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OD REDAKCJI
Józef Placha

O sile przebaczenia

S

potkać można ludzi, którzy zbyt pochopnie mówią o bezideowości młodego pokolenia, narzekając niemal programowo, że
jest ono zainteresowane jedynie własnymi, egoistycznymi pragnieniami.
Tymczasem pewnego jesiennego popołudnia, w atmosferze
nieskrępowania sztywnymi ramami wykładu, wywiązała się między mną a studentami spontaniczna dyskusja na temat, który wykorzystałem w tytule niniejszego, odredakcyjnego wprowadzenia.
Oto poniżej niektóre fragmenty naszej zwykłej a zarazem niecodziennej rozmowy.
Najpierw poruszyliśmy zbyt często obecny w naszym życiu
argument siły. To sposób, który – jak się wydaje – zwłaszcza dzisiaj nie powinien być regulatorem stosunków międzyludzkich.
Mentalność „ząb za ząb” skończyła się z chwilą przyjścia na
świat Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii – nawet, jeżeli późniejsza historia świata często od tego programu odstępowała. W naszej rozmowie doszliśmy do wniosku, że najlepiej byłoby zmienić
szyk wyrazów i przejść z argumentu siły na siłę argumentów.
Wówczas uniknęłoby się wielu niepotrzebnych konfliktów, choć
żonglerka argumentów również nie zawsze byłaby najskuteczniejszą receptą na wiele bolączek trapiących współczesnego człowieka.
Z kolei przeszliśmy do rozważań nad rolą prawa i sprawiedliwości. Nawet jeżeli nadużywa się czasem tych słów – są one
kategoriami pojęciowymi, które mniej lub bardziej, ale jednak na
5

ogół regulują stosunki międzyludzkie; wręcz nawet są konieczne,
aby nie poruszać się w chaosie rozpasanej dżungli.
Wreszcie pojawiło się w naszej dyskusji słowo: przebaczenie.
To wartość, a raczej umiejętność, do której dorastamy nieraz przez
całe życie i jeszcze wydaje się, że nie zawsze do końca opanowaliśmy arkana tej sztuki.

Abstrahując od akademickich dociekań, myślę, że przebaczenie to ten rodzaj relacji międzyludzkich, gdy ktoś jest gotowy
do całkowitego „spuszczenia zasłony” nad krzywdą wyrządzoną
nam przez innych. Nieco inną odmianą tej umiejętności jest również postawa mądrego dystansowania się od różnego rodzaju zachowań, które drażnią nas w sposobie bycia innych. Tutaj także
trzeba zastosować czasem coś w rodzaju „spuszczenia zasłony”.
Z pewnością najlepiej robi to Bóg, gdy doświadczamy aktu
Jego Miłosierdzia w sakramencie pojednania. Mamy wówczas
świadomość szczególnego oraz całkowitego i definitywnego przebaczenia.
Ludziom niestety przychodzi ten akt z wielką trudnością,
a czasem nawet wydaje się, że jest niemożliwy. A jednak mimo
wszystko należałoby zmierzać w tym kierunku.
Jest to niewątpliwe dobro dla osoby, której przebaczamy, ale
o wiele większym dobrem jest ono dla przebaczającego.
Niezależnie jednak od gradacji korzyści wpisanych w tę umiejętność, optymalna przestrzeń osobowego rozwoju w tym kontekście pojawia się tam, gdy dwa podmioty wyprzedzają się w darowaniu sobie doznanych urazów. Dochodzi wówczas do swoistego
rodzaju eskalacji przebaczania, która odwrotnie niż w przypadku
eskalacji agresji – rodzącej najczęściej wojny i konflikty – prowadzi do kompromisu, porozumienia, zgody i pokoju.
Jest to przymiot środowisk, gdzie podstawą wzajemnych relacji jest miłość. Wszelkiego rodzaju wspólnoty, które chciałyby
6

funkcjonować bez tej praktycznej umiejętności wzajemnego przebaczania, skazane są na zimne paragrafy i przepisy oraz postawy
wciąż nastawione na upominanie innych i rozliczanie z ewentualnego ich przekroczenia. Ten rodzaj regulacji współżycia być może
coś porządkuje, ale jednocześnie kształtuje zbyt sformalizowane
społeczności bez ducha – choćby nawet powoływały się na najszczytniejsze hasła i ideały.
Mówiąc o umiejętności przebaczania jako integralnej strukturze miłości, trzeba również mieć na uwadze tę jej właściwość,
która nie tylko potrafi darować krzywdy, ale przede wszystkim
– twórczo zmierza w kierunku szukania i wręcz kreowania Dobra
u siebie i u innych.

W perspektywie Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym
Czytelnikom dojrzewania do takiej właśnie postawy. By nieustająco i wytrwale być gotowymi do bezwarunkowego oraz całkowitego i wzajemnego przebaczania sobie zarówno wielkich, jak i
mniejszych urazów lub trudnych nieraz do zaakceptowania słabości. Byśmy podjęli również wysiłek dostrzeżenia choćby najmniejszego dobra u innych –
aby Nowonarodzony
mógł znaleźć w nas
i wśród nas
najpiękniejsze
najcieplejsze
najcichsze
i najświętsze
miejsce.
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LIST
Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie
„Bóg jest fundamentem nadziei (...).
Jego królestwo jest obecne tam,
gdzie On jest kochany
i dokąd Jego miłość dociera.”
(Benedykt XVI, Spe salvi, 31)

B

oże Narodzenie w naszej świadomości kojarzy się z wieczerzą wigilijną (dziś popularnie zwaną kolacją), z dzieleniem się opłatkiem, śpiewem kolęd przy choince i oczywiście
z pasterką. Pamiętam swoje wigilie z lat dziecięcych jeszcze
sprzed wojny. Zasiadaliśmy do stołu wigilijnego równo po ukazaniu się pierwszej gwiazdy. Ojciec brał do ręki biały opłatek
(kolorowe opłatki były dla zwierząt) i dzielił go na równe części,
a następnie składał życzenia, najpierw mamie, a później nam
i wreszcie wszyscy wzajemnie dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Wieczerza musiała składać się z nieparzystej
liczby potraw. Smak każdej z nich był szczególny, taki wigilijny, niepowtarzalny. Po wieczerzy były wspólnie śpiewane kolędy przy choince, a przedtem szukanie co też aniołek przyniósł
każdemu z nas. Były to drobiazgi, jakże inne aniżeli dziś spotykane w domach. Pamiętam, że w 1938 r. znalazłem pod choinką
prawdziwe organki, co to była za radość! Myślę, że dziś dzieci
nie cieszą się tak z nowoczesnego komputera.
I wreszcie kolędy: mieliśmy w domu kilka książeczekdo nabożeństwa, w których razem było ich około dziesięciu. Dodat8

