... i to z popychem.
Siostra Seweryna pyta kiedyś Grzesia Popiołka:
– Grzesiu, a grzeczny byłeś dzisiaj w szkole?
– Tak, tak proszę Siostry, pół lekcji przespałem!
Najbardziej dające do myślenia problemy miał Karol Lewachowski, nasz życiowy filozof. Oto jego stwierdzenia:
– Ja nie chcę dorośleć, bo jest ciężej!
– Ja wolę, żeby ludzie tak byli zbudowani, żeby nie zapominali.
– Jestem z pokolenia tchórzliwych ryzykantów!
– Dlaczego kiedyś było mniej zła szerzącego się na świecie, tzn.
kiedy byłem w pierwszej klasie?
– Karolku, jak Ci się rozmawiało z panem przez telefon?
– Dobrze, ale na żywca lepiej!
– Dlaczego górnik nie nazywa się dolnik, skoro pracuje na dole
pod ziemią?
Któregoś dnia układamy z chłopcami kolejne zwrotki do
piosenki „Jezus jest tu”. Ni stąd, ni zowąd Bogdan D. (Bodzio)
zwraca się beztrosko do kolegi: – Andrzej, dostałeś dzisiaj kalesony? A po kolejnych kilku zwrotkach: – Andrzej, pierzesz dzisiaj skarpetki?
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Podczas pogadanki o Ojcu Pio pan Jan Krakowiak powiedział: – Ojciec Pio nie miał takiego wygodnego, zwyczajnego
łóżka, jak wy. Marcin Papuga natychmiast pyta: – A co, miał
półko-tapczan?
Po całodziennej wyprawie do Czerwińska, gdzie braliśmy
udział w Misterium Męki Pańskiej, Mariusz Gaca utrudzony
westchnął: – Jaki jestem zmęczony po tej Męce Pańskiej!
Po latach, myślę z wdzięcznością, że Pan Jezus wciąż był
miedzy nami, „tu i teraz”.
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ZE WSPOMNIEŃ
Marek Zając

Moje Laski

P

od koniec lat 60. byłem studentem Politechniki Wrocławskiej. Dość często bywałem w duszpasterstwie akademickim
„Pod Czwórką”. Któregoś dnia gościła tam siostra Rafaela z opowieścią o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,
Matce Czackiej, Zakładzie w Laskach.
Nie wiem, czy taki był wtedy cel jej opowieści, ale wykombinowaliśmy sobie, że warto do Lasek pojechać. Wakacje studenckie są długie, więc we wrześniu z dwoma kolegami wyruszyliśmy autostopem w stronę Warszawy, dotarliśmy do Lasek
i odszukaliśmy siostrę Rafaelę.
Mimo że przyjechaliśmy bez żadnej zapowiedzi i w niedobrym czasie, (nie pomyśleliśmy o tym, że rok szkolny zaczyna się
wcześniej niż akademicki), zostaliśmy natychmiast najserdeczniej
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i bez żadnych pytań przyjęci. Zaraz znalazło się coś do jedzenia.
Z noclegiem było trochę zamieszania i zanim znalazło się miejsce, parę dni nocowaliśmy w pokoju p. Zawieyskiego w „Domu
nad łączką”. Przydzielono też nam
jakieś zajęcie: między innymi kopaliśmy rów pod kabel telefoniczny od
Domu Chłopców. Najciekawsze było
dla nas zetknięcie z wychowankami
Zakładu. Pamiętam na przykład Jadzię Walczuk, pokazującą nam jak
się pisze brajlem na tabliczce. Pamiętam chłopców, z którymi byliśmy na
wycieczce w Warszawie. Pamiętam
przede wszystkim, jak żywiołowo
biegali po schodach, mimo że przecież ich nie widzieli.
Taki był mój pierwszy kontakt z Laskami. Następne moje pobyty były już lepiej zaplanowane. Otóż w owych czasach podczas
letnich wakacji zjeżdżało do Zakładu kilkunastu, a może nawet
kilkudziesięciu młodych ludzi. Nie znaliśmy się wcześniej, pochodziliśmy z różnych części Polski i z różnych środowisk, ale
w niczym nam to nie przeszkadzało. Przez kilka lat z rzędu pojawiała się w Laskach mniej więcej stała grupa: Mundek i Edek
z Wrocławia, Małgosia i Krzysztof z Krakowa, Helutka ze Śląska,
Tereska z Łodzi, Staszek – Marynarz i drugi Staszek, zwany Majstrem (miał własne
rękawice robocze
i nawet prawdziwy
beret z antenką!).
Przyjeżdżaliśmy
każdy na własną
rękę, ale już wiosną
zaczynały krążyć
listy i kartki pocz91

towe: „Czy będziesz?, Kiedy?” Potem szło się ścieżką przez las
od przystanku PKS, wstępowało na chwilę do kaplicy, następnie skręcało w stronę Domu Dziewcząt, gdzie gromadziliśmy się
na posiłkach. Ci, którzy byli w pobliżu, przerywali pracę i następowały serdeczne przywitania i pytanie: „Gdzie siostra Rafaela,
trzeba się zameldować”. Chłopcy mieszkali zwykle w nowym pawilonie szkolnym, a dziewczęta w domu św. Stanisława. Tam też
wszyscy rano ściągali na śniadanie, podczas którego szczególnym powodzeniem cieszył się biały ser i dżem z czarnych porzeczek. Przed południem razem pracowaliśmy, gdzie nam kazano,
a po południu... No cóż, obawiam się, że Siostry mogły trochę
narzekać na zakłócenia spokoju. No bo na przykład, jak inaczej
niż przez okno można się było dostać do sypialni na pierwszym
piętrze, skoro zgubiliśmy klucz do drzwi wejściowych? Bywały też spokojniejsze popołudnia: np. wyprawy do Puszczy albo
do Warszawskich Łazienek.

Oprócz takich indywidualistów jak ja, pojawiały się w Laskach różne grupy młodzieżowe, najczęściej związane z Duszpasterstwami Akademickimi. Dzięki jednej z nich zetknąłem się
po raz pierwszy z mało znaną jeszcze wówczas ideą ekumenizmu. Któregoś roku, chyba 1977 lub 1978, przyjechała do Lasek grupa z Duszpasterstwa Akademickiego z Poznania. Rano
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pracowaliśmy razem, a na wieczory poznaniacy przygotowali ambitny program dyskusyjny. Siadywaliśmy wszyscy razem
w fotelach rozstawionych w hollu „Domu nad łączką” i tam słuchaliśmy przygotowanych przez nich referatów. Ktoś wyjaśniał,
co to jest ekumenizm, ktoś inny mówił, że w dalekiej Francji,
w wiosce Taizé dzieje się coś niezwykłego... Otwierały nam się
oczy i uszy na świat, na innych. Wszystko to było jednak takie
dalekie, takie nierealne...
Bodaj następnego roku przyjechali do Lasek nowi ludzie.
Najpierw małym blaszanym Citroenem dwoje Francuzów: Sabine i Françoise i Andreas z Niemiec. Dołączył do nich Andrzej
z Warszawy, a w parę dni później Stefan z Niemiec, który kilka
dni wędrował autostopem (przybył strasznie zmęczony, brudny
i głodny, bo ostatnią noc spędził gdzieś na polu w stogu siana).
Ci „nowi” opowiedzieli o przygotowaniach do Soboru Młodych.
Przez nich zobaczyliśmy Europę i Kościół Powszechny. Oni nam
opowiadali o Kościele na świecie i potrzebie zaangażowania.
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Niejednokrotnie takie rozmowy odbywały się kosztem naszej
pracy. Pamiętam taka sytuację: W kilku chłopaków malujemy
stolarkę okienną w jednej z sal domu św. Stanisława. Pośród nas
Andreas, który próbuje nam opowiedzieć o Taize i przygotowaniach do Soboru Młodych. Znajomość języków obcych nie była
chyba naszą najmocniejszą stroną, bo żeby się dogadać, musieliśmy sobie mocno pomagać rękami. Pędzle i puszki z farbą
przeszkadzały w gestykulacji, więc po chwili zostały odłożone
na bok a my, siedząc w kucki na podłodze wokoło Andreasa,
coraz bardziej pogrążamy się w dyskusji. Tego dnia niewiele zrobiliśmy. Praca na tym niewątpliwie ucierpiała, ale myślę, że duch
Lasek – nie.
Zwykle najwięcej z nas zjawiało się w Laskach na przełomie
lipca i sierpnia. Był to czas bardzo ważny i bogaty w wydarzenia.
Oprócz takich jak ja, którzy przyjeżdżali przede wszystkim do
pracy, ściągały grupki młodych, głównie studentów, szykujących
się do Pielgrzymki Warszawskiej. Oba te środowiska mieszały
się i z czasem zaczęły się przenikać. Niektórzy z laskowiczów
dołączali potem do pielgrzymki, a z kolei pątnicy zaczęli pojawiać się w Laskach nieco wcześniej by popracować. Kilka razy
do naszej grupy „wyrobników” dołączał syn p. Güntera Saerchena znanego z Akcji Znaku Pokuty
Pierwsze dni sierpnia w kojarzą mi się z dwoma ważnymi
wydarzeniami. Oczywiście 1.VIII to wyjazd do Warszawy na
Powązki. Pamięć o Powstaniu Warszawskim to dziś sprawa normalna. Mówi się o tym w telewizji, czyta w gazetach. W owym
jednak czasie wielu z nas dość kiepsko się orientowało w tradycjach patriotycznych. Przyjechaliśmy z różnych stron Polski,
z różnych środowisk, trafiając w sam środek tradycji akowskiej.
Bo to i wyprawa do Palmir i na Powązki, ale też i rozmowy przy
codziennej pracy z tymi pracownikami Zakładu, dla których Powstanie było osobistym wspomnieniem. Muszę też wyznać, jak
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wielkie wrażenie zrobiła na mnie krypta w kościele św. Marcina
z tablicami poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu.
Przecież tego nigdzie indziej nie można było zobaczyć, a tu, na
ścianach, szeregi tablic z nazwiskami i miejscem śmierci: Katyń, Ostaszków, Starobielsk. To dla kogoś, kto znał historię tylko
z ówczesnych podręczników było naprawdę wstrząsające.
Ważnym wydarzeniem, w którym brało udział wielu młodych ludzi przebywających w Laskach były imieniny księdza
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Był to wielki zaszczyt
móc przyłączyć się do grupy, która przyjmowana była tego dnia
w Pałacu przy ulicy Miodowej. Wspominam przecież wczesne
lata 70., czyli czas wszechobecności komunizmu w Polsce, gdy
przedstawiano Kościół jako zgromadzenie ciemnych wiejskich
babin, a tu spotkanie z taką wielką postacią!
Nie miałem już szczęścia ujrzeć Matki Czackiej, ale pamiętam dobrze Pana Marylskiego (nikt nie wiedział, że kilka lat
później zostanie księdzem) – oberwało się nam raz od niego, że
dębowe drzwi wstawione do kuchni w Domu Chłopców pomalowaliśmy zwykłą białą farbą, zamiast wylakierować lakierem
bezbarwnym.
Pamiętam też kilkoro innych pracowników i rezydentów Lasek. Wpływ, jaki na mnie wywarli tyle lat temu, odczuwam wyraźnie jeszcze dziś, mimo że jestem chyba starszy niż oni wówczas. Tak, Laski otwierają oczy. W mojej pamięci na tym także
polega Dzieło Lasek.
Na koniec już zupełnie osobiste wyznanie. To w Laskach poznaliśmy się z Renatą – moją żoną. Dziś cieszymy się z wnuczki,
a czy pojawiłaby się na świecie gdyby nie Laski? Jest więc za co
być wdzięcznym.
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Anna Pawełczak-Gedyk

Śladami Jezusa i Apostołów
Dlatego chcę ją przynęcić,
na pustynię ją wyprowadzić
i mówić do jej serca.
(z Proroctwa Ozeasza)