kowo posługiwaliśmy się zeszytem, w którym ręcznie przepisane były różne pastorałki na nutę radosną z tekstem nieraz frywolnym, jak np. „Biegł Wojtek bez portek, po śniegu i grudzie,
śmieli się, cieszyli cha, cha, ludzie!”
Jednak te frywolne kolędy i pastorałki śpiewało się dopiero
w późniejszych dniach okresu Bożego Narodzenia.
Jestem wielkim miłośnikiem kolęd. W swoich zbiorach
mam ich kilkaset. Według znawców w Polsce mamy około 500
kolęd, ale są i tacy co wymieniają liczbę nawet trzech tysięcy.
Jest to oczywista przesada wynikająca stąd, że wiele kolęd na
przestrzeni lat ulegało różnym przeróbkom. Tak np. „O gwiazdo betlejemska” z tekstem i muzyką ks. Zygmunta Odelgiewicza, jeszcze z końca XIX wieku, w 1928 r. została gruntownie
przerobiona przez ks. Alojzego Orszulika /nie mylić z biskupem/. Obecnie śpiewana ta piękna kolęda to wersja ks. Orszulika. Innym źródłem mnożenia się liczby kolęd były tzw. kolędy robotnicze, kolędy patriotyczne lub kolędy wojenne. Tak
np. zdaniem moim jedna z najpiękniejszych polskich kolęd
„Bóg się rodzi” Franciszka Karpińskiego (opublikowana w Supraślu 1792 r.) ma przeróbki nieraz o treści zgoła bluźnierczej.
Skoro już mowa o kolędzie „Bóg się rodzi” to niestety w wielu
śpiewnikach spotkałem przeróbki pierwszego wersu drugiej
zwrotki:
„Cóż masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje”, zamiast słowa „twoje” podawane jest słowo „Swoje”, tak jakby Bóg mógł porzucić Swoje szczęście. Zresztą autor w tekście
tym wyraźnie zwraca się do nieba, do jego szczęścia.
Niestety poprawiaczy kolęd znamy wielu. Nieraz poprawki
te są językowo poprawne, ale sprzeczne z duchem czasu, kiedy kolęda powstawała. Z przełomu XVIII i XIX wieku mamy
piękną mszę kolędową „Wśród nocnej ciszy”. Pierwsze cztery jej
zwrotki, to śpiew na introit, a następne kilkanaście zwrotek wypełnia całą Mszę. W czwartej zwrotce introitu śpiewamy:
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„I my czekamy na Ciebie Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc żeś jest pod Osobą, Chleba i Wina.”
Dziś słowa „żeś jest pod Osobą” zastąpiono „pod osłoną”.
Kolęda ta powstała w okresie ostrych sporów z teologami
protestanckimi na temat osobowej obecności Jezusa Chrystusa
w Eucharystii; dlatego śpiewano „pod Osobą”.
Jedną z najstarszych polskich kolęd jest „Anioł pasterzom
mówił”. Pochodzi z XV wieku i o dziwo jest jedyną kolędą, której
melodia nie uległa zmianie przez czterysta lat.
Stosunek do kolęd w kościele ulegał zmianie. Ks. Michał
Mioduszewski – wielki zbieracz pieśni kościelnych – dzielił
obecne kolędy na: pieśni na Boże Narodzenie oraz pastorałki i kolędy po domach śpiewane. W 1843 r. wydał „Pastorałki
i kolędy z melodyjami, czyli piosnki wesołe ludu (...) po domach
śpiewane”. Zbiór ten zawiera 120 utworów. We wstępie między
innymi pisał: „Nie są to pieśni do użycia kościelnego, i owszem
baczność księży Plebanów powinna im tam wstępu zabraniać”.
W zbiorze tym zakazanym do śpiewu w kościele, znajdziemy
znane dziś kolędy: „Ach ubogi żłobie”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna panna”, „Jezus malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżali do Betlejem”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”
i „Wesołą nowinę”.
Jakże zmieniają się poglądy na to co sakralne! Myślę, że ważna jest nie tylko treść i melodia, ale przeżycie śpiewającego, czy
on chce chwalić Boga, czy też eksponować siebie. Mamy dziś
w użyciu wiele nowych kolęd do słów ks. Jana Twardowskiego
i innych poetów. Mimo nieraz zabawnych treści często trafiają
do kościołów, szczególnie na mszach dla dzieci.
Na zakończenie chciałbym jeszcze przywołać jedną z najbardziej popularnych kolęd: „Cicha noc”, niesłusznie zwaną
kolędą niemiecką. Jest ona kolędą języka niemieckiego, dziś
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przetłumaczona na wiele języków. Jeden z pastorów niemieckich zgromadził nagrania w 259 językach i różnych opracowaniach. Przypomnijmy, że kolędę tę skomponował Franz Gruber (1787-1863) do słów Josepha Mohra (1792-1848) w dniu
24 grudnia 1818 r. w Oberndorf koło Salzburga w Austrii. Według legendy w kościele tej niewielkiej mieściny zepsuły się organy i trzeba było je czymś zastąpić. „Cichą noc” na pasterce
zaśpiewał przy akompaniamencie gitary autor słów ks. Mohr.
Pieśń ta niezwykle szybko zdobyła wielką popularność. Już
po kilkunastu latach śpiewała ją cała Austria, Węgry i Bawaria.
Szybko zapomniano kto jest jej twórcą. W prasie ukazywały
się informacje, że jest to przeróbka muzyki Bacha lub innych
twórców baroku. Dopiero w 1854 r. sam Franz Gruber w obszernym artykule wyjaśnił sprawę, podając okoliczności powstania tej najpopularniejszej dziś kolędy świata. Przypomnijmy,
że tekst spolszczył i opublikował w Warszawie Piotr Maszyński
w 1930 roku.
Zatem zachęcam wszystkich do śpiewania kolęd nie tylko
w dniu wigilijnym, ale jak było to w zwyczaju, również przez
cały okres świąt Bożego Narodzenia. Kto śpiewa podwójnie się
modli.
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NASZE MAŁE BETLEJEM W SOBIESZEWIE
Elżbieta Górna

Pójdźmy wszyscy do stajenki
CAŁA ZIEMIA PROSI CIEBIE JEZU
ABYŚ LUDZIOM SERCA DZIECI DAŁ*

D

zień 10 stycznia 2009 r. był w Sobieszewie dniem szczególnym. Wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki – do naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobieszewie z różnych stron przybywali kolędnicy. To przyjaciele, goście,
zaprzyjaźnione rodziny, którzy postanowili jeszcze raz wyruszyć
do Betlejem. I w tych „małych Laskach” – w Sobieszewie (jak
mówi s. Ida Burzyk – kierownik Działu Wczesnej Interwencji),
przemienionych tego dnia w Betlejem, wszyscy mogliśmy się
spotkać przy żłóbku Nowonarodzonego Pana Jezusa. A więc…
„poszliśmy wszyscy do stajenki, do
Jezusa i Panienki” i wspaniałego
Opiekuna – św. Józefa.
O piękno przeżycia tej wspólnej
drogi do żłóbka Pana Jezusa zadbały nasze kochane dzieci – uczestnicy
Sobotnich Spotkań Integracyjnych
Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. To grupa starszych dzieci,
która podczas kilku ostatnich spotkań przygotowała Jasełka. Droga
powstawania Jasełek była bogata
w przeżycia i doświadczenia, a w to
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sobotnie popołudnie
wszyscy mogliśmy
się cieszyć z wyników
naszej pracy, której
owoce będą jeszcze
widoczne w późniejszym czasie.
Praca z naszymi
dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi
i późniejsze uczestniczenie w przedstawieniu z ich udziałem – jest ogromnym
darem. Siła przekazu treści – właśnie w interpretacji naszych dzieci jest nadzwyczajna. Trud pokonywania różnych barier wynikających z niepełnosprawności dopełnia prawdę tego przekazu.
Nasi goście – kolędnicy – zaproszeni do wspólnego kolędowania i podjęcia przeżycia tego spotkania, odczuli ten niewątpliwy dar, jakim jest uczestniczenie w tym wędrowaniu do
Betlejem, gdzie przewodnikami były nasze dzieci, z odwagą i
sukcesem pokonujące bariery przestrzeni i inne trudne zadania sceniczne. Wśród gości, których
powitała s. Ida na początku spotkania,
byli między innymi pani Prezydentowa
Danuta Wałęsowa z rodziną, pani Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel, pan
Zbigniew Felendzer – reprezentujący
Lions Club, p. Joanna Śliwicka, p. Katarzyna Wojciechowska, ksiądz kapelan Dittmar i siostry z Ośrodka w Sobieszewie. Cieszyliśmy się obecnością
p. dyr. Piotra Grocholskiego oraz licz13

nie przybyłymi przyjaciółmi,
a przede wszystkim rodzicami
i dziećmi (z naszym kochanym
Maciusiem na czele!). Mamy
zadbały o poczęstunek w „teatralnym bufecie”.
CAŁA ZIEMIA PROSI CIĘ MALEŃKI ABYŚ SERCEM ŚWIATA ZOSTAŁ
SAM…*

Na temacie kolędy „Jezus Malusieńki” (skrzypce) wyszła
para: św. Józef z Najświętszą Maryją Panną. Marię grała nasza
kochana Zuzieńka, która na przedstawieniu odważyła się zaśpiewać Jezusowi kołysankę: „Lulajże Jezuniu”; czcigodnym św.
Józefem był jej Tatuś. Celowym zamierzeniem w trakcie tworzenia przedstawienia było wykorzystanie jak najwięcej przestrzeni
kierunków gry scenicznej. Używana była zarówno scena przed
stajenką, jak i środkowe przejście między rzędami krzeseł publiczności.
Kiedy Maria i Józef dotarli do stajenki – ze śpiewem i graniem wyszli nasi mali kolędnicy i stojąc w środkowym przejściu, wyśpiewali powitanie i życzenia
noworoczne (dzieci grały na różnych
instrumentach). A jak pięknie wyglądali nasi mali artyści! To ogromna
zasługa rodziców, którzy okazali się
prawdziwymi twórcami wspaniałych
strojów naszych małych aktorów!
A byli tam: i prorocy, i pasterze,
i aniołki, (diabełków w Sobieszewie
nie ma!), i śnieżynki. Później, już
w trakcie przedstawienia, pojawili się
14

Trzej wspaniali Królowie: Piotruś, Dawid i Bożydar. Najpiękniejszym, choć Aniołowie piękni byli wszyscy, aniołkiem była
także nasza muzykalna 3,5 letnia Adusia (wraz z Mamusią).
Z dużym bębnem i dwiema (koniecznie dwiema!) pałeczkami,
w przepięknym stroju anielskim, (choć go na co dzień nie potrzebuje, bo sama wygląda jak aniołek) dzielnie wędrowała do
Betlejem, wygrywając
główny rytm, a później
grając, tańcząc i śpiewając przy żłóbku, adorowała Pana Jezusa.
Aktywnym kolędnikiem – artystą – był Bożydar, który bez trudu
stworzył trzy postacie:
był dostojnym prorokiem, jak i głównym pasterzem budzącym zaspanych nieco braci pasterzy, by później stać się poważnym królem, prowadzącym tym razem królewskich kolędników. Dwie
śnieżynki (to też rodzina aniołków!) Bożysia i Basieńka były lekkie, powiewne, tańczące. Pocieszały Świętą Rodzinę – że mimo
mrozu Dzieciątko nie zmarznie, bo one – śnieżynki – pokryją
żłóbek puchową, ciepłą pierzynką. W podskokach i pląsach obsypały publiczność i na
końcu małego Pana Jezusa w żłóbku swoimi „śnieżynkami”. Archanioł Patryk – jak na Archanioła
przystało, choć skrzydełka miał małe, miał
aureolę, powagę i możliwości duże. Grał (keybo15