W

tym niezwykłym miejscu na ziemi ogromne wrażenie
robią obszary pustynne, bezmiary piaszczystych przestrzeni, ogromne brunatne bezwodne skaliste góry, gdzie nie
widać żadnych śladów życia, nawet jakiejkolwiek roślinności,
szczególnie w porze suchej, która trwa pół roku. Są też sawanny. Tam, wśród piasku i skał, z rzadka można spotkać wiecznie
zielone akacje. Drzewa są niewysokie, ale rozłożyste. Dają one
upragniony skrawek cienia wędrowcom i wszelkim stworzeniom szukającym wytchnienia.
Drzewa te żyją dzięki korzeniom sięgającym ponad 15 m.
w głąb ziemi. Tam znajdują wodę dającą życie, nie więdną i nie
schną nawet w największy skwar.
Byliśmy podobni do pustynnych akacji.
W Miejscach Świętych próbowaliśmy szukać wody dającej życie. Wchodząc w głąb istoty zdarzeń, jakie miały miejsce
w tej Ziemi pięknej i trudnej, z całą jej złożoną historią i tragiczną nieraz teraźniejszością, ale przecież Ziemi Wybranej, szukaliśmy Słowa Życia skierowanego do serca każdego z nas.
Słowa Pisma Świętego, wyobrażenie zdarzeń i miejscowości
opisanych w Biblii zyskały inny wymiar. Przez bezpośrednie do96
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tknięcie Ziemi Świętej, w przypadku naszej pielgrzymki dosłownie rozumiane, doświadczyliśmy wszyscy rzeczy niezwykłych.
Wydarzenia również dotknęły nas.
Historia, relacje Ewangelistów, przepowiadanie Proroków
dotyczą dawnego czasu. Ale jeśli przyjąć, że ta rzeczywistość
w sposób niewidzialny dzieje się w każdych czasach, a Ducha
Prawdy, Miłości, sensu istnienia poszukują kolejne pokolenia, to
każdy z nas w każdym czasie może odkrywać niezwykłe tajemnice. Wchodziliśmy więc w głąb czasów i zdarzeń.
Choć kolejność nawiedzanych miejsc była czasem inna, niż
wynika z historii, to przecież w losach poszczególnych ludzi nie
ma biblijnej chronologii. Ważne było, aby w każdym miejscu
usłyszeć przesłanie dla siebie.
Palestyna, usytuowana w regionie zwanym „Bliskim Wschodem”, jest jakby pomostem między Azją i Afryką. W tym kraju
upłynęło życie Jezusa, stąd wyszło na cały świat chrześcijaństwo.
W czasach Jezusa Palestyna była podzielona na prowincje, położone wzdłuż rzeki Jordan. Były to: Galilea z miastami – Nazaret,
Kana, Kafarnaum - Samaria i Judea, w której nawiedziliśmy Betlejem, Jerycho i Betanię oraz miasto święte – Jerozolimę.
Gdy wstępuje się do miasta, przychodzą na myśl słowa psalmu:
Pójdziemy do domu Pana.
Już stoją nasze stopy w twoich bramach Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela
wielbić imię Pana. (...)
Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą!”
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Jakże przejmująco aktualnie brzmi prośba o pokój dla miasta i całego regionu ogarniętego niegasnącą od wieków wojną.
Kraj to przedziwny: spotykają się ze sobą skrajna nędza, prymityw i ubóstwo z wspaniale rozwiniętą nowoczesną cywilizacją;
pustynia z zieloną obfitością bogactwa winnic, gajów oliwnych
i plantacjami palm daktylowych; tłumy rozmodlonych pielgrzymów z całego świata i tych ludzi, którzy stawiają mury, są skłóceni, pełni zadawnionych nienawiści.
Pośród tego zamętu w Miejscach Świętych niezmiennie
brzmią Słowa ustanawiające nowy porządek Królestwa Bożego,
według którego błogosławieni są pokorni, ufający Bogu, smutni,
którzy będą pocieszeni, cisi, łaknący sprawiedliwości, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości, bo
taki wzorzec postępowania, wbrew logice świata, przynosi sam
Jezus. Jest pokorny, miłosierny, przebaczający, współczujący.
Podążaliśmy ziemskimi drogami Jezusa, odczytując na
nowo Pozdrowienie Anielskie Nie bój się Maryjo, oto poczniesz
i porodzisz Syna.... Szliśmy z pośpiechem w góry (my oczywiście jechaliśmy), aby usłyszeć słowa Elżbiety: A skądże mi to, że
Matka Pana mojego przychodzi do mnie? I modlitwę dziękczynienia Maryi Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój...,
a później rozważaliśmy proroctwo Izajasza o narodzie kroczącym w ciemnościach, który ujrzał światłość wielką, albowiem
Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, i radość wielką,
niejako drugie zwiastowanie, oznajmioną pasterzom: Nie bójcie
się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel
... W Bazylice Narodzenia dane nam było uczestniczyć w przepięknej procesji do Groty i wspólnej z gospodarzami tego miejsca modlitwie. Na szlaku pielgrzymowania znalazły się wszystkie miejsca związane z publiczną działalnością Jezusa począwszy od chrztu w Jordanie, góry kuszenia, powołania pierwszych
uczniów i pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, a także miejsca
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nad Jeziorem Genezaret, gdzie Jezus przemawiał do tłumów, dokonał cudu rozmnożenia chleba, uzdrawiał i nauczał.
Przyszedł wreszcie czas, gdy Jezus udał się do Jerozolimy.
Uczniem jest ten, kto słucha również tych trudnych w codziennym realizowaniu słów: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Ostatnia zapowiedź Apostołom tego, co ma nastąpić, brzmiała:
Oto idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć
i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wędrówkę do Jerozolimy poprzedziło Przemienienie, ukazanie chwały i zwycięstwa.
Piotr, Jan i Jakub zobaczyli światłość i usłyszeli głos: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.
Ostatnia Wieczerza, ustanowienie Eucharystii, umycie nóg
uczniom wyrażało głęboką miłość i pokorę, a zostawienie nowego przykazania, które ma swe źródło w Jezusie: Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was
umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi...,
to zadanie niezwykle trudne, ale jest jedyną możliwą drogą dla
tych, co pragną iść Jego śladami.
Byliśmy w Wieczerniku, w Ogrodzie Oliwnym, na dziedzińcu arcykapłana, w grocie służącej za więzienie i wreszcie
na Drodze Krzyżowej wiodącej wąskimi uliczkami Jerozolimy
wśród zgiełku i obojętnych ludzi. Towarzyszyła nam Ewangelia
św. Jana.
W Bazylice Świętego Grobu, przy ołtarzu wzniesionym na
skale Kalwarii był czas na adorację krzyża Jezusowego i ostatnich słów: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
Po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się uczniom nad Jeziorem Galilejskim. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj
inni z Jego uczniów. (..) gdy ranek zaświtał, Jezus rzekł do nich:
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„Dzieci, czy macie co na posiłek?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On
rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.” Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował:
„To jest Pan!”
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?” „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.” „Paś baranki moje.” I znów po raz
drugi i trzeci pytał Jezus: „Czy kochasz mnie?”
Byliśmy w Kościółku prymatu Piotra, położyliśmy ręce na
skale, aby usłyszeć to pytanie skierowane tu i teraz do każdego
z nas.

Pielgrzymkę wspaniale poprowadził ks. prof. Waldemar
Chrostowski. Jesteśmy bardzo wdzięczni za głębokie zakorzenienie każdej chwili jej trwania w Słowie Bożym i doskonałą
organizację wszystkich „przyziemnych”, a jakże ważnych codziennych spraw.
Dziękujemy również Kapłanom: ks. Andrzejowi Gałce,
współorganizatorowi, oraz ks. Janowi Szubce, ks. Walentemu
Szymańskiemu i ks. Piotrowi Buczkowskiemu. Dzięki nim każdego dnia mieliśmy na szlaku pielgrzymowani swój mały Wieczernik.
Przebieg pielgrzymki, opracowywany na bieżąco dzień po
dniu przez zespół w składzie: s. Jeremia, p. Ania Lemańczyk,
p. Daniel Tomaszewski, p. Tomek Rakoczy i ks. Piotr Buczkowski, osoby zainteresowane mogą znaleźć na stronie:
www.dn.triuno.pl
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W ZACISZU IZDEBKI
s. Maria Gratia Zaleska FSK

Modlitwa
Wprowadź nas w Kyrie eleison
w zupełne milczenie
w zupełne ukrzyżowanie
Wprowadź w ubóstwo białego kamienia
Wprowadź nas w białe serce ciszy
Wprowadź nas w Chleb Boskiego Ciała
Wprowadź nas w Wino swojego Bóstwa
Kyrie eleison
Zmiłuj się Panie
Wprowadź nas w Siebie
jak w rzekę pokoju
na wieki wieków
Amen
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Szaleniec Boży
Kocham się w Tobie Boże
na śmierć na zatracenie
i jestem jak szaleniec
wśród stworzeń
Kiedyż mnie weźmiesz Panie
w krainę słońca
na wieczne miłowanie
bez końca
Pnę się ku Tobie sosną
biegnę Laskową ścieżką
Ach kiedyż ja dorosnę
by z Tobą mieszkać
Jak Cię mam zakląć Boże
byś mię już wziął na zawsze
na sercu swym położył
o Najłaskawszy
Wyciągam ręce co dnia
Wołam do Ciebie Chryste
Palisz mię jak pochodnia
Ognista
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W cieniu Twych skrzydeł
Trzeba się uczyć miłości
Inaczej
cóż będziesz robił przez całą wieczność
Trzeba ci umieć usiąść
na stopniach ciszy
gdzie łuki kamienne na straży
drzemią
wisząc
nad twoją głową w śnie rozmodlenia
i nad ołtarzem twojego serca
trzeba ci umieć usiąść
w kamiennym cieniu
słuchać jak spływa wieczność
ze skrzydeł Boga
czekać
na rozwiązanie tajemnicy
białego łuku który zdąża
po jednej osi
prosić
żeby już tak zostało
aż się nad tobą schyli
wieczność
by cię pogrążyć w białą
odwieczną chwalbę kwiatów
przed Świętym Świętych
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Drzwi
Wejdziemy przez drzwi modlitwy
przez drzwi miłości
Tak będzie nam najlepiej
najprościej
Miniemy ciasną wąską bramę
tę którą Chrystus szedł
tę samą
Pójdziemy razem w jasność wielką
jak Bracia z nieba Fra Angelica
Wpłyniemy cicho
unisono
in sinu Patris
w Ojca łono

Pójdę
Pójdę tą białą drogą
prosto w ramiona Boże
Z brzozami się pochylę
z sosnami się ukorzę
Czy w niebie też są Laski
pachnące wonią chleba
i szczyty sosen brzaskiem
modlące się do nieba
Gdy w wieczność się zanurzę
jak w śniegu przepaść białą
O stwórz mi Laski w górze
na większą swoją chwałę
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Krzyż
Widzieliśmy jak biegła z nieba wielka linia
rzucona w wszechświat władczą Bożą ręką
i przecięły się z drugą
i stały się jednym
a świat przecięcie linii nazwał Męką
Na tych dwóch prostych zawisło istnienie
jak na zawiasach
Były koniecznością
wszelkiego bytu
Ten kształt każdy święty
niósł pod spuszczoną powieką wieczności
Zajrzeliśmy w swe oczy jak w wymiar przestrzeni
by dostrzec krzyż prosty na niebie rozpięty
przekreślający nas władczym ramieniem
jednym ramieniem nas zespalający
Świat wszedł w orbitę i śpiewał milczeniem

106

W ROKU ŚWIĘTEGO PAWŁA
s. Irmina Landowska FSK
s. Bogusława Rompel FSK

Inicjatywy Internatu Dziewcząt

W

e wrześniu 2008 roku w dwóch najstarszych grupach
w Internacie Dziewcząt odbyły się zbiórki w czasie których podjęto rozmowy dotyczące przestrzegania regulaminu
internatowego, wzajemnych relacji i wspólnotowego życia na
kanwie wybranych fragmentów z listów św. Pawła:
Rz. 12, 1 – 2 i 9 – 12 oraz 1 Tes. 5, 12 – 21.
„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże:
- Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się
przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
Wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
- Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!
- W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie
się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie – wytrwali!”
„Prosimy was, bracia, abyście uznali tych, którzy wśród was
pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają
.Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością!
Między sobą zachowujcie pokój!
Prosimy was, bracia upominajcie niektórych, pocieszajcie małodusznych przygarniajcie słabych, a dla wszystkich
bądźcie cierpliwi! Uważajcie ,aby nikt nie odpłacał złem za
107

zło, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec
wszystkich!
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie
lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie!
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.”

Dnia 22 XI 2008r. trzy grupy internatowe miały możliwość
obejrzenia w Niepokalanowie MUSICALU O ŚW. PAWLE w wykonaniu Ojców Franciszkanów i młodzieży Zespołu Miriam.

W dwóch grupach internatowych odbywają się zbiórki tematyczne przybliżające postać św. Pawła i jego listy. Prezentujemy poniżej scenariusz jednej z nich, która została zrealizowana
w grupie III Internatu Dziewcząt 22 listopada 2008 roku. Całość
poprowadziła s. Bogusława Rompel.

Misyjna działalność świętego Pawła Apostoła
Cele:
– utrwalenie poznanych informacji o misyjnej działalności
świętego Pawła Apostoła
– przybliżenie postaci, pomoc dziewczętom w utożsamieniu się
z adresatami listów
Metody:
– prezentacja tekstów
– rozmowa i refleksja, burza mózgów
– słuchanie utworów muzycznych
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– wykonanie zadań (rebusy, których rozwiązaniem są hasła
związane ze św. Pawłem, grupowanie elementów) – metoda
aktywizująca
Plan zajęć:
1. Wprowadzenie do zajęć.
Wychowawca przedstawia dziewczętom krótkie wprowadzenie w temat zajęć.
Czytając wspomnienia z pielgrzymki Ojca Świętego Jana
Pawła II do miejsc związanych z życiem i działalnością Apostoła Pawła, znalazłam następujące słowa: „Tutaj wszystko się
zaczęło. I młodość i szkoła i pierwsze dyskusje z pogańskimi
sąsiadami. I pierwsza gorliwość o dom Boży tutaj się zaczęła. Tylko miejsce gdzie Szaweł zwany również Pawłem chodził
po maturze na kremówki nie udało nam się w Tarsie znaleźć.”
(Jednak jest jedna pamiątka bardzo związana z czasami dzieciństwa i młodości Apostoła. W Tarsie do dzisiaj, na miejscu
gdzie kiedyś znajdował się dom św. Pawła, jest studnia, która
pamięta tamte czasy. Jest w niej woda i podobno ma właściwości lecznicze.)
Paweł, jak wiecie, był gorliwym Żydem, wyznawcą Jedynego Boga Izraela. Wierność Bogu u Izraelitów jest czymś pięknym i dobrym, godnym naśladowania, ale niektórzy Żydzi
w swojej nadgorliwości zapomnieli o najważniejszym przykazaniu Boga, o miłości. W imię wierności Bogu zaczęli zabijać
np. przez ukamienowanie innych ludzi, a tego Bóg nie chciał.
Szaweł był niewidomym w swoim sercu, nie rozpoznał w wyznawcach Jezusa swoich braci, nie spotkał w wyznawanym
przez chrześcijan Jezusie Boga, tego samego, w którego przecież wierzył. Był pewny siebie, pyszny, zarozumiały. Ale przez
łaskę Boga spotkał Jezusa i odtąd modlitwa Żydów: „Szema
Izrael – słuchaj Izraelu” stała się jego serdeczną modlitwą jako
chrześcijanina.
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2. Słuchanie piosenki Jedyny Pan, Prawdziwy Bóg, Szema Izrael
z płyty „Błogosławiony trud – muzycy polscy Ojcu Świętemu”.
3. Czytanie przez dziewczęta fragmentów Dziejów Apostolskich:
Dz Ap 9. 20 – 25; Święty Paweł ucieka z Damaszku spuszczony w koszu.
Dz Ap 14. 8 – 18; Święty Paweł uzdrawia człowieka chorego,
a następnie powstrzymuje mieszkańców Listry przed oddaniem mu czci boskiej.
Dz Ap 14. 19 – 22; Ukamienowanie św. Pawła.
Wysłuchanie piosenki z płyty ks. Bogusława Zemana SSP Nie
posłał mnie Chrystus abym chrzcił.
Dz Ap 16. 22 – 26; Chłosta, uwięzienie i cudowne uwolnienie
św. Pawła.
Dz Ap 17. 32 – 34; Wyśmianie nauczania Apostoła przez
Ateńczyków.
Dz Ap 18. 1 – 3; Praca fizyczna i zarabianie na swoje utrzymanie.
Dz Ap 19. 10 – 19 [13-16]; Działalność św. Pawła w Efezie.
Dz Ap 20. 7 – 12; Wskrzeszenie chłopca.
Dz Ap 20. 22 – 25, 31 – 32; Pożegnanie z Efezjanami.
Dz Ap 20. 33 – 38; Pożegnanie z Efezjanami.
Po każdym przeczytanym fragmencie, wspólnie omówionym, zapisujemy cechy misyjnej posługi świętego Pawła Apostoła, np.:
a) gorliwy, oddany
b) obdarowany łaską uzdrawiania
c) cechuje go prawda
d) wierność aż do oddania życia, odwaga, czerpie siłę z modlitwy,
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e) nie poddaje się zwątpieniu
f) pracuje na swoje utrzymanie, posiada zawód, pomaga innym
ludziom,
g) służy innym ludziom nic w zamian za to nie otrzymując,
h) wierny wspólnotom, które założył, współczujący, zatroskany,
ludzki, itd.
4. Życzenia, dedykacja dla dziewcząt od św. Pawła Apostoła:
List do Filipian 4, 4 – 7
Fragmenty Listu św. Pawła Apostoła czytane przez panią
Maję Komorowską – płyta „Modlitwy Katedr Polskich”.
5. Rok Świętego Pawła ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI w Rzymie, w Italii od 28 czerwca 2008 roku do
29 czerwca 2009 roku – prezentacja krótkiego fragmentu
Hymnu na Rok Świętego Pawła Apostoła.
6. Przekazanie Lasek misyjnych z przesłaniem i zadaniem na
najbliższy czas – misyjna wędrówka do swojego serca w celu
odszukania miejsc potrzebujących uleczenia przez Pana Jezusa – upadki, lęki, niskie poczucie wartości, coś czego nie
akceptuję w moim życiu.
Każda z dziewcząt otrzymuje napisany w brajlu tekst św. Pawła z Listu do Galatów 5.1
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w
niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” Wychowawca zachęca do refleksji nad znaczeniem słowa „wolność”.
- wysłuchanie piosenki ks. Bogusław Zemana SSP Pragnienie
wolności.
7. Zakończenie zajęć:
– obejrzenie przez dziewczęta rekwizytów, pogrupowanie ich
oraz rozwiązanie rebusów.
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Przed Świętem Nawrócenia Świętego Pawła – 25 I 2009 r. –
przez dziewięć dni – od 14 I 2009r., dziewczęta z całego Internatu mogły spotykać się o 21.00 na wspólnej piętnastominutowej
modlitwie i słuchaniu z płyty listów św. Pawła. Listy były czytane
przez aktorów Teatru Starego w Krakowie. Nasza modlitwa Słowem Bożym kończyła się wspólnie odmawianą Litanią do św.
Pawła autorstwa bł. Jakuba Alberione, założyciela Rodziny św.
Pawła. Oto jej tekst:
- Miłości Boga Ojca – zbawiaj nas.
- Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa – ożywiaj nas.
- Udzielanie się Ducha Świętego – uświęcaj nas.
- Święty Pawle – módl się za nami.
- Ty, coś sam dostąpił miłosierdzia Bożego…
- Ty, któremu objawił się Syn Boży…
- Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa…
- Ty, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów…
- Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami
i cnotami…
- Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła…
- Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom…
- Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów…
- Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża…
- Ty, przez którego Chrystus żył i mówił…
- Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej…
- Ty, któryś podjął więzienia i trudy…
- Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa…
- Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba…
- Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie…
- Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś
wieńca sprawiedliwości…
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na
głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał
światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój
Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez
Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

W Wielkim Poście poszczególne grupy będą wyjeżdżać do
kościołów stacyjnych w Warszawie, by uczestniczyć w Nabożeństwie o św. Pawle i spełniając warunki uzyskać odpust zupełny
dla siebie lub innych.