ard, bęben), obwieszczał i pięknie zaśpiewał „A cóż z tą Dzieciną będziem czynili”; był prawdziwą naszą Perłą.
Dawid – również grający trzy role: proroka, pasterza
i króla – był „światełkiem” na
naszych próbach, zawsze gotowy do pracy, radosny, spontaniczny, cały zespół zarażał
swoim entuzjazmem. Podczas
przedstawienia zagrał pięknie
na keyboardzie kolędę „Gdy
śliczna Panna Syna kołysała”. Małemu Panu Jezusowi wrażliwy
pasterz Piotruś złożył niezwykły dar: „melodię swojego serca”,
którą przepięknie zagrał na akordeonie. W przedstawieniu Piotruś był też tajemniczym prorokiem i królem. Aniołek Maja
i Aniołek Zosia – dzielnie asystowały przy żłóbku Pana Jezusa. Pastuszek Kubuś – przyniósł w darze…owieczkę. Wesoły
i prawdziwy pastuszek był z niego. Uradował Pana Jezusa swoją
obecnością.
Wszystkie dzieci – nasi mali artyści – byli wspaniali. Również
ich rodzice, którzy pomagali w zorganizowaniu tego przedstawienia. Na scenie pojawiły się dwa duże anioły. Prawdziwe anioły, za których udział jestem ogromnie wdzięczna. To nasze panie
terapeutki: pani Sylwia
Marczuk oraz pani
Agnieszka Knap, które czynnie brały udział
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w przedstawieniu. Pani Kasia Litwińska
świetnie zorganizozowała przebieranie
małych aktorów wcielających się w kolejne postacie. Oprócz
prób z dziećmi (odbyły się cztery spotkania oraz próba generalna), odbyły się
liczne próby organizacyjne w gronie tych
dorosłych aniołów.
Dzięki temu mogły
powstać nasze jasełka oraz scenografia przedstawienia.
Czas przygotowań
był czasem trudnym
– również ze względu na liczne choroby – nasze (terapeutów) i dzieci. Udało się
jednak pokonać trudności, które z radością złożyliśmy w darze
przy żłóbku Pana Jezusa, który tak cierpliwie i nieustannie się
rodzi. Stało się to też w Sobieszewie – Małych Laskach – we
Wczesnej Interwencji, w nowej placówce Lasek, która niesie
tyle dobra, radości i nadziei. Pięknym zakończeniem przedstawienia była kolęda „Cicha noc”, którą na puzonie wykonał gościnnie brat Bożysi – Mieszko. Po tym wspólnym, jasełkowym
wędrowaniu nastąpiły podziękowania. Najpierw – brawami.
Zespół kilka razy wychodził do ukłonów. Później przez siostrę
Idę. Następnie dzieci wręczyły gościom upominki w postaci
ceramicznych choinek. Pan dyr. Piotr Grocholski pogratulo17

wał wykonawcom oraz podziękował gościom za przybycie
i wspólne kolędowanie.
ROZCHMURZ MYŚLI WSZYSTKICH LUDZI PANIE
I KRYSZTAŁU WIARY DAJ NAM BLASK,
PRZEMIEŃ NASZE SŁABE LUDZKIE SERCA
I NAM SWOJE BOSKIE SERCE DAJ*

Kolędą „Bóg się rodzi” do grona kolędników w szopce zaproszono również Panią Prezydentową Danutą Wałęsową – zakończyliśmy przedstawienie jasełkowe. Bo spotkanie trwało
dalej. Każdy z nas odczuł, że tego dnia stał się bogatszym emocjonalnie.
Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania jasełek i pomogli w ich realizacji. Bohaterami tego
spotkania w Sobieszewie były nasze kochane Dzieci. Ale Najważniejszym był sam Pan Jezus. Niech króluje w naszych sercach na zawsze, rodząc w nich WIARĘ, NADZIEJĘ, MIŁOŚĆ…
Wciąż na nowo. …mimo wszystko właśnie dlatego…
Jasełka z dnia 10.01.09. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
opr. sceniczne, muzyczne wokalne, instrumentalne: E. Górna.

* Fragment pieśni M. Matuszewskiego
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BÓG SIĘ RODZI
Małgorzata Musierowicz

Taka chwila

S

zczerze mówiąc – ludzie przeszkadzają sobie nawzajem, irytują jeden drugiego, jest ich tak wielu – zbyt wielu! – włażą
sobie na głowy. Nie mają dla siebie nie tylko wyrozumiałości
i czasu; nie mają dla siebie nawzajem serca. Agresja wzajemna
wypełnia życie codzienne, przelewa się z mediów, kipi w internecie, zamyka się w obwodzie, z którego, jak się wydaje, nie ma
wyjścia, bo ktoś, kto agresji zdecydowanie nie stosuje, tym łatwiej staje się celem ataku.
Ale przecież istnieje plan drugi tych wydarzeń i tej rzeczywistości. Na drugim planie, cisi i niewidoczni dla publiczności
i aktorów planu pierwszego, żyją ludzie obdarzeni inteligencją
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serca. I ta specjalna inteligencja właśnie sprawia, że świat nasz,
mimo wszystko, ciągle jeszcze nie zamienił się w piekło.
Są wszędzie, w każdym miejscu i w każdym środowisku.
Poznać ich można nie tylko po braku agresji; to byłoby jeszcze
mało. Poznać ich można po otwartości na drugiego człowieka,
po czujnej, pełnej dobroci uwadze, po szczególnym uśmiechu.
Miałam zaszczyt poznać wielu takich ludzi; wśród nich byli nauczyciele i dzieci z Lasek pod Warszawą, z Zakładu dla Niewidomych. Bywałam tam kilkakrotnie, ponieważ mam tam „brajlowskich” czytelników. A kiedyś cała ich grupa przyjechała do mnie,
do Poznania, z rewizytą.
Tak poznałam Hanię Pasterny, kilkunastoletnią wtedy, niewidomą uczennicę, której osobowość zrobiła na mnie takie wrażenie, że kiedy odezwała się teraz, po wielu latach, już jako dorosła
pani – natychmiast przypomniałam sobie jej twarz i uśmiech.
Pani Hanna skończyła romanistykę na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, jest też logopedą i pracuje w Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Napisała już jedną książkę:
Jak z białą laską zdobywałam Belgię. Teraz postanowiła mi się
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przypomnieć, bo właśnie pisze książkę drugą: Tandem w szkocką kratkę (jest już na ukończeniu).
Przeczytałam elektroniczną wersję tej książki w jedno popołudnie i, skończywszy, stwierdziłam, że się uśmiecham i że
zarazem mam mokre oczy. Książka opowiada o spotkaniu, które
przejmuje czytelnika do głębi, raduje i wzrusza. Napisana jest
w sposób prosty, przejrzysty, z typowym dla Hani, delikatnym
i miłym poczuciem humoru, z radością i optymizmem, które
nie wykluczają trzeźwego osądu i rozwagi.
Co ciekawe, opowieść Hanny Pasterny dotyczy autentycznego człowieka, z nazwiskiem, imieniem i miejscem pracy, łatwego do zidentyfikowania; w żadnym jednak punkcie, mimo absolutnej szczerości i całkowitej otwartości autorki, nieuznającej
czegoś takiego jak hipokryzja czy fałszywa grzeczność, książka
ta nie uraża uczuć opisywanej osoby.
A przecież postać dziwnej, ekscentrycznej nawet, genialnej
profesor Marion Hersch, wierzącej Żydówki ze Szkocji, cierpiącej na odmianę autyzmu zwaną zespołem Aspergera, nie przez
wszystkich jest akceptowana. Marion, nosząca dwie pary oku-
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larów – optyczne i ciemne – naraz, jedne na drugich, Marion,
osłaniająca uszy słuchawkami, mającymi ograniczyć dopływ
dźwięków (jednym z objawów zespołu Aspergera jest nadwrażliwość na światło i hałas), Marion – weganka, ubrana w długą
spódnicę, przemieszczająca się w niej bezbronnie na rowerze po
zatłoczonych ulicach miast, Marion szczera i bezpośrednia jak
dziecko, a zarazem stroniąca od dotyku, od jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, broniąca się przed kontaktem psychicznym,
niekonwencjonalna, zaskakująca i uparta – ta Marion byłaby
łatwym obiektem dla karykaturzysty.
Ale Hania Pasterny nie rysuje karykatur, nie bywa złośliwa.
Hania rozumie. Kiedy wyznaczono ją na asystentkę pani profesor, myślała zrazu tylko o profesjonalnym aspekcie tej znajomości: Marion Hersch przyjechała do Polski po to, by dowiedzieć
się jak najwięcej o sytuacji osób niewidomych, głuchych i głuchoniewidomych. Jest autorką wielu wynalazków, ułatwiających
tym niepełnosprawnym życie i poruszanie się we współczesnym
świecie. Badania jej mają na celu ustalenie praktycznych problemów, z jakimi w Polsce stykają się te osoby. Marion skończyła
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studia matematyczne, pracuje na uniwersytecie w Glasgow na
Wydziale Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej; zna 13 języków,
a polskiego nauczyła się specjalnie na przyjazd, dla potrzeb swoich badań.
Z wolna zaczęło docierać do Hani, że pani profesor Hersch
jest jednak przede wszystkim – człowiekiem, który często doznaje odrzucenia. Dobrym człowiekiem. Styczność z życiem jako
takim jest przyczyną nieustannego dyskomfortu i bólu; natura
nie tylko jej nie przystosowała do tego życia, lecz przeciwnie,
ustawiła przed nią szereg przeszkód. Przez czas długiego pobytu
w Polsce niewidoma Hania asystentka towarzyszyła Marion nie
tylko przy pracy badawczej. Dbała o jej zdrowie, organizowała rozkład zajęć, woziła ją po wypadku do szpitala i pilotowała po niezrozumiałym, obcym kraju. Nie było to łatwe zadanie,
o czym autorka książki pisze bez osłonek; nieraz powtarza się
zdanie „mam ochotę urwać Marion łeb!”. Ale Hania jest przecież z Lasek; wszyscy są tam specjalnej formacji, spokojni, dzielni i uśmiechnięci. Na korytarzach i alejkach dzieci słyszą, jak