Myś
yśląc o kimś dobrze – pobudzasz go ku dobremu
Żaden człowiek nie jest aż tak dalece zły,
ł jak go oto
„oskarż
r ają” sporadycznie najgorsze momenty jego życia.
ż
Nikt też nie jest aż tak doskonały,
ł jak o tym świadczy
ś
ć
by mogł
gły pojedyncze fakty jego postępowania.
ę
Jedno potknięcie człowieka nie może rzucić plamy na
całe jego żżycie. Byłoby wielką i niewybaczalną krzywdą
zniszczyć na całe żżycie dobre imię człowieka w związku
z jakimś jego upadkiem, czy niewłaściwym postępowaniem.
ę
Przecież jeden zły
ł dzień nie czyni złymi
ł
dni następnych.
ę
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Z TWÓRCZOŚCI UCZNIÓW LASEK
Bartek Radomski

Ludzka nieodpowiedzialność

P

ewnego razu był sobie chłopiec,
który bardzo kochał zwierzęta.
Kiedyś poprosił rodziców o pieska.
Rodzice długo byli przeciwni kupnu
zwierzaka. W końcu chłopcu udało
się zaprowadzić mamę do sklepu zoologicznego. Sprzedawczyni
bardzo chwaliła zwierzaka i zapewniała, że pies jest mały i idealnie nadaje się dla chłopca. Mama nie była pewna, czy pies nie
będzie się męczył w ich małym mieszkaniu. Jednak po długich
rozmowach rodzice postanowili kupić psa.
Dziecko bardzo pokochało malutkiego i zabawnego szczeniaka. A zwierzę przywiązywało się do rodziny, a najbardziej
do chłopca. Powoli pies przestawał jednak być małym szczeniaczkiem, a stawał się dorosłym i wielkim psem. Nie był już
taki zabawny, a ciągłe obowiązki i wychodzenie z psem na spacery przestały odpowiadać chłopcu, który znalazł sobie inne
zainteresowania. Rodzice także nie mieli czasu zajmować się
psem. Pies chodził głodny i zaniedbany, często błąkał się po
osiedlu.
W końcu rodzina wybrała się na wycieczkę za miasto. Zabrano i psa. Podczas postoju na leśnym parkingu zwierzak na chwilę
się oddalił, a kiedy wrócił na miejsce, nie było już ani samochodu, ani jego ukochanego właściciela. Długo biegał nasłuchując
i węsząc. Szczekał w nadziei, że chłopiec wróci, ale niestety, został sam. Nie wiedział, w którą stronę się udać. Pobiegł przed
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siebie. Biegał tak kilka dni, nie mając co jeść i narażając się na
agresję innych bezdomnych psów. W końcu był już bardzo zmęczony. Dotarł do jakiegoś domostwa, położył się pod płotem
i zasnął.
Kiedy się obudził był w mieszkaniu, a przed nim stały dwie
miski: z wodą i z pożywieniem. Na początku myślał, że to jego
dawna rodzina go odnalazła i zabrała do domu. Tak jednak nie
było. Przygarnęła go staruszka – właścicielka domu, przy którym zmęczone psisko zasnęło. Przygarnęła go, nakarmiła i urządziła mu legowisko we własnym niewielkim domku.
Kobieta pokochała psa, a pies pokochał i przywiązał się do
swojej nowej pani. Oboje byli samotni, a teraz mieli siebie. Razem, dotrzymując sobie towarzystwa i opiekując się sobą nawzajem, przeżyli wiele lat.

Co to za pies?
Dokładnie dwa lata temu zjawił się u nas w domu nowy
mieszkaniec.
Nie był to jednak taki mieszkaniec jak wszyscy dotychczasowi. Miał brązową sierść i długi ogon. Trafił do nas przypadkowo. Niby pies jak pies, ale stał się nasz. Po długich namysłach
z rodzicami postanowiliśmy, że nazwiemy go Hektor. Jest piękny, uwielbiamy go wszyscy. Psa znalazłem ja, a było to tak:
Pewnego letniego dnia tata musiał pojechać do firmy, aby
zdać kartę pojazdu. Na drugi dzień mieliśmy jechać na wakacje
nad morze, więc chciał się rozliczyć ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Kiedy usłyszałem, że tata wsiada do samochodu, poprosiłem, aby zabrał mnie ze sobą. Zgodził się, więc
pojechaliśmy. Kiedy załatwiał ostatnie formalności w firmie, ja
grałem w piłkę nożną z synem dozorcy, który także na chwilę
przyszedł do pracy swojego ojca.
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Graliśmy trzeci mecz z rzędu, kiedy jeden z pracowników
przyszedł do mnie i powiedział, że jakiś pies pilnuje naszego
samochodu. Byłem pewien, że mężczyzna ten chciał zrobić mi
żart, a przy samochodzie nie ma żywego ducha, nie mówiąc
o psie. Zacząłem się śmiać i z wielką pewnością siebie poszedłem
w kierunku samochodu. W tym momencie mnie zamurowało!
Istotnie koło naszego auta siedział pies i merdał ogonem. Kiedy
podszedłem bliżej, pies nadal nie ruszył się, jakby chciał pokazać, że samochód jest jego własnością i on go pilnuje. Otworzyłem drzwi i w tym momencie pies wskoczył na siedzenie.
Poszedłem do taty, bo nie wiedziałem, co mam robić. W tym
czasie psiak rozgościł się w samochodzie zajmując tylne siedzenie. Kiedy razem z tatą zobaczyliśmy go, merdał do nas przyjaźnie ogonem i tak na nas patrzył, jakby prosił, byśmy go zabrali
ze sobą. Poza tym w ogóle się nas nie bał.
I cóż mogliśmy zrobić, kiedy wierne psie oczy tak na nas patrzyły? Zabraliśmy go do domu. Oczywiście moja mama na początku nie była zachwycona nowym mieszkańcem, ale po pewnym czasie pies „zaczarował” ją swoim nieodpartym urokiem.
Miewamy z Hektorem różne śmieszne przygody. Pies mieszka ze mną w jednym pokoju i bardzo nie lubi, kiedy wyjeżdżam
na dłuższy czas do szkoły do Lasek. Wówczas przez cały tydzień
chodzi przygnębiony, a kiedy wracam do domu jest niesamowita radość – i moja, i jego. Hektor najpierw skacze na tatę, jakby chciał mu podziękować, że przywiózł mnie do domu, potem
skacze na mnie – tak mnie wita, a następnie jak opętany biega
po całym domu.
Bardzo kocham Hektora i najchętniej bym się z nim wcale
nie rozstawał.
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Katarzyna Dojnikowska

Moje zwierzęta

N

azywam się Kasia, mam dwanaście lat i chodzę do piątej klasy.
Chciałabym opowiedzieć wszystkim o
zwierzętach, które miałam w przeszłości i które mam obecnie.
Zwierzętami interesowałam się od
dawna i miałam ich dosyć dużo. Chciałam nawet kiedyś zostać
weterynarzem-chirurgiem. Bez zwierząt w moim domu nie wyobrażam sobie życia. A oto moje zwierzaki:

Zwierzak pierwszy – Niedźwiedź
Pewnego dnia mój tata wrócił z pracy z psem. Pies był wielki,
czarny, a nawet miał brodę – jak to bywa u tej rasy. Była to rasa
sznaucer olbrzym.
Psiak nie wyglądał najlepiej, ponieważ miał zabrudzoną
sierść. Tata umył go specjalnym psim szamponem i olbrzym od
razu poweselał. Z powodu jego rozmiarów i groźnego wyglądu
nazwaliśmy go Niedźwiedź.
Niedźwiedź był moim wiernym przyjacielem, umiał siadać
na rozkaz i wykonywać inne komendy.
Pewnego zimowego dnia Niedźwiedź poszedł ze mną i z rodzicami na sanki. Tata dał mu sznurek od sanek i nie uwierzycie: Niedźwiedź ciągnął mnie na nich. Ciągnął mnie i ciągnął,
aż nagle przewrócił się w śnieg. Wyglądał bardzo śmiesznie, bo
czarny pies stał się cały biały.
Podczas wakacji Niedźwiedź pojechał z nami na wieś. Niestety, stał się groźny dla zwierząt w gospodarstwie i weterynarz
podjął decyzję, że trzeba go uśpić. Bardzo to przeżyłam.
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Zwierzak drugi – żółw
Pewnego razu mój wujek Mirek postanowił oddać mi swojego żółwia Filipa. Od razu chciałam po niego pojechać. No
i pojechałam, ale… dopiero miesiąc później z tatą.
Filip był średniej wielkości i miał bardzo twardą skorupę.
Kiedy przyjechaliśmy z nim do domu, musieliśmy ogrzać go
pod lampką, ponieważ w samochodzie było mu za zimno.
Żółw jadł sałatę, ogórki i pomidory. Poruszał się wolno, jak
na żółwia przystało. Nie był zbyt wymagającym zwierzęciem.
Na początku zimy Filip zniknął. Okazało się później,
ze schował się za kuchenką gazową, ponieważ żółwie zapadają
w sen zimowy. Bardzo miło wspominam Filipa.
Kolejne zwierzaki – chomiki
Kiedyś moja ciocia Basia przywiozła ze sobą chomika,
a potem „zapomniała” go zabrać od nas z Warszawy do swojego domu. Chomik miał na imię Dżery i został u nas. Był szary
i miał czarną pręgę biegnącą wzdłuż grzbietu. Miał czarne oczy
i był naprawdę bardzo ładny.
Karmiliśmy go specjalną karmą dla gryzoni, dawaliśmy mu
kukurydzę i marchew. Chomiki nie żyją zbyt długo, a nasz żył
dwa lata. Bardzo za nim tęskniłam.
Tak tęskniłam, że ta sama ciocia, która przywiozła Dżerego,
kupiła mi kolejnego chomika. Wyglądał tak samo jak pierwszy
i dlatego też dostał to samo imię. Kolejnego chomika przywiozła mi ciocia Henia. Gryzoń okazał się samiczką i nazwaliśmy ją
Dżeraldina. Była podobna do Dżerego i jadła to samo, co on.
Pewnego listopadowego wieczoru moja siostra zawołała
mnie do łazienki, gdzie stała klatka z moimi chomikami i powiedziała, że urodziły się małe chomiczki. Byłam zachwycona!
Małe były piękne i wyglądały zupełnie jak ich rodzice. Ja i moja
siostra nazwałyśmy je Kacper i Aleks. Miałam odtąd chomiczą
rodzinkę.
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Skrzydlata menażeria
Na chomikach się nie skończyło, bo pewnego dnia ciocia
Krysia przyniosła mi kanarka, którego nazwaliśmy Kubuś. Ptaszek był żółty i bardzo oswojony. Jadł karmę dla ptaków, a czasami – gdy ja coś jadłam – przylatywał i siadał mi na ramieniu,
a potem zjadał okruszki z mojego talerza.
Kiedyś Kubuś miał taką przygodę: wpadł do zlewu, ale na
szczęście szybko go wyciągnęliśmy. Śmiesznie wyglądał, kiedy
czyścił swoje mokre piórka.
Kiedy Kuby już nie było, moja mama postanowiła kupić mi
nowego ptaszka i kupiła… dwa. Były to mewki japońskie, które nazwaliśmy Kubuś i Karolcia. Ptaszki budziły mnie każdego
ranka swoim śpiewem. Żyły dużo dłużej niż kanarek.
Mordka
Pewnego dnia, kiedy wracałam z tatą do domu, przejeżdżaliśmy obok sklepu zoologicznego i tata zaproponował, że kupi mi
rybkę. Mama nie była zadowolona z naszego zakupu.
Rybka była mała i błyszcząca. Nazwaliśmy ją Mordka. Niestety, nie żyła zbyt długo, ponieważ zatruła się swoim pokarmem.
Zabawny królik
Trzynastego kwietnia, kiedy wróciłam ze szkoły, taty jeszcze
nie było w domu. Gdy w końcu wrócił zauważyłam, że przyniósł
ze sobą małe pudełko. Okazało się, że zawartością pudełka jest
mały biało-czarny króliczek.
Króliczek miał śliczne czarne oczy, był biały i miał czarną
sierść tylko na pyszczku i po bokach. Bardzo się ucieszyłam, że
go dostałam. Z powodu koloru jego sierści nazwałam go Śnieżka.
Ale jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że Śnieżka jest
samcem! Od razu Śnieżka została przemianowana na Śnieża.
Śnież jest już dość duży. Uwielbia rozrabiać, rzuca na przykład miską o klatkę. Bardzo lubi gryźć różne rzeczy – koszule
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taty należą do jego ulubionych. Mam nadzieję, że mój mały futerkowy przyjaciel będzie długo żył i nie przestanie rozrabiać.
To już cała moja zwierzęca gromada. Mam nadzieję, że moje
opowiadanie spodoba się wszystkim wielbicielom zwierząt.