23

się pozdrawiają pracownicy i siostry Franciszkanki Służebnice
Krzyża: – „Przez Krzyż!” – „Do nieba!”.
A motto dla swojej książki wybrała Hania też nieprzypadkowe; jest to myśl Michela Quoista: „Jeśli pragniesz żyć, nie
zatrzymuj swego życia dla siebie; ono musi głaskać inne brzegi
i nawadniać inne ziemie”.
Jest w książce Hanny Pasterny scena, która wydaje mi się
kluczowa i która jest zarazem najbardziej może poruszająca ze
wszystkich: oto Marion – autystka, nieznosząca jakiegokolwiek
dotyku, w chwili osamotnienia i bólu obejmuje nagle Hanię
– niezgrabnie, szczypcowym, mocnym uchwytem, jakby łapała
się tratwy ratunkowej. Dla niewidomej dziewczyny ten rodzaj
uścisku jest jak zagrożenie: natychmiast powoduje w niej uczucie osaczenia, pragnienie ucieczki. Ale tu właśnie odzywa się
inteligentne jej serce: wie, że wyrwać się, odtrącić Marion po
prostu nie wolno. I tak trwają obie w niezgrabnym uścisku, aż
wreszcie Hania gładzi Marion po głowie. A pani profesor prosi,
żeby Hania nie przestawała.
Myślę, że w takich właśnie chwilach Bóg się rodzi; za każdym razem na nowo.
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Z PEDAGOGICZNYCH ROZWAŻAŃ
Elżbieta Górna

Polskie kolędy i pastorałki
w muzykoterapii

T

rudno wyobrazić sobie święta oraz cały okres Bożego Narodzenia bez towarzyszenia kolęd. Są one nie tylko nieodłącznym elementem wzbogacającym przeżycie tego świątecznego czasu, ale wręcz tworzącym specyficzny klimat i atmosferę.
W okresie świąt kolędy stają się również elementem liturgii kościelnej. Są śpiewane podczas Mszy świętej, zastępując inne pieśni wykorzystywane w liturgii podczas roku kościelnego.
Kolędy znamy wszyscy od dzieciństwa. W jednych rodzinach
wspólne ich śpiewanie/lub słuchanie/ jest kontynuowaniem tradycji polskich świąt Bożego Narodzenia. Dla ludzi wierzących
kolędy stanowią pewien rodzaj wyznania wiary, umocnienia jej
i pogłębienia przeżycia Tajemnicy Narodzin Boga Wiary, Nadziei i Miłości.
Bez względu na to, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy kolędy, oraz jaki mamy do nich stosunek wiary czy zrozumienie istoty świąt Bożego Narodzenia, zauważamy, że kolędy nikogo nie pozostawiają bez poruszenia sfery emocjonalnej
i zawsze są źródłem pewnego rodzaju przeżycia.
W czym tkwi tajemnica siły oddziaływania kolęd? Czy specyfika atmosfery świąt: spotkania w rodzinie, otwarcie się na
przebaczenie, nastrój ciepła, miłości, itd., powoduje tak głębokie
oddziaływanie i wpływ kolęd na naszą ogólną strukturę, kondycję psychofizyczną? Czy to raczej kolędy powodują powstanie
takiej, a nie innej atmosfery świąt? Niewątpliwie są to nieroz25

łączne elementy składające się na fundament świąt Bożego Narodzenia – ich ogromnego bogactwa przeżyć i oddziaływania
na nas.
Kolędy posiadają też dodatkowy walor: ogromną wartość
terapeutyczną. W ich terapeutycznym oddziaływaniu pomaga
niewątpliwie atmosfera okresu świątecznego, sprzyjająca powstaniu w nas odpowiedniego stanu emocjonalnego, powodującego otwarcie się na terapeutyczne działanie. Jednak terapeutyczna wartość kolęd sięga jeszcze głębiej, nie jest bowiem
tylko związana ściśle z odpowiednią atmosferą wynikającą
z okresu świątecznego. Wielokierunkowe działanie kolęd znane jest muzykoterapeutom wykorzystującym kolędy w różnej
formie w prowadzonej terapii, również poza okresem świątecznym. Każdy z nas odczuł na sobie dobroczynny wpływ
kolęd.
Z czego wynika to bogactwo i formy oddziaływania polskich
kolęd? Czy nasze polskie kolędowanie może być formą muzykoterapii?
Aby odpowiedzieć na te pytania, sięgnęłam do definicji muzykoterapii, historii leczenia muzyką i śpiewem, związku leczenia muzyką z obrządkami i rytami religijnymi.
Najczęściej spotykana definicja określa muzykoterapię, jako
wielostronne oddziaływanie wykorzystujące różnorodny wpływ
muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. W koncepcji
Natansona: wykorzystanie muzyki w terapii wpływa na całość
psychosomatyczną ustroju człowieka, a w ramach działań terapeutycznych pełni rolę swoistego rodzaju leku(…) Muzykoterapia
umożliwia dotarcie do głęboko ukrytych emocji i konfliktów poprzez zharmonizowanie procesów napięciowo-odprężeniowych.
Celem muzykoterapii jest również trening uwrażliwienia, wzbogacenie życia duchowego.
Kolędy i pastorałki działają kojąco i oczyszczająco na psychikę ludzką, rozładowując różnorodne napięcia i niepokoje. Moż26

na powiedzieć, iż kolędowanie jest naturalną terapią sprawdzoną
przez wieki w zaciszu domu rodzinnego.1
Z udokumentowanych badań archeologicznych wiemy,
że już w starożytności kapłani i medycy wskazywali na duże
właściwości terapeutyczne muzyki. Ale historia zainteresowania
tego rodzaju terapią oraz związki medycyny z muzyką i mistyką
istnieją od zarania ludzkości. Terapia ludów prymitywnych zawiera liczne elementy magiczno-religijne, spośród których muzyka jest jednym z najistotniejszych(…) Każdej chorobie odpowiadała odrębna pieśń uzdrawiająca. Leczenie opierało się nie tylko na sugestywnym działaniu samej sytuacji, lecz uwzględniało
fizjologiczny wpływ muzyki.2
Czyż różnorodność naszych kolęd nie jest zbiorem właśnie
takich uzdrawiających pieśni? Może to zbyt odważne porównanie nawiązujące również do mistyki pieśni i ich działania magiczno-religijnego. Ale przejawia się tutaj pewna prawda o człowieku, o jego niezmiennych potrzebach i pragnieniach. Kolędy
towarzyszą nam również w przeżyciu religijnym, jakim jest Boże
Narodzenie. Dla ludzi wierzących ogromną wartością mającą
wpływ terapeutyczny jest również aspekt duchowy kolęd, wynikający ze specyfiki ich tekstów; możliwość nawiązania pewnego
(czasem bardzo bliskiego) kontaktu z Aniołami, Matką Bożą,
św. Józefem i samym Panem Jezusem. Kolęda może więc być też
formą modlitwy. W śpiewie wedyjskim (jedna z tradycji muzyki
indyjskiej związana z obrzędem liturgicznym sprawowania ofiary) łączono słowo z muzyką. Wierzono, że w śpiewie zawiera się
tajemnicza substancja energetyczna, za pomocą, której można

1.

2

P. Cylulko, Nieprzemijająca moc i wartość polskich kolęd i pastorałek,
Nietakty r. III nr 9-12/99.
E. Galińska, poglądy na lecznicze działanie muzyki, Problemy Psychologii i Kultury, Warszawa 1999(1).
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wpływać na działanie bogów3. W latach pięćdziesiątych rozwija
się w muzykoterapii niemieckiej kierunek metafizyczno-religijny,
reprezentowany przede wszystkim przez H. Giltay a i L. Grote.
Nawiązuje on do teorii ethosu oraz do mistyki i metafizyki muzycznej pierwszej połowy XIX w. Przyjmuje on, że muzyka jest
mową duszy „objawiającą” rzeczy nie z tego świata4.
Sztuka jest uczestnictwem w metafizycznej rzeczywistości5.
Terapeutyczna wartość muzyki, jako mowy duszy, polega na
odnajdowaniu naszej prawdziwej osobowości, naszej najgłębszej
istoty. Można i trzeba leczyć muzyką, ponieważ przeżycie muzyczne – podobnie jak religijne przeżycie wzniosłości – sięga prabytu ludzkiego istnienia. Grote nazywa muzykoterapię Therapie
aus dem Erlebnis (terapią przeżyciową) i zalicza ją do leczenia
duchowego, do logo terapii (logos, grec. Sens, duchowość)6.
Mówiąc o terapeutycznym działaniu kolęd, nie sposób pominąć ich aspektu duchowości, który ma historię tak długą jak
historia rozwoju człowieka na etapach wieków.
Terapeutyczne działanie kolęd polega na ich wielokierunkowym oddziaływaniu, obejmującym różne sfery osobowości:
motoryczne, emocjonalne, popędowe i poznawcze. Silne bodźce emocjonalne umożliwiają odreagowanie zarówno emocji negatywnych, jak i pozytywnych, ułatwiają komunikację, oprócz
przeżycia kreatywnego i estetycznego również w pewnym sensie mistycznego – daje przeżycie kompensacyjne, tworząc w nas
poczucie radości i wyzwolenia. W kolędach jest jakby zawarty

3

4

5

6

G. Głuchowski, Filozoficzne podstawy muzyki indyjskiej, Problemy
Psychologii i Kultury, Warszawa 1999(1).
H.Giltay, Musik Und geistige Selbstwerdung, w: E. Galińska, Poglądy…
L. Grote, Meinungen Und Erfahrungen uber Musiktherapie, w: E.Galińska, Poglądy…
Tamże.
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cały bagaż człowieczeństwa, co powoduje uruchomienie sfery
emocjonalnej, aktywizując obszar przeżyć.
Kolędy możemy słuchać; odbieramy je wówczas, mówiąc o
działaniu terapeutycznym, jako muzykoterapię receptywną; lub
śpiewać i grać na instrumentach, jako: muzykoterapię aktywną.
Kolędy śpiewać trzeba. Nie tylko w kościele podczas nabożeństwa liturgii. Zdajemy się to rozumieć jakby podświadomie.
Dowodem tego są częste niespodzianki – chociażby w gronie
naszych bliskich lub znajomych, kiedy osoby, na co dzień nieśpiewające – włączają się do wspólnego śpiewu kolęd. Wspólne
śpiewanie to jeszcze jeden aspekt terapeutyczny, daje poczucie
bezpieczeństwa – bycia we wspólnocie. Wspólne przeżywanie
łączy, pogłębia więzi, ułatwia komunikację. Śpiewanie kolęd to
jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach, a zwyczaj kolędowania wywodzi się z tradycji rzymskich kolęd styczniowych, czyli próśb o błogosławieństwo domu i gospodarstwa,
związanych ze świętem Niezwyciężonego Słońca, nazwanym
Solis invieti.
Nazwa kolęda pochodzi od łacińskiego calendae (pierwszy
dzień miesiąca w kalendarzu juliańskim) – oznacza więc noworoczną pieśń życzącą. Zwyczaj śpiewania kolęd rozpowszechnił
się w Polsce wraz z przyjęciem w niej kalendarza rzymskokatolickiego.
Pierwsze polskie kolędy to hymny śpiewane podczas liturgii
okresu Bożego Narodzenia w kościołach (język łaciński). Przypuszcza się, że kolędy polskie powstały w środowisku franciszkańskim, najstarsze polskie kolędy pochodzą z XV w.
W większości autorzy kolęd są nieznani. Ale wśród nich są
również wielcy twórcy i kompozytorzy, na przykład Franciszek
Karpiński – Bóg się rodzi, Piotr Skarga – W żłobie leży (słowa do
melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV), Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Wyspiański. Twórczy kult śpiewu kolędowego wyraża się z końcem
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ubiegłego i w obecnym wieku, przede wszystkim w kompozytorskich adaptacjach melodii na zespoły chóralne: Gall, Stanisław Niewiadomski, Zygmunt Noskowski, Feliks Nowowiejski,
w ostatnich czasach Jan Maklakiewicz. W swoim Scherzo Fryderyk Chopin przytacza motyw kolędy Lulajże Jezuniu.
Kolęda to pieśń, która tematycznie związana jest z wydarzeniami w Betlejem. Śpiewana jest w okresie Bożego Narodzenia, jako pieśń religijna, ale nie wszystkie pieśni są tego typu.
Oprócz kościelnego kanonu kolędowego są również kolędy wykonywane lokalnie, znane tylko w określonych regionach Polski
(na przykład kolędy śląskie czy góralskie). W sumie, jak podają
źródła, zbiór wszystkich kolęd polskich liczy około 1400 utworów, a opublikowanych jest około 400. Charakteryzują się one
ogromnym bogactwem i różnorodnością zarówno w formie, jak
i charakterze
Nie tylko słowa (zrozumiałe dla wszystkich), ale i melodie
dostarczają śpiewającym i słuchającym pozytywnych emocji;
również harmonia, melodyka, rytmika sprawiają, że kolędy nastrajają optymistycznie, poprawiając nastrój. Prosta zwrotkowa
budowa umożliwia szybkie przyswojenie pieśni. Bogactwo zarówno charakteru, jak i rytmiki pieśni umożliwia zróżnicowanie
przeżycia. Wśród utworów spotykamy dostojne i patriotyczne,
na przykład polonezy, spokojne, proste kołysanki, skoczne tańce
w rytmie mazura, krakowiaka, uroczyste marsze, hymny, dumki
itd.
Często kolędy kojarzą się nam z okresem dzieciństwa, wywołując dobre, ciepłe wspomnienia. Świat kolęd jest przyjazny,
harmonijny. Kolędowanie zbliża ludzi, buduje więź, uczucie bliskości, miłości. W trudnych sytuacjach – choroby, samotności,
pobytu poza krajem – kolęda jest wielkim umocnieniem, a czasem też ulgą w cierpieniu.
Gdy wielu naszych przodków z powodów politycznych lub biedy musiało opuścić rodzinny kraj, zabierali ze sobą pieśń kolędo30

wą. Podnosiła ich ona na duchu, żywiła nadzieję. Tak było na
rozległych równinach Sybiru i w każdym zakątku świata7.
Spojrzenie na swoje życie poprzez pryzmat treści kolęd posiada również walory terapeutyczne. Teksty, choć proste w formie, zawierają ogromny ładunek emocjonalny. Mówią o tym, co
człowiekowi bliskie, w czym się odnajduje, dotykają życia uczuciowego, opowiadają o zmaganiu się z trudnościami, problemami: bo i w nóżki zimno i stajenka się chyli, bieda, ubóstwo i lęk,
np. świadomość przyszłości przeżywanej przez Maryję. Kolędy
mówią o miłości, tęsknocie i pragnieniach człowieka. Wywołują
liczne skojarzenia. Nie tylko te pozytywne. Różnorodność kolęd daje szansę na przerobienie każdego bagażu, również złych
doświadczeń. Nie każdemu bowiem święta Bożego Narodzenia
kojarzą się z dobrymi przeżyciami. Ale i te negatywne emocje
mogą być podczas śpiewania czy słuchania kolęd uaktywnione,
a następnie uzdrowione poprzez zmierzenie się z nimi i ich zaakceptowanie.
Muzyka jest substancją i dynamizmem przemiany wewnętrznej. Trzy tysiące lat temu pasterska harfa Dawida, jego muzyka,
uzdrowiła króla Saula. (…) Muzyka dociera nie tylko do świadomości, ale i do nieświadomości. Ułatwia integracje tych przeciwstawnych, oddzielonych sfer duszy, osobowości człowieka8.·
Kolędy polskie są w pewnym sensie ewenementem, stanowią
bowiem cenne dziedzictwo kulturowe i religijne, a jednocześnie
posiadają tak bogate walory terapeutyczne.
Uświadomienie sobie uczuć to kontakt ze swoimi emocjami, poznanie ich oraz uczenie się ich wyrażania i odreagowywania(…) Kontakt z własnymi emocjami sprzyja otwarciu się
na innych, a to przyczynia się do swobodniejszej komunikacji,
7
8

Ks. bp A. Małysiak, Zbiór kolęd, 1999.
T. Kobierzycki, Osobowość: muzyka i dźwięki, Problemy Psychologii
i Kultury, Warszawa 1992.
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dobrych relacji międzyludzkich i prawidłowego funkcjonowania
społecznego9.
Kolędy, niezależnie od formy ich wykorzystania, rozładowują wewnętrzne napięcia i niepokoje, powodują, ze pozwalamy
sobie być sobą, często wzruszeni, i nie kryjąc łez.
Śpiewanie kolęd wydaje się być bogatszą formą terapii aniżeli tylko ich słuchanie, o czym jestem przekonana, jako wokalistka i terapeutka. Terapia ta jest wzbogacona w elementy pobudzające i pogłębiające oddech, uaktywnia narządy artykulacji,
co stanowi samoistny masaż mięśni twarzy i ich rozluźnienie,
jest równocześnie naturalnym ćwiczeniem artykulacji i dykcji.
Samo śpiewanie wpływa też tonizująco na cały organizm, daje
uczucie odprężenia, wyrównuje ciśnienie tętnicze krwi. Powoduje rozluźnienie mięśni ciała i równoczesną aktywność przeponowo-brzuszną Aktywność ta wspomaga proces trawienia,
(co nie jest bez znaczenia w okresie świątecznym, wiemy wszyscy, z jakiego powodu).
Przechodząc do następnej części dotyczącej terapeutycznej
roli kolęd w innej jeszcze formie, opiszę pewne doświadczenie. Chodzi tutaj o Cichą noc - austriacką kolędę zadomowioną
w zbiorze popularnych polskich kolęd. Zaśpiewałam ją w czasie nabożeństwa pogrzebu na pożegnanie mojego taty, który
zmarł rok temu. Pieśń ta była wówczas modlitwą, elementem
liturgii, jak również formą muzykoterapii towarzyszącą w cierpieniu. Śpiew ten (kolędę wykonałam na samym początku mszy
św.) wpłynął na wszystkich uczestników uspokajająco, wyciszając emocje; napięcie przemienił w atmosferę refleksji i spokoju,
stworzył uroczysty nastrój. Było to bardzo głębokie doświadczenie potwierdzające ogromną moc pieśni kolędowych.