Niezwykły weekend listopadowy
Kiedy w sobotnie popołudnie pojechałam do wujka, wiedziałam, że będzie bardzo miło i dobrze spędzę czas.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, na progu powitało nas radosne szczekanie psa. Piesek, który do nas przybiegł, był cały biały
i miał brązowe oczy. Był rasy bolończyk. Szczeniak nazywał się
Mia.
Zabawa ze szczeniakiem była bardzo śmieszna. Ja i moja
cioteczna siostra rzucałyśmy piłkę, a Mia ją przynosiła. Pies
wprawdzie reagował na komendę „aport”, ale za nic na świecie
nie chciał jej wypuścić z zębów. Oprócz tego nauczyłyśmy suczkę komendy „siad”. Pies był wesoły i towarzyski.
Tylko jednej rzeczy Mia nie umiała się oprzeć – gryzieniu
poduszek i mojego plecaka. Wskutek tego mój plecak nie wyglądał ładnie – był porwany i nadgryziony.
Kiedy musieliśmy wyjechać, bardzo mi było żal, że już nie
będę mogła bawić się z Mią.
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Magda Mydłowska

Wiosna

W

iosna przyszła do nas dzisiaj
przed południem. Przywitała
nas ciepłymi promykami słońca. Była
bardzo ciepła i kolorowa.
Na drzewach zawiesiła pierwsze
pąki. Zazieleniła trawę. W ogrodach i na łąkach rozwinęła kaczeńce, krokusy, przebiśniegi, tulipany, stokrotki i inne piękne
kwiaty. Na gładkim i błękitnym niebie przykleiła złote słońce.
W niewielkim stawie na łące obudziła żaby, które zaczęły
głośno rechotać i kumkać. W lesie natomiast pobudziła niedźwiedzie, a pszczoły zagoniła do pracy. Przywołała do siebie ptaki, które powróciły z dalekiej podróży.
Po tak ciężkim wysiłku odpoczęła troszeczkę, a potem…
Wyjęła rowery, rolki, skutery. Piłki i skakanki. Dzieci zapędziła do jazdy i zabawy!
Wszystko i wszystkich obudziła do życia. Wszystko i wszyscy
oddychali z radością wiosennym powietrzem – świeżym i rześkim.
Tak minęły pierwsze dni od przybycia wiosny.
A ona spoglądała i na ludzi, i na kwiaty, i na deszczowe
chmury, które przywiał wiatr. I cieszyła się, że swoją obecnością
każdemu stworzeniu przynosi radość i nadzieję.

Przypadkowy przyjaciel
Dawno – niedawno, daleko – niedaleko… Mogłabym zacząć
tę historię tak, jak zaczyna się baśń. Ale ta historia, którą chcę
opowiedzieć, wydarzyła się naprawdę tuż przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
121

Pewnego letniego dnia szłam sobie z babcią ścieżką przez park,
oddychając świeżym powietrzem. Nagle coś przybiegło i zaczęło
łasić się do mnie. Zorientowałam się, że jest to pies. Na początku przestraszyłam się, ale zaraz schyliłam się, aby obejrzeć psa.
Babcia powiedziała mi, że jest to pudelek. Pies miał miękką sierść
i bardzo mi się spodobał. Skąd wziął się tu pudel bez właściciela?
– razem z babcią zastanawiałyśmy się głośno i nic nie przychodziło nam do głowy. Oprócz nas i psa w parku nie było żywego
ducha. Nie wiedziałyśmy też, co mamy z nim począć. W końcu
jednak postanowiłam zabrać go do domu, a następnego dnia napisać ogłoszenie i rozwiesić je w okolicy. Pomyślałam, że tylko
w taki sposób pies ma szansę wrócić do swojego pana lub pani.
Okazało się, że rodzice nie są zachwyceni tym, że przyniosłam do domu zwierzaka. Bo co będzie, kiedy się okaże, że właściciel psa się nie znajdzie? Ja oczywiście znalazłam na to radę
– pies mógłby zostać u nas na zawsze. Już od kilku lat marzyłam
o prawdziwym psie, a tym samym o przyjacielu, który będzie
wierny i będę mogła wyszeptać mu wszystkie swoje najskrytsze tajemnice. Ale rodzice nigdy nie chcieli się na to zgodzić.
Cóż…
Następnego dnia z babcią napisałyśmy ogłoszenie, że wczoraj na takiej i takiej ulicy, w parku w tej i tej okolicy znalazłyśmy
pudla. Opisałyśmy wygląd psa i podałyśmy numer naszego telefonu, pod którym można będzie się o niego dowiedzieć. Ogłoszenie bezzwłocznie powieliłyśmy kilka razy i wywiesiłyśmy
w okolicy.
I tak jak babcia przewidywała – właścicielka psa zadzwoniła
tego samego dnia. Bardzo nam dziękowała za przygarnięcie psa,
który uciekł z domu.
Mnie zrobiło się bardzo smutno, że będę musiała go oddać, ale błysnął dla mnie też promyk słońca w tej całej sytuacji.
Pani właścicielka pozwoliła mi odwiedzać psa, kiedy tylko będę
chciała. I w ten sposób zdobyłam nowego przyjaciela!
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Izabela Wydra

Walka z żywiołem

P

ewnego letniego dnia wybrałam
się z mamą na spacer z Przerośli
do miejscowości Zusenko. Była piękna, słoneczna pogoda i nic nie wskazywało na to, że niedługo będzie burza.
Kiedy uszłyśmy jakieś trzy kilometry, mama zauważyła w oddali
ciemne chmury. Nie białe, piękne obłoczki, ale nabrzmiałe od
ciężkiej wody chmury. Kiedy mama powiedziała mi o tym rzekłam:
– Mamo, lepiej wracajmy do domu póki nie zaczęła się ulewa. Nie mam zamiaru przemoknąć do suchej nitki, a poza tym
do domu jest stąd kawał drogi i cały czas przechodzimy między
drzewami. Wiem to dlatego, bo słyszę ich szum. Wracajmy, proszę cię! Wiesz przecież, że boję się burzy, zwłaszcza wtedy, gdy
podczas niej znajduję się bardzo blisko drzew.
Mama przystała na tę propozycję. Zanim jednak zdążyłyśmy
wrócić, zaczęło padać. Najpierw był to mały, ledwie odczuwalny
deszczyk, potem krople spadały coraz gęściej i gęściej, aż w końcu lało jak z cebra. Raz po raz słyszałyśmy ogłuszające grzmoty,
to dalej, to znów bliżej nas. Zaczęłyśmy uciekać przed burzą tak
szybko, że nieomal buty pospadały nam z nóg. Jakby na złość,
oprócz deszczu zaczął padać grad i zerwał się silny wiatr.
Do domu było jeszcze ze dwa i pół kilometra, kiedy zwolniłam i powiedziałam mamie, że nie dam rady biec dalej. Mama
zrobiła to czego się można było spodziewać. Odpowiedziała,
że musimy biec dalej, bo stoimy akurat pod drzewem. Przestraszyłam się wtedy niezmiernie i pociągnęłam mamę za rękę.
Biegłyśmy dalej. Po drodze zatrzymywałyśmy się jeszcze kil123

kanaście razy, ale gdy na niebie pojawiała się błyskawica, musiałyśmy znowu biec. Od czasu do czasu z taką siłą wpadałam do kolejnych kałuż, aż rozbryzgująca woda moczyła mnie
aż do pasa.
Kiedy dobiegłyśmy na pół żywe do domu, na klatce schodowej czekała na nas Ela, moja siostra. Pytała, dlaczego nie odbierałyśmy telefonów. Opowiedziałyśmy jej wszystko ze szczegółami. Po wejściu do domu wzięłam gorący prysznic, napiłam się
cieplutkiej herbaty i poszłam spać.
Choć nasza „walka z żywiołem” była wielkim niebezpieczeństwem, przygoda zakończyła się pomyślnie i często ją
wspominam.

Kocham cię, mój świecie
Często leżąc w łóżku, myślę sobie, jak pięknie i mądrze Pan
Bóg stworzył świat. Ten świat możemy odbierać i poznawać za
pomocą zmysłów. Możemy zgłębiać wszystkie jego tajemnice.
Jasne słońce grzeje i daje ciepło, światło oraz radość. Gdy
czuję muśnięcie jego promieni na twarzy, od razu pojawia się na
niej uśmiech. Śpiew ptaków słyszany o wczesnym poranku daje
mi nadzieję na dobry, szczęśliwy dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy kojarzy mi się z miło spędzonymi wakacjami. Plusk
wody pozwala wyobrazić sobie, jak wygląda życie w podwodnym świecie. Wieczorne cykanie świerszczy pobudza moją wyobraźnię i przenosi mnie do dżungli. Brakuje w tym wszystkim
tylko odgłosów dzikich zwierząt. Jest tam trochę strasznie, trochę tajemniczo, a jednocześnie przyjemnie i ciekawie.
Kocham ten świat za jego piękno i harmonię, choć go nie widzę. Chłonę go tak, jak potrafię. Zmysłami: dotykiem, słuchem,
węchem i smakiem.
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Paweł Jaworski

Pożar w dżungli

P

ewnego słonecznego dnia, wśród
wysokich palm tak jak co dzień
biegały antylopy i zebry, słonie, nosorożce, żyrafy. Wśród drzew bawiły się małpy, po ziemi pełzały węże
i inne zwierzęta. W jeziorach i rzekach było mnóstwo krokodyli
i hipopotamów. Barwne ptaki przelatywały z drzewa na drzewo. Drapieżne zwierzęta, jak tygrysy, lwy i hieny spały czujnie,
gotowe zerwać się na polowanie. Inne jeszcze zwierzęta szły do
wodopojów, jeszcze inne pobierały różne nauki od swoich rodziców.
Żadne zwierzę nie przewidywało zbliżającego się niebezpieczeństwa.
Za ich kawałkiem stepu i dżungli widać było pasmo wzgórz.
Stamtąd nadeszło niebezpieczeństwo. Ale tymczasem życie zwierząt biegło spokojnie. Były one nieświadome tego, co wkrótce
nastąpi.
Lwy i tygrysy rozpoczęły polowanie, antylopy i zebry uciekały
przed drapieżnikami oddalając się coraz bardziej od miejsc, w których na stałe żerowały. Matki-małpy uczyły swoje małe małpiątka
różnych zabaw i psot, duże ptaki pokazywały swoim pisklętom
jak wzbić się do lotu. Tak mijał dzień za dniem. Hipopotamy leżały leniwie w swoich grząskich zbiornikach wodnych.
Zapowiadało się, że nowy dzień, który przyszedł wraz ze
wschodem słońca, nie przyniesie nic nowego. Jednak tego dnia
wśród zwierząt panowało dziwne wyciszenie. Coś jakby przeczucie ogarnęło je wszystkie. Ptaki zaczęły wydawać z siebie
przerażające krzyki. Czworonożne postawiły uszy i zaczęły wę125

szyć. Tak, zbliżało się coś dziwnego. Same jeszcze nie wiedziały,
co się wydarzy. Czyżby to gromada ludzi przybyła na polowanie? A może jakieś ogromne zwierzę zbliża się do ich siedzib
i konieczna będzie walka z nieznanym wrogiem?
Wszystkie czekały na coś niezwykłego, a ich zmysły nigdy
ich nie myliły.
W końcu wszystko się wyjaśniło! Od strony wzgórz zwierzęta zauważyły przesuwającą się ku nim ścianę ognia…
Ogień, skąd tu ogień? Czyżby od pioruna? A może to dzieło człowieka, który podpalił kawałek lasu? Nie było czasu na
zastanawianie się. Na pewno oznaczało to jedno: zniszczenie
i śmierć! A przecież żadne z nich nie chciało zginąć teraz, już
i nie w taki sposób.
Wśród zwierząt zaczęła się panika. Większość z nich zaczęła uciekać w tę stronę dżungli, która nie była jeszcze ogarnięta
pożarem. Od płonących drzew i krzewów powstało tyle dymu,
że zasłaniał chwilami słońce. Zaczęła się dramatyczna ucieczka
za rzekę. Lecz niektóre zwierzęta nie lubiły wody lub nie umiały
pływać. I te niestety zginęły – od gorących płomieni.
Zbawienny deszcz ugasił pożar. Te zwierzęta, które przedostały się za rzekę, znalazły sobie nowe siedziby.

Pies
Pewnego słonecznego dnia duży czarny labrador leżał na
łące i obserwował ptaki, które przelatywały między drzewami
pobliskiego parku. Myślał wówczas o swoich dawnych panach,
którzy porzucili go podczas ostatnich świąt. Przypominał sobie, jak leżał na kocu przed kominkiem, a mała Ania bawiła się
z nim. To wszystko jednak już minęło…
Aby nie tracić czasu, pies wstał i podreptał w stronę jeziora, przebiegając przy tym przez ruchliwą ulicę. Kręcił się w tych
126

okolicach już ponad dwa miesiące, ale do tej pory nikt nie zwrócił na niego uwagi. Czuł się samotny i bezradny, a na dodatek
od dłuższego czasu nie zjadł nic porządnego. Żywił się tym, co
znalazł w śmietnikach, albo tym, co ludzie zostawili po piknikach w parku. Szczęśliwie dla psa była to pora wakacyjna, tak
więc zimno wcale mu nie doskwierało.
Jak na tak rozległy teren, pies bardzo rzadko spotykał inne
czworonogi. Najczęstszymi towarzyszami jego wycieczek były
parkowe gołębie. Schodząc powoli do swojego ulubionego miejsca nad stawem, usłyszał donośne krzyki kilku osób. Zaciekawiony podszedł bliżej. W oddali, nad brzegiem stało trzech potężnie zbudowanych mężczyzn. Pies rozpoznał w nich swojego
dawnego właściciela oraz jego dwóch znajomych. Byli to ludzie
agresywni i niezbyt towarzyscy. Kłócili się dłuższą chwilę, ale
o co dokładnie – pies nie mógł usłyszeć, gdyż na widok swojego
dawnego właściciela ukrył się w krzakach. W pewnym momencie mężczyźni przestali się kłócić i odeszli w stronę zabudowań.
Pies także postanowił ruszyć dalej.
Kierując się w przeciwną stronę, doszedł w końcu do ogromnego lasu. Wchodząc coraz głębiej w zagajnik, znalazł niewielką
polankę, na której postanowił odpocząć. Jednak gdy tylko usnął,
zbudził go zapach gęstego dymu. Polanka paliła się, wszędzie był
ogień i palące się gałęzie. Ledwo udało mu się uciec przed walącym się drzewem.
Biegł, aż wydostał się na wolną przestrzeń, gdzie mógł odetchnąć świeżym powietrzem. Schował się w pobliskiej grocie
i dopiero wtedy spostrzegł, że zranił sobie łapę. Wylizał dokładnie
krwawiącą ranę. Aby odzyskać utracone siły, odpoczywał w bezpiecznym miejscu kilka kolejnych dni. Znajdował blisko dość jedzenia i nie musiał na szczęście głodować. Gdy rana zagoiła się,
labrador postanowił opuścić kryjówkę. Szybko doszedł do drogi.
Gdy tak biegł wzdłuż drogi, zatrzymał się koło niego samochód. Był to doktor z miasteczka. Zabrał psa i wyleczył go.
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Doktor przygarnął psa, gdyż sam był bardzo samotny i nie miał
rodziny. Pies nie był jednak do końca ufny, ponieważ w jego poprzedniej rodzinie spotkało go dużo złego. Po kilku dniach spędzonych u lekarza, pies uciekł.
Udał się w stronę wielkich dolin, mijał jedną za drugą, mniejsze i większe, ale nie zatrzymywał się ani na chwilę. W całym
swoim życiu nie podróżował jeszcze tak daleko. Musiał przepływać przez rzeki, biec obok wielkich jezior. Po kilku dniach doszedł do rzeki, która była jednak tak głęboka i rwąca, że nie było
możliwości, aby ją przepłynąć. Zaczął więc wędrówkę wzdłuż
potoku i szedł wiele dni.
Podążając ciągle w samotności, dostrzegł nagle dwie małe
dziewczynki, które bawiły się w cieniu starego drzewa. Z boku
przyglądał się im chłopiec, zapewne ich brat. Pies podszedł do
nich bliżej i przypomniał sobie swoją Anię.
Po dłuższej chwili pies został zauważony przez dziewczynki. Dzieci pisnęły z radości i jednocześnie z lęku. Natychmiast
przybiegł ich opiekun, który bardzo zdziwił się na widok bezdomnego zwierzęcia. Chłopak pobiegł po rodziców, którzy także bardzo się zdziwili.
Pies leżał nadal ciągle spokojnie, tylko co jakiś czas zamerdał
ogonem, okazując ciekawość i zadowolenie.
Labrador przypadł do gustu całej rodzinie. Dziewczynki
zaczęły go głaskać, a labrador ani nie warczał, ani nie szczekał,
tylko pozwalał robić im ze sobą to, co im się tylko podobało. Rodzice gromadki zaczęli się zastanawiać, co zrobić z tym pięknym
czworonogiem. Na początek zabrali go do domu i nakarmili.
Pies był bardzo dobrze ułożony.
Po kilku dniach zwierzak zadomowił się u rodziny nad rzeką. Rodzina także się do niego przywiązała, a szczególnie małe
dziewczynki.
Dni mijały spokojnie, pies był znów szczęśliwy. Jednak
wszystko się zmieniło, kiedy za lasem pojawiły się kłęby dymu
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świadczące o wielkim pożarze. Ojciec rodziny udał się do pobliskiej wioski, aby zapytać, czy będzie konieczna ewakuacja jego
rodziny z tego terenu. Pies wyczuł, że jest źle.
Okazało się, że ogień jest tak wielki, ze konieczna będzie
szybka przeprowadzka. Rodzina zabrała więc najpotrzebniejsze
rzeczy i wsiadła do łodzi, aby dostać się do wioski po drugiej
stronie rzeki. Jednak Bari – tak labrador został nazwany przez
dziewczynki – nie chciał wsiąść do łodzi. Ale dziewczynki wepchnęły go tam na siłę.
A tymczasem pożar pochłaniał coraz większą część lasu
i strawił dom rodziny. Mieszkańcy wioski przyjęli uciekinierów.
Tam właśnie rodzina wkrótce się osiedliła, bo do swojego domu
nie mieli już po co wracać.
Także Bari znalazł w końcu spokój. Znalazł przecież kochającą rodzinę, której bardzo na nim zależało.
Po kilku latach las zaczął odrastać i spalona okolica zazieleniła się.

Żeby być choć trochę szczęśliwym
ś
i zaznać nieco nieba
na ziemi, trzeba pogodzić się z żżyciem, z własnym
ł
ż
życiem takim, jakie ono jest
Musisz zawrzeć pokój
ó z twoją pracą, z możliwościami
twego portfela, pokój
ó z twoją twarzą, której wyglądu przecież nie wybierałeś.
ś Pokóój z otoczeniem, z ludzkimi wadami
i słabościami. Pokój
ó z mężem, z żoną. Zdajesz sobie chyba
sprawę z tego, że nie jesteś idealny.
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DZIAŁ ABSOLWENTÓW
Krystyna Konieczna

Projekt „Wsparcie osób niewidomych
na rynku pracy”

D

nia 30 stycznia 2009 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca na terenie Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach odbyła się konferencja
otwierająca realizację projektu „Wsparcie osób niewidomych na
rynku pracy”.
Projekt prowadzony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który występuje w roli Lidera, a partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
i Polski Związek Niewidomych. Jest to projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu ze strony Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jest Dział ds. Absolwentów
– organizator Konferencji.
O roli i zadaniach Państwowego Funduszu rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych mówił – Pan Wojciech Skiba, Prezes
Zarządu PFRON, a Pan Andrzej Łysakowski, Dyrektor Wydziału Wdrażania Funduszy Unijnych o zasadach pozyskiwania
Funduszy unijnych w nowym okresie programowania. Główne
założenia projektu przedstawił Pan Paweł Zieliński, Kierownik
projektu.
Program działań realizowanych w projekcie przez PZN
omówili: Pani Anna Woźniak-Szymańska – Prezes PZN i Pani
Małgorzata Pacholec – Dyrektor PZN oraz Pan Jacek Pisarek
– Zastępca Kierownika projektu.
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Zadania realizowane przez Dział ds. Absolwentów przedstawiła Krystyna Konieczna – kierownik Działu. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu wzmocni naszą dotychczasową pracę. Przed nami wiele wyzwań. W projekcie „Wsparcie
osób niewidomych na rynku pracy” pragniemy dotrzeć do
każdego ucznia i absolwenta indywidualnie. Nasze wsparcie
adresujemy do absolwentów i uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego
kraju. Chcemy zapewnić naszym młodym beneficjentom (od
16 r. życia) pełną informację o rynku edukacyjnym i rynku
pracy oraz poszerzyć ich kompetencje zawodowe. Pragniemy,
aby kończąc szkoły średnie (zawodowe, technika, licea, gimnazja) mieli równe szanse wyboru dalszej ścieżki, jak ich widzący
koledzy.
Proponujemy młodzieży: pomoc w określeniu ich Indywidualnego Planu Działań poprzez diagnozę potrzeb i specjalistyczne poradnictwo.
Proponujemy rehabilitację zawodową poprzez dostosowane
do indywidualnych potrzeb uzupełniające kursy: informatyczne, poruszania się w małej i dużej przestrzeni, poruszania się
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z nawigatorem GPS, bezwzrokowych metod i technik pracy,
brajla, przygotowania do określonego stanowiska pracy.
Pełną wiedzę o rynku pracy, stanowiskach dostosowanych
do możliwości osób niewidomych, prawie pracy i innych umiejętnościach niezbędnych do prawidłowego poruszania się po
rynku pracy otrzymają na warsztatach aktywizacji zawodowej,
w czasie wyjazdów studyjnych (np., pracodawcy, uczelnie, banki
itp.), a także w otwartych spotkaniach ze starszymi kolegami,
którzy odnaleźli się w społeczeństwie – ukończyli studia, pracują, założyli rodziny itd.
Wsparciem obejmiemy również rodziny naszych beneficjentów. Będą organizowane spotkania dla nich w Laskach, gdzie
będzie im przekazana pełna informacja o możliwościach ich
dzieci, ich potrzebach itp. połączona z pokazami technik i metod pracy osób z wadami wzroku. Rodziny otrzymają również
wsparcie w swoim miejscu zamieszkania, gzie w ramach usług
pomożemy, wskażemy, skontaktujemy je z instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych na ich terenie. W czasie tych
wizyt będziemy również przybliżać problematykę osób z wadami wzroku różnym terenowym służbom i organizacjom.
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Wiemy, że projekt ten nie rozwiąże wszystkich problemów,
z którymi borykają się młodzi niewidomi ludzie, wkraczając
w dorosłe samodzielne życie. Jestem przekonana, że dzięki
otrzymanym środkom unijnym wielu odnajdzie swoją życiową
szansę.
Zapraszam do śledzenia naszych stron: www.promocjaikariera.pl oraz www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl gdzie będą
umieszczane na bieżąco informacje o naszych działaniach.

Wszyscy siedzimy w tej samej łłodzi. Trzeba nam więc
razem płyn
ł ąć
Potrzeba nam nowej wiosny, wiosny ducha i wiosny serca. (...) Trzeba nam się odrodzić z nowym duchem i nowym
sercem. Oczywiście nie za pomocą apteki z pigułkami,
ł
lecz
dzięki owej tajemniczej sile, która drzemie w każdym ludzkim sercu.
Umarłeś dla radości, miłości i szczęścia. Straciłeś
wszelką wiarę
r w samego siebie i w ludzi. Spróbuj odrzucić wszystko, co ponure, brzydkie i ciemne. Wydobądź się
z przygnębienia, braku odwagi i zniechęcenia do życia.
ż
Wyrusz w nowe jutro, promienne świat
ś
łem, piękne powabem kwiatów i śśpiewem ptaków.
Zbudź się z zimowego snu smętnego bytowania i rozpocznij nową wiosnę. Powstań! Bóg
ó wypisał zmartwychwstanie na liściach każdego drzewa, bezsprzecznie także
i w twoim biednym sercu.
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JUBILEUSZ KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Izabelin, 15 lutego 2009

Szanowny Pan Władysław Gołąb
Prezes Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi
Dla Dzieci Niewidomych w Laskach
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu własnym i wszystkich pracowników bardzo dziękuję za życzenia oraz wyróżnienie Dyrekcji oraz Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego Medalem Towarzystwa
nad Ociemniałymi „PAX ET GAUDIUM IN CRUCE” w dowód
wdzięczności za wieloletnią współpracę i świadczoną pomoc.
Od początku funkcjonowania Parku zarówno jego załoga,
rada naukowa, wszyscy przyjaciele oraz przedstawiciele władz
i samorządów dokładali wszelkich starań, aby Puszcza Kampinoska mogła się regenerować i odradzać. Dzięki temu jest ona
dzisiaj piękna, dorodna z dojrzałym drzewostanem i bogatą różnorodnością biologiczną.
Jubileusz 50-lecia Parku jest okazją do tego, by na nowo podkreślić wartość i znaczenie Puszczy dla całego kraju oraz społeczeństwa polskiego, by raz jeszcze przybliżyć wszystkim walory
i piękno tego szczególnego miejsca.
Bardzo się cieszę i raz jeszcze dziękuję za życzenia oraz Medal Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi „PAX ET GAUDIUM IN CRUCE. Budujący jest fakt, że nasza wieloletnia pra134

ca na rzecz ochrony przyrody oraz dorobek naukowy zostały
docenione.
Takie wyróżnienie działa motywująco i skłania do dalszej,
lepszej realizacji zamierzonych celów. Postaramy się sprostać
kolejnym wyzwaniom. Dołożymy wszelkich starań, by ochrona
fauny i flory Puszczy Kampinoskiej oraz prowadzona na terenie
Parku działalność naukowa, edukacyjna i jego funkcje społeczne realizowane były na najwyższym poziomie.
Park zlokalizowany w pradolinie rzeki Wisły z pięknymi
krajobrazami i całym swoim bogactwem, zabytkami historii
i kultury polskiej nie ma swojego przyrodniczego odpowiednika
w Europie. Będziemy nadal chronić i pielęgnować to wyjątkowe
miejsce, aby kolejne pokolenia mogły w przyszłości korzystać
z jego dobrodziejstw.
Raz jeszcze dziękuję i zapraszam na kolejne uroczystości jubileuszowe zaplanowane na cały 2009 rok. O wszystkich będziemy systematycznie i z odpowiednim wyprzedzeniem informować na stronie internetowej naszego Parku: www.kampinoski-pn.gov.pl
Będziemy również zamieszczać relacje i zdjęcia z tych wydarzeń, tak byście mogli Państwo, jeżeli nie osobiście – to za
pośrednictwem Internetu, śledzić wszystkie najważniejsze momenty z zaplanowanego na ten rok harmonogramu uroczystości
jubileuszowych.

Jerzy Misiak
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
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AMPINOSKI PARK NARODOWY został utworzony
16 stycznia 1959 r. Położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy
północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Obejmuje fragment
pradoliny Wisły w zachodniej części Kotliny Warszawskiej.
Chroni przyrodę i dziedzictwo historyczno-kulturowe Puszczy Kampinoskiej. Zajmuje powierzchnię 38 544,33 ha, z czego
72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach w woj. łódzkim.
Pod ochroną ścisłą znajduje się 4638 ha (22 wydzielone obszary), wokół parku rozciąga się strefa ochronna (otulina) o powierzchni 37 756 ha.
W krajobrazie parku, niezwykle urozmaiconym, dominują dwa kontrastujące ze sobą elementy. Są to wydmy i bagna.
Kontrast ten przejawia się w różnorodności szaty roślinnej, odmiennej na wydmach i na bagnach. Naturalne zasoby flory liczą
ponad 1370 gatunków roślin naczyniowych, 146 gatunków porostów i 115 gatunków mszaków. Z rzadkich roślin zachowały
się stanowiska m.in. chamedafne północnej, zimoziołu północnego, wężymordu stepowego, wiśni kwaśnej.
Królestwo zwierząt nie
jest do końca poznane. Ocenia się, że na terenie parku
może występować połowa
fauny Polski, czyli ok. 16 500
gatunków. Dotychczas udokumentowano bytowanie
ponad 3000 gatunków, w
tym przeszło 2000 gatunków owadów. Stwierdzono
występowanie wszystkich
13 nizinnych gatunków płazów i 6 gatunków gadów.
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Z ptaków swoje ostoje mają tu żuraw, derkacz, bocian czarny,
czapla siwa, orlik krzykliwy; łącznie gniazduje około 155 gatunków, a dalszych kilkadziesiąt zalatuje i zimuje. Wśród ssaków
najliczniej reprezentowane są: dzik, sarna, jeleń i łoś – symbol
parku. Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty i rysie, które dzięki udanej reintrodukcji powróciły w puszczańskie ostępy.
W granicach parku i jego otoczeniu znajduje się wiele pamiątek historycznych, zabytków architektury, miejsc pamięci
narodowej. Do uprawiania turystyki krajoznawczej służą znakowane trasy: 16 szlaków dla turystyki pieszej (zimą także narciarskiej) o długości ok. 350 km, ponad 200-kilometrowy szlak
rowerowy oraz trasy konne. Na obrzeżach parku odwiedzający
mają do dyspozycji 18 parkingów, 13 pól wypoczynkowych i polan rekreacyjnych.
Działalność edukacyjną park prowadzi w trzech placówkach: Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodku DydaktycznoMuzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy
k. Kampinosu i Ośrodku Hodowli Żubrów im. prezydenta RP
Ignacego Mościckiego w Smardzewicach.
Bogactwo i zróżnicowanie przyrody, mozaika i zmienność
środowisk stanowią o wysokiej randze parku jako obiektu badań naukowych. Park od lat jest miejscem badań prowadzonych
przez własnych pracowników naukowych oraz specjalistów
z wyższych uczelni i instytutów. Realizacją i koordynacją badań
w parku zajmuje się Dział Nauki i Monitoringu Przyrody.
Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru chronionego tej wielkości
i rangi oraz wielkiego miasta stanowi rzadkość w skali światowej. Położony tuż za progiem stolicy Kampinoski Park Narodowy jest nie tylko najważniejszym obiektem przyrodniczym
w systemie obszarów chronionych województwa mazowieckiego, ale również jednym z najcenniejszych parków na nizinach
w Polsce i Europie.
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KORESPONDENCJA
Kołaki 17.12.2008 r.
Szanowna Pani Elżbieto! (E. Morawska-Sawa z Działu Darów, przyp. Red.)
(…) Postanowiłem napisać do
Pani kilka zdań, aby serdecznie i gorąco podziękować Pani i wszystkim
dzieciom niewidomym, siostrom zakonnym i współpracownikom z Lasek
za otrzymane życzenia świąteczne.
Jakże było mi miło i radośnie, kiedy
czytałem od Państwa życzenia.
Laski to historia, to lata siedemdziesiąte. Tak bardzo wiele zawdzięczam wszystkim osobom pracującym
w tym czasie w Laskach.
Po tragicznych przeżyciach, kiedy
córka, Agnieszka, utraciła nie tylko
wzrok, ale i oczy, Laski dla niej stały
się jedynym ratunkiem na dalsze lata
jej życia. Tu skończyła przedszkole,
szkołę podstawową i technikum. Zdobyła zawód masażysty. Dzięki właśnie
szkole w Laskach i zdobyciu zawodu masażystki, już ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Ciechanowie.
Dlatego z serca składam gorące i serdeczne podziękowanie
wszystkim osobom, które przez tyle lat uczyły i opiekowały się
Agnieszką. Gdyby nie Laski, a konkretnie szkoła dla niewidomych
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dzieci, jakże inne zupełnie życie czekałoby moją córkę. Może musiałaby spędzać większość życia w czterech ścianach domu rodzinnego?
Dlatego jeszcze raz przesyłam gorące i serdeczne podziękowania Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim Osobom czuwającym nad wychowaniem tych dzieci, które los tak bardzo doświadczył. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłam Siostrom
Zakonnym. Przez Krzyż! (…)
Nadchodzący Nowy Rok niech będzie dla wszystkich radosny
i szczęśliwy.
Pozostaję z szacunkiem
Kazimierz Borowy
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ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA DOROTA
Od Trójcy Przenajświętszej