9

H. Cesarz, Muzykoterapeutyczna wartość referencyjnego znaczenia
muzyki, Muzykoterapia Polska, t. 2. Nr ¾ (7/8) 2003.
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Na zakończenie należy wspomnieć o wykorzystaniu kolęd
w jasełkach, przedstawieniach Bożonarodzeniowych. Tutaj,
obok kolęd wykorzystuje się również formy pastorałki oraz grę
na różnych instrumentach (a także teksty mówione, grę sceniczną, kostiumy, scenografię).
Pastorałka jest pieśnią ludową o motywach kolędowych, niemającą jednak charakteru modlitewnego. Szukając źródeł pieśni
kolędowej, należy sięgnąć do średniowiecza. W połowie XIII w. do
Polski przybyli Franciszkanie, przynosząc ze sobą cały swój Bożonarodzeniowy repertuar. W 1223 r. Jan Bernardone – św. Franciszek z Asyżu – w pobliżu miejscowości Greccio (Umbria) urządził
nocną adorację Dzieciątka Jezus. Wtedy wzruszeni wierni zaśpiewali żarliwie pierwsze kolędy. Jedni uważają, że to św. Franciszek
był twórcą pierwszej szopki, inni - że zapoczątkował jasełka.
Jasełka przekształciły się z biegiem czasu, w zależności od
sytuacji i miejsca kultu w misteria i pastorałki. Do dzisiaj przetrwała forma przedstawienia historii Narodzin Pana Jezusa, jako
jasełka, bardzo chętnie wykonywane przez dzieci. Nie sposób
tutaj pominąć wartości terapeutycznych i walorów pedagogicznych przedstawień wykorzystujących pieśni kolędowe. Jasełka są
wspaniałym warsztatem terapeutycznym, o czym przekonałam
się pracując z dziećmi niewidomymi i niepełnosprawnymi.
Sztuka muzyczna silnie pobudza wyobraźnię niepełnosprawnych wzrokowo dzieci, w znacznym stopniu kompensując zupełny
brak lub ograniczoną ich wyobraźnię wzrokową10.
Brak wzroku wywiera istotny wpływ na cały rozwój człowieka zarówno psychiczny, fizyczny, jak i społeczny. W sferze
psychicznej skutki te dotyczą procesów poznawczych, bo te dokonują się dzięki percepcji wzrokowej.

10

P. Cylulko, Tyflomuzykoterapia dzieci, Akademia Muzyczna, Wrocław 2004.
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Podczas zajęć opartych na materiale kolęd, jasełek, następują
widoczne zmiany w zachowaniach dzieci niewidomych. Dzieci
nieśmiałe, z lękiem pokonywania samodzielnie przestrzeni, na
próbach prowadzonych w formie zabawy, jednak konsekwentnie realizującej zamierzenia sceniczne, odważnie pokonują swoje bariery. Niewątpliwie klimat kolęd i to, co one z sobą wnoszą:
poczucie bezpieczeństwa, miłe skojarzenia, ładna i przystępna
melodyka, znane teksty itd., mają ogromny wpływ na te zmiany
i chęć współpracy dzieci. Dzieci, które nie śpiewają, zaczynają
nagle śpiewać ulubione kolędy. Tutaj mamy dodatkowo terapię
śpiewem i to, co ona z sobą niesie.
Odgrywanie roli jasełkowej w naturalny sposób normalizuje
komunikację z innymi dziećmi, nauczycielem, terapeutą. Mijają napięcia psychoruchowe. Możliwość bycia w stroju scenicznym, kontakt ze sceną, twórcza atmosfera, ogromnie wpływają
na samopoczucie i ogólny rozwój osobowościowy. Wszystko
to zwiększa poczucie własnej wartości oraz satysfakcję dziecka
z twórczości, odkrycia swojego talentu i nowych możliwości.
Bardzo ważnym w tym procesie są zwycięstwa w pokonywaniu
słabości oraz ograniczeń wypływających z niepełnosprawności. Często jest to niepełnosprawność sprzężona: oprócz braku
wzroku, upośledzenie lub niesprawność ruchowa.
Patrząc na ogromne postępy naszych niewidomych dzieci
podczas okresu prób, wydaje się, że ta forma ćwiczeń w połączeniu z muzycznym oddziaływaniem kolęd jest idealnym warsztatem terapeutycznym. Wpływa na reakcje fizjologiczne i psychomotoryczne, rozwój osobowościowy i uczucia dziecka niewidomego. Po okresie pracy jasełkowej widoczne są jej owoce.
Czas ten procentuje bowiem na innych obszarach funkcjonowania dziecka, również w zakresie ruchu, orientacji przestrzennej,
otwarcia się na inne możliwości, przyjmowanie nowych bodźców. Zmniejsza się lęk przed samodzielnym poruszaniem się
w nieznanym terenie, podejmowaniem wysiłku fizycznego,
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urazami ciała oraz wykonywania czynności nowych i nieznanych, pokonywanie wstydu i tremy.
Pani Ewa Lewandowska, niewidoma śpiewaczka, znana
z programu TVN Mam talent w wywiadzie dla Kuriera Szczecińskiego (24.12.2008r.) tak mówi: Wspólne kolędowanie bardzo
łączy rodzinę. Wtedy zapomina się o całym świecie, o smutkach,
zmartwieniach i problemach dnia codziennego. W takich chwilach jesteśmy rodziną i czujemy, że razem pokonamy wszystko.
Czyż nie jest tu uchwycony największy aspekt działania kolędy?
Mają inne narody kolędy, ale tak pięknych jak nasze nie ma
na całym świecie11.
Nadto w porównaniu z innymi narodami tych kolęd mamy
najwięcej. Stanowią nieprzebrany skarbiec naszych najlepszych
wartości i uczuć: religijnych, narodowych, artystycznych, jak
i tych najbardziej intymnych, związanych ze wspomnieniami
dzieciństwa: wigilii, choinki, pasterki i oczywiście śpiewaniu
kolęd w gronie rodzinnym. Kolędy lubimy śpiewać. Sprawia to
ich ciepło, wylanie uczuć, piękna (choć nieco naiwna) poufałość
z Osobami Boskimi. To właśnie jednak czyni pieśni te bliskimi
-zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie – gdzież jest
Polak, dla którego melodia „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”,
„W żłobie leży” – nie stanowiły części własnej duszy? – pisała
E.Kossak w swej książce opisującej obyczaje polskie.
Kolędy podnoszą nastrój, powiększają nasze serca, Patrzymy
jaśniej na świat, na drugiego człowieka. Mówią, że muzyka łagodzi obyczaje. W takim razie kolędy i pastorałki, choć na krótko,
przemieniają nas chyba w anioły? Pyta w wywiadzie z dr P. Cylulko A. Domagała.
To pytanie nie wymaga odpowiedzi. Czujemy ją umocnieni
kolejnym, tegorocznym kolędowaniem.
11

J. Kaszycki, Kantyczki z nutami, 1911.
35

ANEKS DO JUBILEUSZU PANI ZOFII MORAWSKIEJ
13. listopada br. obchodziliśmy w Laskach 105.
rocznicę urodzin Pani Zofii
Morawskiej. Na łamach naszego czasopisma już w poprzednim numerze składaliśmy Dostojnej Jubilatce gorące życzenia. Tym razem, podtrzymując wyjątkową atmosferę tej niezwykłej uroczystości,
zamieszczamy niektóre z życzeń, jakie otrzymała Pani Zofia
w tym dniu od przedstawicieli władz państwowych i Kościoła.
Załączamy również
list redaktora naczelnego
„Tygodnika Powszechnego” – księdza Adama Bonieckiego – oraz życzenia
księdza profesora Alfonsa
J. Skowronka, jakie przesłał za pośrednictwem poczty mailowej
do redakcji „Lasek”.
(red.)
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Kochana Ciociu,
w 105 urodziny łączę się w modlitwie
z wszystkimi, którzy ten dzień świętują,
dziękując Bogu za obecność Cioci wśród nas.
W Mszy świętej będę duchowo w Laskowskim kościele.
Niech Bóg darzy obficie wszystkimi łaskami.
serdecznie ściskam
ks. Adam Boniecki
(zaledwie 75 lat)

Siostra Krystyna Rottenberg donosi mi z Paryża,
że p. Zofia Morawska w najbliższych dniach obchodzi
swe 105. Natalicje.
Miałem okazję i honor poznać Ją osobiście. Proszę złożyć
Jej me serdeczne pozdrowienia i powiedzieć, że w dniu
owym (13 bm.) w moim eucharystycznym-dziękczynnym
Memento zajmie miejsce pierwsze i jedyne. Quod bonum,
felix faustumque sit!
Alfons J. Skowronek
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ANEKS DO POŚWIĘCENIA SZKOŁY
Podczas uroczystości poświęcenia nowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Laskach – wydarzenie to opisaliśmy
w poprzednim numerze „Lasek” – pani minister Katarzyna
Hall wręczyła Medale Komisji Edukacji
Narodowej ks. abp.
Kazimierzowi Nyczowi, pani Elżbiecie Szczepkowskiej
oraz pani Krystynie
Kaubie.
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach
pan Piotr Grocholski otrzymał Nagrodę
Kuratora.
Natomiast w Dniu Edukacji Narodowej, 14 października, prezes Władysław Gołąb w imieniu Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wręczył Dyplomy ze słowami
uznania i podziękowania za ogromny wkład pracy związany
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z przygotowaniem Placówki do rozpoczęcia pracy z dniem
1 września, pani dyrektor Krystynie Broniarz i całemu zespołowi nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Laskach.
Redakcja „Lasek” z całego serca życzy, aby te ważne wyróżnienia mobilizowały do dalszych wysiłków na rzecz optymalizacji procesu nauczania nie tylko w Laskach.
(red.)
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W 200. ROCZNICĘ URODZIN JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Anna Pawełczak-Gedyk