Anna Ławniczak
(25.07.1926-20.01.2009)

S

iostra Dorota – Anna Ławniczak urodziła się 25 lipca 1926 r. w Kowalewu, woj. poznańskie. Sakrament Chrztu
św. otrzymała w kościele parafialnym
w Sławsku (diec. włocławska). Była trzecim z dziewięciorga dzieci miejscowych
rolników: Jana Ławniczaka i jego żony
Janiny, z domu Staszak. Miała trzy siostry i pięciu braci. Kiedy Anna miała siedem lat, rodzina przeniosła się do Rumina, wsi położonej nad
Wartą, odległej o 4 km. od Konina.
W swoim wspomnieniu z okazji 50-lecia profesji s. Dorota napisała: Z naszego okna widać było szerokie wody. Rzeka co
rok wylewała, a często i dwa razy w roku, i nas zalewało: dom,
zagrodę, ogród. Po przeprowadzce do Rumina zaczęłam chodzić
do szkoły, w której były tylko cztery klasy, więc w klasie trzeciej
i czwartej uczyliśmy się po dwa lata. Uczyłam się dobrze. Rodzice
byli zadowoleni, szczególnie Tato.
Pierwszą Komunię św. miałam w dziesiątym roku życia. Zaraz potem zaczęła się służba u znajomych ludzi albo u bogatszej
rodziny. Głównym moim zajęciem było pasienie krów, z różnymi
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przygodami. Ulubioną moją modlitwą był różaniec – odmawiałam go na łące.
W to szczęśliwe, choć ubogie dzieciństwo wkroczył, w 1939
roku, wybuch drugiej wojny światowej. Miała wtedy czternaście
lat i według niemieckiego prawa podlegała już, podobnie jak
dwaj starsi bracia, obowiązkowi przymusowej pracy. Chłopców
wywieziono do Austrii, ona została zatrudniona w niemieckim
gospodarstwie na terenie Polski, w części wcielonej do Rzeszy.
Oprócz ciężkiej pracy w gospodarstwie, zimą podczas największych mrozów pracowała przy karczowaniu pni po ściętych
drzewach.
Po pięciu latach wróciła do domu, do pięciomorgowego gospodarstwa, które miało wyżywić całą liczną rodzinę. Znowu
dorabiała pasieniem krów. Jednocześnie w szkole dla dorosłych
uzupełniła ostatnie klasy siedmioklasowej szkoły podstawowej,
a następnie wyjechała do Łodzi, gdzie pracowała jako pomoc
domowa i opiekunka małego dziecka. Po jakimś czasie znalazła
posadę niciarki w Zakładach Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego. Posada ta, pomimo niewielkich zarobków i pracy na
trzy zmiany, dawała jej więcej swobody i możliwości kierowania swoim życiem. Należała do III Zakonu Świętego Franciszka
przy parafii Świętego Antoniego, gdzie przełożonym Zakonu
był szwagier przyszłej s. Gerardy Niewiadomskiej. Anna uczestniczyła w codziennej Mszy św., rekolekcjach i misjach. Była
szczęśliwa, ale dojrzewało w niej pragnienie całkowitego oddania się Bogu. Zgłosiła się do klasztoru sióstr bernardynek, gdzie
polecono jej czekać, „aż zrobi się miejsce” po śmierci którejś
z sióstr. Nie chciała czekać. Przez kontakty z rodzinami s. Gerardy i s. Marii Józefy Dzięcioł dowiedziała się o Laskach.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przyjęta została 22 lutego 1951 r.
Pierwszą Profesję złożyła 22 listopada 1953 r.
Profesję Wieczystą – 22 listopada 1959 roku.
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Gdy byłam już postulantką, siostra Augustyna zaprowadziła
mnie do Matki Czackiej. Mateńka zrobiła mi krzyżyk na czole
i powiedziała: „żeby się w siostrze urzeczywistniły plany”. Te słowa do dziś pamiętam…
Po ślubach s. Dorota pracowała w refektarzu Domu św. Franciszka (wtedy jedynego domu zakonnego Laskach) i pomagała
w oborze jako osoba znająca się na krowach od dzieciństwa.
14 maja 1957r. została wysłana do świeżo odzyskanego klasztoru na Piwnej, gdzie pomagała w introligatorni odradzającej się
tam Biblioteki Wiedzy Religijnej.
W klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia pozostała przez
26 lat. Pracowała w refektarzu, przy obsłudze gości i księży, pełniła dyżury na furcie i w kościele św. Marcina.
W latach 1983-1984 przez kilka miesięcy była w Izabelinie, potem w Laskach: w Domu Rekolekcyjnym, w Domu św.
Franciszka, przez 10 lat w refektarzu Domu Matki Bożej Jasnogórskiej (Dom Dziewcząt). Kiedy stan zdrowia pogarszał się,
przeniesiona została do Domu św. Rafała, jak sama powiedziała:
na wynagradzającą modlitwę starości. W pierwszych latach
w miarę możności pomagała w refektarzu, uczestniczyła we
wspólnych modlitwach w kaplicy domowej.
W 2003 roku, w dniach 15-16 listopada – wraz z siostrami:
Łucją, Rozalią, Edwardą i Sykstą – świętowała Jubileusz 50-lecia
Profesji.
W ostatnich tygodniach życia s. Dorota nie opuszczała już
swego pokoju. 8 grudnia zasłabła i została przewieziona do szpitala bielańskiego. Przed Wigilią w stanie ciężkim, ale stabilnym,
wróciła do Domu św. Rafała. Cały czas towarzyszyły jej modlące
się siostry. Zmarła o szóstej rano, we wtorek 20 stycznia. Pogrzeb odbył się w Laskach w piątek 23 stycznia.
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s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA MARIA GRATIA
Od Jezusa Ukrzyżowanego

Halina Zofia Zaleska
(28.04.1928-14.03.2009)

S

iostraMaria Gratia – Halina Zofia
Zaleska urodziła się 28 kwietnia
1928 r. w Poznaniu.
Jej rodzice: Stefan i Zofia z Moszyńskich – poznali się w Szwajcarii,
gdzie oboje studiowali na uniwersytecie w Genewie: ojciec – prawo i ekonomię, matka – matematykę. Chociaż
oboje interesowali się sztuką i muzyką,
swoje przyszłe uzdolnienia poetyckie
odziedziczyła, jak sama przypuszczała, raczej po stryju, a swoim
chrzestnym ojcu – Zygmuncie Zaleskim, który był wykładowcą
literatury polskiej na Sorbonie i w Szkole Języków Wschodnich
w Paryżu , gdzie wydał też zbiór własnych poezji. Rodzice wzięli
ślub w czasie pierwszej wojny światowej w Lozannie i przez kilka lat mieszkali też w Paryżu. Ojciec był powołany w charakterze
eksperta na Kongres Pokojowy w Wersalu, jako członek polskiej
delegacji. Po powrocie do niepodległej Polski został profesorem
polityki ekonomicznej na Uniwersytecie w Poznaniu. Tam też
urodziły się trzy jego córki: pierwsza – Maria – po jedenastu
latach małżeństwa i gorliwej modlitwie matki, która przeżyła
w tym okresie swoje nawrócenie. Drugą była – o rok młodsza
– Halina Zofia, przyszła s. Maria Gratia i – po kolejnych sześciu
latach –najmłodsza – Wanda.
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Halinka chodziła do szkoły sióstr Sacré Coeur na Placu Nowomiejskim, gdzie przeżyła przyjęcie pierwszej Komunii Świętej, z której zapamiętała obrazek, jaki dostała od sióstr Dzieciątka Jezus z wyciągniętymi rączkami i napisem: Przyjdź do mnie,
Halusiu.
W 1938 roku rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie ojciec objął katedrę ekonomii politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zamieszkali przy ul. Narbutta. Halinka miała wtedy
dziesięć lat i wraz ze starszą siostrą Marylą zaczęła uczęszczać
do Gimnazjum Cecylii Plater Zyberk.
Wybuch wojny 1939 roku zastał dzieci z matką w Grotowicach, jednym z majątków rodziny ich ojca, skąd pod ostrzałem
przedostały się do Warszawy, żeby się połączyć z ojcem i tam,
w mieszkaniu przy ul.Pięknej, przeżyli razem oblężenie Stolicy.
Podczas wojny ponad dwa lata spędziły w Krubkach koło Miłosnej, w majątku innej z ciotek, gdzie trafiło, pod zmienionymi
nazwiskami, sporo ukrywających się ludzi. S.Maria Gratia po latach wspominała, jak uczył ją tam tańczyć (jako piętnastolatkę)
Jerzy Zawieyski. W Warszawie zamieszkała z rodziną na Saskiej
Kępie, gdyż Niemcy wyrzucili ich z mieszkania na Narbutta.
Ojciec prowadził, jako dziekan, tajny Wydział Prawno-Ekonomiczny na Uniwersytecie Ziem Zachodnich i Uniwersytecie
Warszawskim, dziewczynki uczyły się na tajnych kompletach.
Podczas Powstania, 6 września 1944 roku, Niemcy kazali mieszkańcom Saskiej Kępy zgromadzić się na ulicy Francuskiej; tam Halinkę z jej starszą siostrą oddzielili od rodziców
i najmłodszej siostry, i wywieźli z innymi, w bydlęcych wagonach, do pracy w Niemczech. Cudem Opatrzności Bożej nazywała siostra Maria Gratia fakt, że z braku miejsc obie zostały
osadzone w katolickim klasztorze żeńskim w Emsdetten koło
Monachium, gdzie zakonnice prowadziły zakład dla robotnic fabrycznych. Na terenie klasztoru była kaplica, a w jadalni
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– posążek Serca Jezusowego. Dziewczęta pracowały od rana do
wieczora w miejscowej fabryce tekstylnej – pod nieustannymi
nalotami alianckich bombowców; którejś nocy zbombardowane zostały też sąsiednie baraki, gdzie mieszkała większość Polaków. Po wkroczeniu wojsk alianckich – Halina została jeszcze
półtora roku w Niemczech. Pracowała jako tłumaczka angielska
w UNRRA, potem uczęszczała do polskiego liceum w Haren
koło granicy z Holandią.
O tym okresie tak pisała po latach: Wspomnienia z okresu po
wyzwoleniu napawają mię wielkim smutkiem, bo szukając przygód i prowadząc życie bardzo mało przykładne, strasznie opuszczałam Boga, który mię wzywał od dzieciństwa. Wiedziałam już
wtedy, że mam się poświęcić Bogu, bo pamiętam jak mówiłam
o tym ze znajomym Anglikiem. Ale – dodałam – „jeszcze nie teraz”. Przypomina się wiersz s. Nulli: „Zaczekaj ,mój Gościu, dni
parę, drzwi jeszcze przed Tobą zawarłam…Dziś jeszcze wylecieć chcę tylko… za rojem niebieskich motylków” (Mocne jest jak
śmierć miłowanie).Pamiętam, że ktoś ze znajomych pytał mię
w tym okresie: „dlaczego masz takie smutne oczy? Tylko raz widziałem je roześmiane”. Powodem tego było odejście od Chrystusa.
Do Polski wróciła sama. Maryla wyszła za mąż za Francuza
i pozostała we Francji. Halina – po powrocie do Warszawy i zdaniu matury zaczęła studiować anglistykę, jako poboczne przedmioty wybrała psychologię i literaturę francuską. Magisterium
uzyskała w 1952 roku i podjęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, udzielała też prywatnych lekcji angielskiego. Przeżyła
w tym okresie głębokie nawrócenie, a także ciężką próbę decyzji
na życie w małżeństwie, którą przypłaciła ciężkim załamaniem
nerwowym i depresją, co zmusiło ją do przerwania pracy zawodowej i leczenia.
Bóg jednak nie zapomniał o mnie i na nowo silnie mię do Siebie przyciągnął .Czuwał też nade mną bardzo zazdrośnie, tak że
aż byłam zdumiona do łez – napisze o tym po latach.
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Zaczęła szukać dla siebie miejsca. Klasztory kontemplacyjne, do których pukała, okazywały się zbyt ciężkie ze względu
na słabe zdrowie i brak odporności psychicznej. Odbyła próbę
u sióstr Niepokalanek, którą przerwała choroba jej ojca. Wróciła
do domu i pracy zawodowej. Wreszcie, za pośrednictwem koleżanki z pracy, poznała Laski i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zgłosiła się na Piwną w lutym 1957 roku,
parę miesięcy po sprowadzeniu się sióstr do Klasztoru. Biblioteka Wiedzy Religijnej, choć przeniesiona z Lasek, jeszcze nie
była otwarta. Matka Benedykta powiedziała do mnie: „Właśnie
otwieramy Bibliotekę, a Pan Bóg przysyła nam bibliotekarkę…”
– wspomina to pierwsze spotkanie. Po próbie odbytej w lecie
i zakończeniu pracy zawodowej – przyjechała ostatecznie
do Lasek w styczniu 1958 roku.
Do postulatu została przyjęta 2 lutego 1958 roku – do nowicjatu 14 sierpnia 1959 roku.
W czasie nowicjatu ujawniła się kolejna ciężka choroba
i konieczność operacji złośliwego guza tarczycy. Podczas tej
przerwy – w 1959 roku zmarł na zawał serca jej ojciec.
Powtórnie do nowicjatu została przyjęta 5 stycznia 1960
roku.
Pierwszą Profesję złożyła 6 stycznia 1961 r. Profesję wieczystą – 6 stycznia 1967 roku.
Po profesji podjęła pracę w Bibliotece Wiedzy Religijnej, najpierw jako pomocnica chorej już s. Marii Franciszki Tyszkiewicz, a po jej śmierci w 1964 roku – jako kierowniczka Biblioteki, którą to służbę pełniła, z różnymi przerwami, do końca życia,
traktując ją zawsze jako szczególne narzędzie apostolstwa wobec
niewidomych na duszy - swoje „powołanie w powołaniu”.
*
*
*
W tym też czasie w jej życie wkroczyła w pełnym wymiarze
twórczość poetycka. I ją także uważała za powołanie do apostol146