Przesłanie poety

W

igilię jadłem z ziomkami w domu Hermana na sianie.
Sama gospodyni dała nam potrawy, w których wspomnienia były pieprzem i rodzynkami. Nareszcie dawnym zwyczajem
wyciągnąłem źdźbło siana spod obrusa i wyciągnąłem je bez
kwiatka. Pani domu, widząc moje zasmucenie, ofiarowała się,
że mi drugie wyciągnie; jakoż dobyła źdźbło krótkie bardzo, nie
z kwiatkiem, ale z kłosem na końcu…
Tłumacz więc sobie, droga moja, że dni moje będą krótkie, ale
kłos zostanie po nich: ja tak tłumaczę sam i cieszę się…
Jest to fragment z „Listu do Matki”, który poeta napisał
w roku 1838. Rzeczywiście, dni jego były krótkie, ale wiersze
– kłosy pełne złocistego ziarna – zostały.
I nie tylko wiersze, ale niezwykłe bogactwo
myśli i przeżyć człowieka nazwanego jednym
z trzech wieszczów narodowych.
W napisanej przez siebie, w 1832 roku,
biografii przedstawił swoje młodzieńcze lata:
Słowacki Juliusz, syn Euzebiusza Słowackiego, urodził się 4 września w Krzemieńcu. Odebrał wychowanie
w gimnazjum, a potem w Uniwersytecie Wileńskim. Chociaż powołanie do poezji nadto wyraźnie dawało się postrzegać w jego
dzieciństwie, przewodniczący jego wychowaniu kazali mu prawniczymi zająć się naukami i walcząc ciągle z chęcią młodzieńczą,
po skończeniu nauk wymowną zniewolili, że wszedł jako pracownik do Ministerstwa Skarbu w Królestwie Polskim w Warszawie.
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Znudzony, zniechęcony niemiłą administracyjną pracą, z większym niż w dzieciństwie zapałem rzucił się w krainę marzeń.
Jego „powołaniu do poezji” sprzeciwiła się matka, Salomea
z Januszewskich oraz ojczym, profesor medycyny – August
Bécu. Ojciec, profesor literatury na Uniwersytecie Wileńskim
umarł we wczesnym dzieciństwie Juliusza.
W młodzieńczych utworach poeta wzorował się na tragediach popularnego wówczas Shakespeare’a i poezji Byrona. Bohaterami jego utworów byli ludzie samotni, skłóceni ze światem,
żyjący problemami własnego wnętrza.
Przełomowym momentem okazało się powstanie listopadowe. Słowacki opuścił powstańczą Warszawę, udając się do Drezna, skąd wyruszył do Londynu jako kurier Rządu Narodowego.
Po krótkim pobycie tam, przeniósł się do Paryża, gdzie tworzył
się ośrodek polskiego wychodźstwa. Kolejnym miejscem pobytu
stała się Genewa.
W tym czasie powstają utwory, które były wyrazem zaangażowania w walkę o niepodległość. Szczególnie dwa wiersze są
takim poetyckim wezwaniem do walki.
Oda do wolności
I. Witaj, wolności aniele,
Nad martwym wzniesiony światem!
Oto w Ojczyzny kościele
Ołtarze wieńczone kwiatem
I wonne płoną kadzidła!
Patrz! Tu świat nowy – nowe w ludziach życie.
Spojrzał – i w niebios błękicie
Malowne pióry złotemi
Roztacza nad Polską skrzydła;
I słucha hymnów tej ziemi.
(...)
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IX. Wolności widzim anioła,
Wolności powstał obrońca.
Podnieście wybladłe czoła!
Dalej! Na morskie głębinie!
Rzućmy się w odmęt – z odmętu
Może niejeden wypłynie!
(...)
Z kolei Hymn nawiązuje do Bogurodzicy – pierwszego zabytku poezji polskiej wskrzeszającego rycerską przeszłość.
Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas Matko Boża,
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.
(...)
„Jednemu tylko Juliuszowi Słowackiemu – napisano w gazecie powstańczej z 13 lutego 1831 roku – rewolucja użyczyła
poetyckiego natchnienia. Śród płomienistej nocy 29 listopada,
śród huku dział, szczęku oręża i okrzyków radosnych powstającego narodu objawiła się muza tego najmłodszego z naszych
wieszczów.”
Latem 1836 roku Słowacki wyruszył w podróż na Wschód:
Grecja, Egipt, Palestyna, Syria, Liban. Stamtąd poeta przywiózł,
m.in. Anhellego, Trzy poematy (wśród nich: W Szwajcarii, Ojciec zadżumionych, Wacław) poemat dygresyjny Podróż do
Ziemi Świętej z Neapolu, Listy i wiersze, na przykład Rozmowa
z piramidami i Pieśń na Nilu. Ten okres poprzez przeżycia religijne współtworzące w niedalekiej przyszłości system filozofii
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genezyjskiej, objaśniającej wszechświat jako materialny wytwór
doskonalącego się ducha, miał ogromne znaczenie dla osamotnionego i bardzo już chorego poety.
W końcu 1838 roku Juliusz Słowacki osiadł na stałe w Paryżu, gdzie wydał kolejne dzieła: m.in. Balladynę, Lillę Wenedę
i dramat Mazepa. Wtedy też powstaje Testament mój;
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień – z duchami –
A jak gdyby tu szczęście było – idę smętny.
(...)
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
I biedne moje serce spalą w aloesie,
I tej, która mi dała to serce, oddadzą –
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie...
(...)
Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.
(...)
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mnie żywemu na nic ... tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was, zjadacze chleba – w aniołów przerobi.
Znany, chyba najwcześniej omawiany w szkole utwór W pamiętniku Zofii Bobrówny, wyraża ogromną tęsknotę za rodzinną
ziemią, do której nie mógł wrócić, w niezwykle prosty sposób;
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi,
Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,
To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,
Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.
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(...)
Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości,
Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni,
Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba.
Wróć mi więc z kraju taką – jakby z nieba.
Do końca życia Słowacki pracował nad wykładem systemu
mistycznego, który obejmował całościową filozofię natury i historii, a zwłaszcza historiozofię narodową. Fragmentami tego
dzieła były: Genesis, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei – Odpowiedź na Psalmy przyszłości (Krasińskiego), dramat Samuel
Zborowski, Król-Duch oraz liryki mistyczne: Uspokojenie, Gdy
noc głęboka.
Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi,
Ja ku niebu podniósłszy ducha i słuchanie,
Z rękami wzniesionymi na słońca spotkanie
Lecę – bym był oświecon ogniami złotemi.
Pode mną noc i smutek – albo sen na ziemi,
A tam już gdzieś nad Polską świeci zorzy pręga,
I chłopak swoje woły do pługa zaprzęga,
Modli się. – Ja się modlę z niemi i nad niemi.
(...)
Już śmiertelnie chory czynem pragnie wyrazić prawo „Ducha – wiecznego rewolucjonisty”, ruszając (z pięcioma towarzyszami) na pomoc powstańcom wielkopolskim w roku 1848.
Swoje pouczenia zawarł w znamiennych przesłaniach. Oto jedno z nich:
Wszystkich zarówno proszę i wzywam, abyście pracowali dla
dobra i tryumfu idei, ale najpierw trzeba mieć ideę. Ta, którą mieliśmy dotąd – uosobiona w ułanie Poniatowskiego z rozpiętą na
wiatr chorągiewką – niepotrzebna już dziś wcale, dziś potrzebna
jest nam wytrwała i ciągła praca ducha dla odbudowania zatra48