stwa i służby ludziom szukającym Boga. Wprawdzie od dzieciństwa pisywała drobne utwory literackie, ale – jak pisze w jednej
z ankiet: Prawdziwy „wybuch” poezji – pisania wierszy – nastąpił u mnie parę lat po wstąpieniu do Zgromadzenia, bo dopiero
w Zgromadzeniu odnalazłam siebie; dlatego i moja poezja zyskała właściwy, odpowiedni dla mnie, kierunek i kształt.
Większość wierszy – wyłącznie już religijnych – napisałam
w latach ok.1962-1965. Pragnęłam apostołować przez wiersze,
przybliżyć Boga ludziom. Najbliższe mi tematy, to temat ostatecznych ludzkich przeznaczeń, skrzyżowania czasu z wiecznością.
W tym czasie mogłam pisać bardzo wiele. Jeden wiersz rodził drugi …Było mi jednak trudno normalnie pracować…coraz
mniej pozwalałam więc sobie na tworzenie i stopniowo zanikało
również „natchnienie” jako szczególny nakaz…
Jednak również w późniejszych latach powracały okresy
twórczości , szczególnie wiele było w niej przekładów i oryginalnych tekstów pieśni kościelnych. Do końca także służyła Siostra
swoim piórem na różne „okolicznościowe” okazje i zamówienia
rekreacyjne.
Kolejne cykle poetyckie i zbiory wierszy „kursowały” w Laskach i poza nimi w maszynopisach, a najpełniej wydane zostały
w zbiorze Wiersze, Asyż 1978.
*
*
*
W latach 1972-1975 była mistrzynią nowicjatu, równolegle –
już jako Radna Generalna pracowała też nad redakcją nowych,
posoborowych Konstytucji Zgromadzenia. W latach 1977-1980
pełniła funkcję Przełożonej Klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia – czuwając i wspomagając zastępujące ją w tym czasie
w Bibliotece kolejne siostry. W czasie jej kadencji miał miejsce
„historyczny” pożar Klasztoru w dniu 10 maja 1979 r. – tuż
przed Pierwszą Pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Oj147

czyzny. W tym czasie zmarła też w Laskowskiej Infirmerii jej
Matka. Wreszcie – w latach 1980-1986 przez dwie kadencje –
była Przełożoną Domu św. Rafała w Laskach – rozpoczęła w tym
czasie rozbiórkę dawnego baraku i budowę nowego Domu św.
Rafała. Ponieważ tych obowiązków nie dawało się już pogodzić
z kierowaniem Biblioteką – w klasztorze zastępowała ją s. Rut
(która przez prawie cały ten czas nie tyle kierowała Biblioteką,
co – próbowała ocalić jej pomieszczenia i pogodzić z niespodziewaną służbą Prymasowskiemu Komitetowi Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom). W tym czasie
s. Maria Gratia wyjeżdżała też na kilka miesięcy w 1982 roku
do umierającej swojej siostry Marii – do Francji (w tym okresie
– także w Domu św. Rafała – zastępowała ją s. Rut).
Po powrocie do Warszawy (i – w sumie trzech kadencjach
przełożeńskich, licząc pierwszą w Klasztorze) i miesięcznej przerwie modlitewnej – od września 1986 roku wróciła też w pełni
do kierowania Biblioteką, poczynając od koniecznego przeprowadzenia remontu jej zdewastowanych podczas stanu wojennego pomieszczeń. Do 1987 roku była Radną Generalną, czynnie włączała się w nowe zadania Zgromadzenia – w tym także
w przekłady Konstytucjii innych pism Zgromadzenia na angielski – dla powstających Domów zagranicznych.
Stan Jej zdrowia ulegał kilkakrotnie niepokojącym pogorszeniom. Mimo słabości, starała się, wzorem swojej poprzedniczki
– s. Marii Franciszki – pracować do końca. Niestrudzenie prowadziła korespondencję zagraniczną, starała się o sprowadzanie
nowych książek. Wprowadzała kolejne pomocnice i zastępczynie w ich obowiązki.
Ostatni etap wieloletniej choroby narastał w ciągu kilku miesięcy: pobyty Siostryw szpitalu, transfuzje krwi (oddawanej także przez młodsze nasze siostry) powodowały coraz krótsze okresy poprawy. 5 marca 2009 roku została przewieziona w ciężkim
stanie na Oddział Intensywnej Terapii Szpitala na Solcu, skąd
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– po tygodniu i odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie
– została przywieziona do Domu św. Rafała w Laskach w czwartek 12 marca. Była świadoma tego, że odchodzi. Uśmiechem
i z trudem wypowiadanymi słowami żegnała się z odwiedzającymi siostrami. W przeddzień śmierci odwiedziła Ją rodzona siostra Wanda, która wyraziła radość, że siostra jest już „w domu”.
W nocy z piątku na sobotę dyżurująca pielęgniarka zauważyła słabnący oddech śpiącej Siostry. Obudziła Przełożoną Domu
św. Rafała s.Julittę, przyszło też kilka jeszcze sióstr.
Siostra odeszła prawie niedostrzegalnie, w sobotę 14 marca
2009 r. przed godziną 6.00, przy modlących się siostrach. Przed
południem pożegnała ją (już w trumnie, w domowej Kaplicy)
także Matka Anna Maria, która tego dnia rano powróciła z pielgrzymki Duszpasterstwa Niewidomych z Ziemi Świętej. Pogrzeb
s. Marii Gratii odbył się 19 marca o godz. 13.30.
Gdy w wieczność się zanurzę
jak w śniegu przepaść białą
O stwórz mi Laski w górze
na większą swoją chwałę
(s. Maria Gratia Zaleska, Pójdę)
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Czasem potrzeba jednego radosnego oblicza, by rozjaśniś
łło się nasze życie
ż
Człowieku, nie jesteś stworzony ani dla produkcji, ani
dla przemysłu, ani dla bankowego konta – jesteś stworzony,
żeby być człowiekiem.
Istniejesz dla dobra i radości, byś umiał śmiać się i śpieś
wać,
ć ży
ż ć w miłości. Masz obdarzać szczęściem tych, którzy
cię otaczają. Przecież jesteś stworzony na obraz Boga, który
jest miłością.
Otrzymałe
ł ś rę
r ce, żeby dawać,
ć serce, kttóre ma kochać
i dwoje ramion mających objąć drugiego człowieka braterskim uściskiem.
ś
We wnętrzu człowieka drzemią prawdziwe skarby.
Trzeba tylko umieć je odkrywać. Znajdź czas dla ludzi
w podeszłym
ł
wieku! Za dużo mówi się o nich, o ich rentach, warunkach mieszkaniowych, o innych małych
ł
i dużżych cierpieniach, natomiast za mało rozmawia się z nimi. Rozmawiaj z nimi! Będziesz zaskoczony ich życiow
ż
ą
mądrością, ich humorem, filozofią, spokojem ich serc.
W każdym człowieku istnieje ggłęboka samotność. Każdy jest kimś niepowtarzalnym, ale i samotnym. Nikt nie
może wejść „pod skórę” drugiego. Żaden człowiek nie czuje
ani nie myśli
ś tak samo, jak drugi. Nawet w najbardziej zaż łłych kontaktach gdzieś w głę
ży
g bi ludzkiej istoty pozostaje
zawsze bolesny dystans. Jedynym pomostem łączącym ten
wewnętrzny dystans może być tylko głę
g boka miłość. Duch
miłości.
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INNE WYDARZENIA
2008
18.12.

19.12.

odbył się tradycyjny ogólnozakładowy opłatek
z udziałem ks. abp. Kazimierza Nycza, miejscowych księży, kierownictwa Dzieła, sióstr, pracowników oraz dzieci i młodzieży. Uroczystość rozpoczęła pieśń na powitanie dostojnego Gościa
i przemówienie Prezesa Zarządu Towarzystwa, po
którym dzieci i młodzież przedstawiła wzruszający
program słowno-muzyczny Czuwanie, przygotowany przez p. Stanisława Badeńskiego i p. Czesława Kurka. Fragment Ewangelii odczytał ks. Marcin
Kowalczyk. Życzenia Księdzu Arcybiskupowi złożyli: w imieniu pracowników – dyr. Jerzy Migurski
i p. Maria Tołczyk, w imieniu sióstr – kierowniczka
Internatu Dziewcząt – s. Irmina, w imieniu dzieci
i młodzieży – uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej – Iza i Arkadiusz. Ksiądz Arcybiskup w swoim
słowie nawiązał do zbliżającej się setnej rocznicy
powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz do Dzieła Triuno, które wyróżnia Laski
w Kościele. Podczas dzielenia się opłatkiem wszyscy mieli możność przełamania się opłatkiem z dostojnym Arcypasterzem, który zakończył uroczystość modlitwą Anioł Pański i błogosławieństwem.
Prezes Władysław Gołąb serdecznie podziękował
Księdzu Arcybiskupowi za zaszczycenie wspólnoty
Laskowskiej swoją obecnością.
w Warszawie zmarła Teresa Maria Żylicz, żona
prof. Marka Żylicza, wieloletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzyswa Opieki nad
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23.12.
24.12.

29.12.

Ociemniałymi. Śp. Teresa Maria była członkiem
Towarzystwa. Urodziła się w 1927 roku na ziemi
nowogródzkiej. Ukończyła studia prawnicze oraz
szkołę muzyczną. Zawodowo zajmowała się pracą
pedagogiczną w zakresie muzyki, a jak powiedział
ksiądz celebrujący Mszę św. pogrzebową w kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach w dniu
29 grudnia, „tworzyła piękny, gościnny dom polski”.
W pogrzebie z ramienia Lasek uczestniczyli: prezes
Zarządu TOnO – Władysław Gołąb z małżonką
i sekretarz Zarządu – Józef Placha. Z tego miejsca
składam Rodzinie Zmarłej serdeczne kondolencje
i zapewnienie o pamięci w modlitwie.
zmarła Mama naszej koleżanki z OSW w Laskachp. Haliny Okońskiej – śp. Krystyna Okońska.
w Jadownikach k/Brzeska zmarł Ojciec s. Olgi, śp.
Sylwester Owsiak. Na pogrzeb w dniu 30.12. pojechała grupa sióstr z Lasek, Warszawy i z Rabki.
w Katowicach zmarł Ojciec s. Benity, śp. Józef Hadamik. Tego samego dnia w Inowrocławiu zmarł
Ojciec s. Angeliki, śp. Piotr Wiski.

2009
04.01.

w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbył
się Dziewiąty Noworoczny Koncert Charytatywny
Czar wirtuozów, zorganizowany przez Okręgową
Izbę Aptekarską w Warszawie, na rzecz niewidomych dzieci z Lasek. Tym razem na sali obecna
była liczna grupa beneficjentów – dzieci, wychowawców i przyjaciół Dzieła Matki Czackiej. Korporacja Farmaceutów warszawskich już od kilkunastu
lat wspiera Zakład w Laskach. Tym razem na rzecz
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi łącznie,
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z ofiar samych aptekarzy i ze sprzedanych cegiełek,
na konto beneficjenta wpłynęło ponad 40 tys. zł. Za
tę niezwykłą szczodrość i wrażliwość serc jeszcze
raz składamy gorące podziękowanie. Prezes Władysław Gołąb, dziękując ze sceny Sali Kongresowej,
powiedział między innymi: „Gorąco dziękujemy za
to wszystko, co Państwo dla nas czynicie. Ten dzisiejszy koncert ma jeszcze dodatkowy walor: oto
dzisiaj mija dwusetna rocznica urodzin Ludwika
Braille’a, człowieka, który uczynił dla niewidomych rzecz niezwykłą – dał im pismo otwierające
wrota dostępu do wiedzy. Taki napis umieszczono
na domu w Coupvray, w którym urodził się Louis
Braille. Polscy farmaceuci na opakowaniach wielu
leków właśnie tym pismem oznaczają nazwę leku,
aby niewidomi sami mogli orientować się, jaki lek
mają zażyć.”
Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu światowej sławy orkiestry cygańskiej Rajkó z
Budapesztu, z udziałem solistów: Dariusza Stachury
– tenor, oraz Iwony Tober – sopran. Gospodarzem
wieczoru był niezastąpiony pan Bogusław Kaczyński. W programie znalazły się popularne fragmenty
operetek z tematami cygańskimi. Kierownictwo orkiestry ofiarowało na rzecz Zakładu w Laskach 20
płyt CD z nagraniami zespołu. Obecne na koncercie dzieci otrzymały urocze białe misiaczki.
Taki sam koncert na rzecz Lasek odbył się również w Krakowie, w Filharmonii Krakowskiej dnia
5 stycznia. Gośćmi honorowymi byli nauczyciele,
wychowawcy i dzieci ze szkoły w Rabce.
w Warszawie zmarł prof. dr hab. Andrzej Seyfried,
urodzony we Lwowie 27 lipca 1922 roku, uczest153
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nik Powstania Warszawskiego, specjalista z zakresu rehabilitacji, organizator i pierwszy dziekan
Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania
Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Był asystentem prof. Wiktora Degi z zakresu
ortopedii oraz prof. Eleonory Reicher z zakresu
reumatologii. W 1963 roku został powołany na
specjalistę Światowej Organizacji Zdrowia WHO
i przez kilka lat przebywał w Afryce, Azji i Oceanii.
Z Laskami współpracował przez ostatnie kilkadziesiąt lat, służąc społecznie w ratowaniu szczególnie
trudnych przypadków niesprawności ruchowych.
Jego uczniem jest zakładowy rehabilitant, p. Włodzimierz Samborski. Pogrzeb Profesora odbył się
13 stycznia 2009 roku na Cmentarzu Powązkowskim. W uroczystościach wzięli udział: Siostry
Franciszkanki Służebnice Krzyża, współpracownicy oraz Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Dyrektor Ośrodka, którzy reprezentowali
Zarząd Towarzystwa. Profesor Seyfried za zasługi
na rzecz Dzieła Matki Czackiej był wyróżniony
medalem PAX ET GAUDIUM IN CRUCE – POKÓJ
I RADOŚĆ W KRZYŻU.
w Warszawie zmarła Magdalena Maciejewska, urodzona 14 września 1944 roku, z wykształcenia historyk i dziennikarz. Przez czterdzieści lat pracowała w różnych redakcjach Polskiego Radia, podejmując głównie tematykę społeczną. Przygotowała
wiele doskonałych reportaży z życia i działalności
osób niewidomych. Od wielu lat związana była
z Dziełem Matki Czackiej, zarówno jako członek
TOnO, jak i dziennikarz radiowy. Pogrzeb jej odbył
się na Powązkach w dniu 16 stycznia 2009 r.
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w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
w Sobieszewie wystawiono Jasełka pod tytułem
Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wykonawcami byli:
rodzice, dzieci oraz pracownicy Działu Wczesnej
Interwencji kierowanego przez s. Idę Burzyk. Opracowanie sceniczne, muzyczne oraz wykonanie partii wokalno-instrumentalnych – p. Elżbieta Górna. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m.in.:
pani prezydentowa Danuta Wałęsowa z rodziną,
pani wice-prezydent miasta Gdyni – Ewa Łowkiel,
przedstawiciel Lions-Club, p. Zbigniew Felendzer,
p. Joanna Śliwicka, p. Katarzyna Wojciechowska
oraz dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
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w Laskach – p. Piotr Grocholski. Szczegółowy opis
treści przedstawienia zamieścimy przy okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
w Sali Koncertowej Domu św. Stanisława w Laskach
wystąpił chór niewidomych pań z Domu Nadziei
w Żułowie – Słoneczny Krąg. Zespół tworzy dwanaście pań, podzielonych na trzy grupy głosowe, z
dyrygentką, panią Danutą Bałka – Kozłowską, która
włączała się do pierwszych sopranów. Uczestniczki
chóru odznaczają się doskonałą emisją głosu, świetną dykcją i ogromną muzykalnością dającą porywającą harmonię. Podczas koncertu wykonano 20 kolęd
polskich, w tym cztery w opracowaniu śp. ks. Zdzisława Bernata – twórcy Słonecznego Kręgu, a zarazem
dyrygenta chóru chłopięcego Katedry Poznańskiej
– i jedną francuską. Koncert był wspaniałym przeżyciem dla wspólnoty laskowskiej. Dziękując za to
przeżycie, prezes Władysław Gołąb między innymi
powiedział: „Ten śpiew to była prawdziwa modlitwa.
Ponieważ w przyszłym roku chór będzie obchodził
jubileusz 25-lecia, już dziś zapraszam Panie z kolejnym koncertem kolęd.” Dla wielu pań przyjazd do
Lasek to po prostu powrót do swojego domu, bo tu
spędziły lata dziecięce. Wszystkie uczestniczki chóru
są byłymi wychowankami.
w Domu św. Maksymiliana, jeszcze w okresie świątecznym, odbyło się spotkanie z Synami Pułku. Podczas tej uroczystości Prezes TOnO, pan Władysław
Gołąb, otrzymał od środowiska Synów Pułku Odznakę za Zasługi Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.
Pani Dorota Szczepkowska – kierownik Internatu
Domu św. Maksymiliana – oraz pan Ignacy Niedziń156

ski, Syn Pułku z Milanówka, otrzymali wyróżnienia.
Ponadto pani Dorota za współpracę ze środowiskiem
Synów Pułku oraz za organizację turystyki krajowej
i zagranicznej otrzymała Dyplom Uznania. Po oficjalnej części spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcia,
a następnie zaproszono wszystkich na kolację.
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w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się uroczyste spotkanie związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku
Narodowego pod patronatem Marszałka Sejmu
RP – Bronisława Komorowskiego, Prymasa Polski
– ks. kardynała Józefa Glempa i Ministra Środowiska – prof. Macieja Nowickiego. Wśród członków
Komitetu Honorowego wymieniono Panią Zofię
Morawską – Damę Orderu Orła Białego, skarbnika
TOnO. Dyrektor Jerzy Misiak przedstawił historię
Parku, o powołanie którego przez wiele lat zabiegali śp. Jadwiga i Roman Kobendzowie. Ich starania
zostały uwieńczone rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 16 stycznia 1959 roku, o powołaniu
KPN. Gdyby nie te wysiłki, teren Puszczy Kampinoskiej zostałby zamieniony w centrum przemysłu. Przewodniczący Rady Naukowej KPN, doc. dr
hab. Jerzy Solon, wygłosił wyczerpujący wykład na
temat walorów Parku w aspekcie naukowym. Następnie wręczono kilkadziesiąt odznaczeń branżowych. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski został odznaczony wicedyrektor Mirosław
Markowski. Medal PAX ET GAUDIUM IN CRUCE
– POKÓJ I RADOŚĆ W KRZYŻU otrzymali: Dyrekcja oraz Rada Naukowa KPN. Prezes Wł. Gołąb,
wręczając medal dyr. J. Misiakowi, między innymi
powiedział: „Składamy serdeczne gratulacje z okazji 50-lecia. Dziękujemy za wieloletnią współpracę
i pomoc. Będziemy zawsze wspierać Park jako piękne dzieło przyjaźni z przyrodą.”
Na ścisłe związki Puszczy Kampinoskiej z Dziełem Matki Czackiej zwrócił uwagę Ksiądz Prymas
oraz minister M. Nowicki. Żartobliwy poemat na
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temat Parku wygłosił marszałek B. Komorowski,
a swoje związki z Parkiem sympatycznie przedstawił wojewoda Jacek Kozłowski. W imieniu trzech
ościennych powiatów zabrał głos starosta Jan Żychliński, a w imieniu dwunastu gmin – wójt Witold
Malarowski. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Lista zaproszonych Gości była ogromna. Spośród tych, którzy nie zabierali głosu, należy jeszcze
wymienić ks. abp. Kazimierza Nycza, gen. Dyw.
Tadeusza Dilarskiego – Komendanta Garnizonu
Warszawa, Rektorów uczelni warszawskich oraz
przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych instytucji
współpracujących z KPN. Park i cała Puszcza Kampinoska to dla Warszawy zielone płuca, a dla Kraju
prawdziwy skarb narodowy.
w Laskach, w Domu św. Rafała, zmarła s. Dorota.
w Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka
Ruszczyca w Laskach odbyła się konferencja zorganizowana przez Dział Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi otwierająca Projekt
PFRON – Wsparcie osób niewidomych na rynku
pracy.
z inicjatywy s. Hiacynty, we współpracy z wychowawcami, w kawiarni zdrojowej w Rabce został
zorganizowany bal charytatywny. Podczas balu odbyła się loteria i aukcja wielu cennych przedmiotów. Cennym eksponatem było „Drzewko” wykonane przez dzieci i ofiarowane s. Przełożonej, która
z kolei oddała je na ten cel. Podczas aukcji sprzedano również świecznik wykonany przez młodzież
z Lasek. Dochód z balu przeznaczono na obóz letni
oraz na bieżące potrzeby Szkoły.
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01.02.
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04.02.

11.02.

13.02.

20.02.

w Szpitaliku laskowskim zmarła śp.Władysława
Datner - dawna wychowanka Lasek, masażystka.
W latach 1964-1967 siostra FSK. Pogrzeb odbył się
04.02. na cmentarzu zakładowym.
podczas Mszy św. w kaplicy w Rabce śpiewał chór
parafialny pod kierunkiem p. Urszuli Sienko, nauczycielki Szkoły w Rabce. Po Mszy odbył się mini-koncert kolęd. Wystąpił również szkolny zespół
wokalny. Po południu w sali gimnastycznej miał
miejsce Wielki Bal Karnawałowy organizowany
wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.
w hospicjum w Otwocku zmarła absolwentka
Ośrodka, Hania Górska. Ostatnie lata, już bardzo
chora, spędziła w Domu Pomocy Społecznej w Radości k/Warszawy. Pogrzeb odbył się 06.02. w Błędowie, jej rodzinnej miejscowości.
w kaplicy zakładowej odprawiona została Msza św.
z okazji 102. rocznicy urodzin ks. Tadeusza Fedorowicza, po której miało miejsce spotkanie przyjaciół Ojca w Domu Rekolekcyjnym.
odeszła do Pana Mama s. Małgosi – postulantki,
śp. Alicja Włodarska. Na uroczystości pogrzebowe
w Świdwinie, diec. koszalińsko-kołobrzeska, pojechali: Matka Anna Maria, ks. Jakub Szcześniak,
s. Radosława z nowicjuszkami, s. Teresa z postulantką oraz s. Anita.
zmarła Mama s. Germany, śp. Teresa Budzyńska.
Na pogrzeb w dniu 16 lutego do Mysłowic wyjechała kilkunastoosobowa delegacja z Matką Anną
Marią i ks. Jakubem Szcześniakiem.
teatr z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żułowie,
pod kierunkiem p. Pauliny Stafijowskiej, uczest160

niczył w regionalnych eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Albertina 2009. Jury przyznało Zespołowi II nagrodę za
przedstawienie o czterech świecach. Teatr został
zaproszony przez Fundację Anny Dymnej „Mimo
wszystko” do udziału w IX Festiwalu Teatralno-Muzycznym, który odbył się w Krakowie w teatrze
im. Juliusza Słowackiego, w dniu 9 marca.
20-22.02. w Domu Rekolekcyjnym św. Pawła w Laskach odbywały się rekolekcje „Przesłonięte światło – jak modlić się w depresji”. Prowadził je ojciec duchowny
Seminarium w Opolu i wykładowca Uniwersytetu
Opolskiego, ks. Krzysztof Grzywocz. Uczestniczyło w nich ponad sto osób, dlatego konieczne było
przeniesienie konferencji do dużej sali w Domu
Dziewcząt i do Domu Przyjaciół.
06-14.03. pielgrzymka do Ziemi Świętej zorganizowana przez
Duszpasterstwo Niewidomych działąjące przy
kościele św. Marcina w Warszawie.
14.03.
w Warszawie przy ul. Obrońców 24 odbyła się uroczystość związana z 25 rocznicą powołania Domu
Niewidomego Dziecka, który jest placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Inicjatorką była
p. Cecylia Czartoryska, do dziś pełniąca funkcję kierowniczki Domu. Inicjatywę tę gorąco popierał ówczesny dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Róży Czackiej, dr Andrzej Adamczyk. Otwarcie
Domu miało miejsce w marcu 1984 roku. Czwartego marca Dom poświęcił ks. prałat Tadeusz Kot,
proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a pierwszych dwoje dzieci ochrzcił 19 marca ks.
prałat Tadeusz Fedorowicz – Ojciec duchowy Dzieła
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Matki Elżbiety Róży Czackiej. W latach 1999-2008
funkcje administracyjne spełniała Fundacja „Praca
dla Niewidomych” wspierana finansowo przez Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce
z osobistym zaangażowaniem prezesa Komitetu,
pana Stanisława Świderskiego. Początkowo placówka nosiła nazwę Dom Małego Dziecka Niewidomego. Pani Czartoryska brała z państwowych domów
opieki dzieci w wieku od dwóch lat z rokowaniami
lekarskimi, że będą żyły „jak roślina”, bez szans intelektualnego rozwoju. Wiele spośród tych dzieci
udało się uratować, przywracając je jako świadomych członków społeczeństwa. Aktualnie w Domu
przebywa na stałe jedenaścioro wychowanków.
W uroczystości 25-lecia wzięli udział aktualni
i byli wychowankowie, dla których Dom na Saskiej Kępie jest równocześnie domem rodzinnym,
oraz prezes TOnO – W. Gołąb z małżonką, ks. Jacek Ponikowski z Niepołomic wraz z Ewarystem
Schneiderem, wychowankiem ochrzczonym 19 marca 1984 r., ks. Marek z miejscowej parafii, przedstawiciel Rady Gminy, dr Krzysztof Gajowniczek, który od lat służy pomocą jako lekarz oraz inni przyjaciele Domu. Wychowankowie zaśpiewali kilka
pieśni patriotycznych, a następnie odbyło się spotkanie przy kawie i cieście przywiezionym z Niepołomic przez ks. Jacka, który całym sercem wspiera
Dom Niewidomego Dziecka.
Jego Eminencja ks. Józef kardynał Glemp, Prymas Polski przyjął w swojej siedzibie w Wilanowie
Przełożoną generalną Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Matkę Annę Marię, s. Radosławę oraz
prezesa TOnO – Władysława Gołąba z małżonką,
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którzy w imieniu całego Dzieła Lasek złożyli Księdzu Prymasowi życzenia imieninowe, życząc wiele
sił i zdrowia do sprawowania misji w Kościele. Podziękowano również za ogromną życzliwość, jaką
Ksiądz Prymas darzy Laski. Matka zaprosiła Księdza Prymasa do udziału w uroczystościach związanych z siedemdziesięcioleciem Domu Nadziei
w Żułowie. Ksiądz Prymas zaproszenie przyjął
i wspólnie ustalono termin na 22 września 2009 r.
17-19.03. rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
20-21.03. w Laskach – rekolekcje dla osób głuchoniewidomych poprowadził ks. Marcin Kowalczyk.
21.03.
w Laskach rekolekcje dla członków Klubu Inteligencji Katolickiej poprowadził ks. Andrzej Gałka.
23-25.03. rekolekcje dla pracowników Ośrodka i Zakładu poprowadził ks. bp Bronisław Dembowski.
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Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
s. Ida Burzyk, A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, E. Górna,
s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Ida Burzyk, A. Pawełczak-Gedyk, s. Maria Krystyna Rottenberg, D. Szczepkowska,
A. Talukder, s. Rut Wosiek, M. Zając
W numerze wykorzystano równierz kartki świąteczne uczniów
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach wykonane pod
kierunkiem B. Bykowskiej, I. Komorowskiej-Warenik, E. 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 2009 rok):
Cz. i H. Adamowscy, Akademia Pedegogiki Specjalnej z Warszawy,
L. Amber, M. Bajorska, M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełchowie, J. Bernaś, K. Białas, E. i L. Bieda, E. Bielicka, Biblioteka Wydziału Pedegogiki i Psychologii z Lublina, I. i Z. Błażej, S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, A. Burakowski, T. Charcińska,
Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, E. Chromińska, T. Chwałek-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, A. Czerpińska-Hołówka, K. Cwalina, o. S. Ćwierz, M. Dębska, B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwornicki,
A. Dzierżyńska, D. Ebert, ks. H. Eliasz, D. Falkowska, A. i J. Fedorowicz,
M. i E. Ferchmin, J. Fronczek, J. Gargula, M. Gawrońska, K. i A. Glema, A. Głodowska, ks. F. Głód, M. Gogołkiewicz, M. i T. Gołaszewscy, ks. S. Gołębiewski, B. Grabowska, J. Grella, ks. G. Gromowski,
E. Grzebyk, M. Grzymski, A. Grzywak, Z. Gutkiewicz, J. Górna, I. Hachulska, D. Hanusek, ks. I. Harazin, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz,
M. i W. Heydel, A. Ilski, B. i J. Jankowscy, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewska, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jedrusik, ks. bp J. Jezierski, H. Jurczenko, K. Jóźwiak, A. Kamińska, W. Karpowa, B. Kendziora-Drzyzga,
J. Klekowska, J. Knyć, W. Klonowska, J. Kłosowska, B. Kobusińska,
ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak,
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