conej wiary w wielkie duchowe przeznaczenie ludzi i ludów zarówno. Do takiej pracy was wzywam i żegnam was ziomkowie.
O sprawach bardzo poważnych mówił też w formie przypowieści i epigramatów. To może mniej znana cząstka jego twórczości, ale warta przypomnienia;
Drą się o wolność – Boże, nachylaj im grzbietu,
Bo wolność jest jakoby posiadanie fletu;
Jeśli go weźmie człowiek muzyki nieświadom,
Piersi straci – i uszy sfałszuje sąsiadom.
Kończąc, przywołam jeszcze jeden fakt: swój zapis testamentowy z lutego 1849 roku, zakończył Juliusz Słowacki wspomnieniem Matki, z którą niedługo przed śmiercią spotkał się we
Wrocławiu;
Nie mam w sprzętach do czego bym przywykł, a samotność
w ostatku chorowitego żywota wszystko mi niemiłym uczyniła.
Dlatego nic nie widzę, co bym mógł posłać matce mojej, oprócz
czarnej oprawnej Ewangelii, która przez kilka lat ostatnich ciągle przy łóżku leżała; tę Ewangelię, którą teraz całuję, ukochanej
matce mojej posyłam.
Juliusz Słowacki zmarł w Paryżu 3 kwietnia 1849 roku. Poetę pochowano na cmentarzu Montmartre. Zygmunt Krasiński
w listach pisał: Na pogrzebie Mickiewicz się nie pokazał, tylko ze
trzydziestu ziomków, lecz żaden nie przemówił. (do Stanisława
Małachowskiego) oraz: Mistrza takiego rymów język polski już
nie dostanie – zmarł człowiek, lecz póki mowy polskiej, póty imienia jego. (do Augusta Cieszkowskiego)
Tak wielka była moc Słowackiego „widzenia” słowem, wydobywania z niego sensów symbolicznych, że Cyprian Kamil
Norwid napisał o nim: Gdyby zatem przyszło całość poetycznej
służby Juliusza – na polu, mówię języka – ocenić, zaprawdę że
należałoby z góry wyznać, iż tu on równego sobie nie ma.
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W czerwcu 1927 roku prochy Słowackiego sprowadzono do
Polski. Spoczął w podziemiach katedry na Wawelu obok Mickiewicza.
Patrzymy nań w milczeniu, bo żadna cię tkliwość
Jak za życia i teraz po włosach nie gładzi,
Lecz gdzie chciałeś, tam wracasz. Bierzemy cię bladzi
I wiemy. Nie ma śmierci i jest sprawiedliwość.
/Jan Lechoń Włosy Słowackiego/
Słowacki pozostawił myśli i słowa, w których jest siła zdolna
„zjadaczy chleba” w „aniołów przerobić”, jeśli tylko owi współcześni zjadacze chleba zechcą sięgnąć do wnętrza poetyckiego
testamentu, jaki zostawił ten wątły ciałem, ale mocny duchem
poeta.
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W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI ANDRZEJA ADAMCZYKA
26. listopada, w 20. rocznicę śmierci dyr. Andrzeja Adamczyka, w połączeniu z 10. rocznicą śmierci dyr. Andrzeja Czartoryskiego – z inicjatywy p. Wacława Czyżyckiego – na sali
w Domu Dziewcząt w Lasach Mszą Świętą rozpoczęło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone obu Zmarłym. Swymi refleksjami dzielili się, m.in.: prezes Władysław Gołąb, siostra
Elżbieta Więckowska, siostra Hieronima Broniec, Krystyna
Konieczna, Wacław Czyżycki, Czesław Kurek; pani Gertruda
Szepioła odczytała wspomnienie Elżbiety Harasiuk.
W spotkaniu wzięli również udział członkowie rodzin śp.
Jubilatów, pracownicy oraz młodzież naszego ośrodka.
Dyrektorowi Andrzejowi Czartoryskiemu poświęciliśmy
wspomnienie opublikowane w poprzednim numerze „Lasek”.
Poniżej drukujemy materiały związane z osobą dyrektora
Andrzeja Adamczyka.
(red.)

Marian Magner

Refleksje…
1. Laski dawno temu
zkolenie z brajlowskiej notacji matematycznej prowadzi niewidomy, pan Andrzej Adamczyk – fizyk jądrowy. Gdybym
rok dłużej był na wydziale chemii, może wybrałbym właśnie
chemię jądrową? Ale przepadło.
Potem ukazuje się duży tom w brajlu: Maria i Andrzej Adamczykowie „Międzynarodowa Notacja Matematyczna – adapta-

S
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cja do polskich potrzeb”. Myślę: to międzynarodowy europejski
człowiek. W kraju też osiąga wiele, a po Laskach chodzi zwyczajnie, trochę z tyłu, ze swoją żoną Marią.
2. Szpitale
Szpital na Stępińskiej, to bardzo blisko mieszkania państwa
Adamczyków. Mam kilka razy odwiedziny – rozmowy. Może
w setnym już dniu mojego pobytu tam, mówię: – Panie Dyrektorze, ale ja przedtem miałem pamięć wzrokową, a teraz nie
zobaczę. Przecież związek kompleksowy z chemii pooglądany
dokładnie – nie było kłopotów na kolokwium. Słyszę: „Jeżeli wchodziło przez oczy, to przez uszy też wejdzie, zapamięta
i zrozumie. Myślenie jest najważniejsze”. Uwierzyłem. Czytałem
nagrania z kaset i dyktowałem prace.
3. Wielka radość
Pan Dyrektor Andrzej Adamczyk – doktorem w dziedzinie fizyki jądrowej. Siostra Elżbieta Więckowska, która była
na obronie, stwierdza: – To niesamowite, ja, jako fizyk doświadczalnik, niewiele zrozumiałam z wywodów na tej rozprawie.
Pierwszy doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Badań Jądrowych. A zaledwie miesiąc wcześniej usłyszałem w słuchawce:
– Proszę zadzwonić później, bo właśnie mam „wielką macierz”
w głowie i dyktuję.
4. Wspomnienie
Z moją żoną rozmawiamy czasem o moim pobycie w szpitalu, kiedy kilka razy w tygodniu dzwonił telefon w kawalerce
na Podleśnej; Czy pani Ania czegoś nie potrzebuje? Czy finansowo wytrzymuje? Czy dochodzą przyznane obiady z kuchni
centralnej w Laskach? (Dochodziły, przynoszone przez szereg
ludzi dobrej woli i wielkiego serca.) Czy może przyznać za52

pomogę bezzwrotną? (Ale nie trzeba finansowego wsparcia.)
Czy dwuletni Michałek i maleńka Ela są zdrowi? Niekiedy
trzeba zostawić pilne prace, by odebrać miły telefon dający
nadzieję.
5. Refleksja służbowa
W wyniku pewnego nieporozumienia czy niedomówienia
znalazłem się pierwszy raz w Domu Przyjaciół, w gabinecie Dyrektora, w sprawie służbowej. Interwencja była natychmiastowa
i skuteczna. Nie będzie szkody dla mojej rodziny. Druga sprawa
– w kuratorium. Pan Adamczyk osobiście przedstawia prośbę
o przydział mieszkania dla mojej rozwijającej się rodziny. Znowu skutecznie.
6. Pielgrzymka
Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych do Rzymu, do Papieża Jana Pawła II. Przeoczono moją kandydaturę.
Listy z pielgrzymami już odesłane do kurii. Żona dzwoni do
Dyrektora Adamczyka, pyta, dlaczego tak się stało? Reakcja natychmiastowa i pierwszy raz w życiu jadę zagranicę i to z żoną,
jako przewodniczką, do Papieża.
7. Refleksja ostatnia
W 1988 roku na Akademii Teologicznej w Warszawie obroniłem pracę doktorską, dedykowaną mojej żonie Ani. Początkiem
było uwierzenie słowom Andrzeja Adamczyka: „Jeżeli wchodziło przez wzrok, to przez słuch i dotyk też pójdzie”. Dziękuję.
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Wioletta Tyrkiel-Kapciak

Potrafił oddzielić ziarno od plew
1. Dzieciństwo
Andrzej Adamczyk urodził się w Warszawie, 14 marca 1936 roku. Był najstarszym
dzieckiem swoich rodziców – Antoniego i Józefy z Kramerów. Gdy przyszedł na świat, jego
rodzina mieszkała w jednym z lokali domu czynszowego, przy
przedwojennej ulicy Żoliborskiej na Muranowie. Ojciec, Antoni
Adamczyk, z zawodu ślusarz precyzyjny, pracował w tym czasie
w przedstawicielstwie Fiata. Matka, Józefa – zajmowała się prowadzeniem domu.
Na chrzcie, którego udzielono mu w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście, otrzymał imiona Andrzej Antoni.
Andrzej miał dwóch młodszych braci: Jacka i Bogdana.
Już od najmłodszych lat odznaczał się nieprzeciętnymi
zdolnościami, a inteligencją
przewyższał swoich rówieśników. W 1941 roku rodzice posłali go do przedszkola przy ul.
Mlądzkiej, a od września 1942
roku Andrzej podjął naukę
w Polskiej Szkole Powszechnej
nr 167 przy ul. Grochowskiej w
Warszawie (jeszcze przed wybuchem wojny rodzice jego
przenieśli się na Pragę Po54

łudnie na ulicę Stanisławowską, a później na Zaliwskiego).
W czerwcu 1944 roku Andrzej ukończył drugą klasę szkoły
podstawowej.
Momentem przełomowym w życiu Andrzeja Adamczyka
była środa 13 grudnia 1944 roku. Na ulicy Zaliwskiego, nieopodal kościoła pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi przy
Placu Szembeka, doszło do eksplozji niewypału.
Lekarz udzielający pierwszej pomocy nie zauważył całego
obszaru zranień, ale w warunkach wojny wysłał matkę z dzieckiem do radzieckiego szpitala wojskowego w Otwocku. Podróż
do Otwocka trwała ponad dwa dni. Na skutek braku natychmiastowej konsultacji z okulistą Andrzej stracił wzrok.
Utrata wzroku była dla rodziny Andrzeja tragedią. Najboleśniej jednak odczuwał to Andrzej. „Gdy wychodził na podwórko bawić się z chłopcami, trzymał się ściany, aby trafić do
drzwi, a oni nader często wołali nań „ślepy Andrzej”. Po latach
z goryczą wspominał te chwile: „Nikt mi nie chciał pomóc! Najwyżej ludzie mi współczuli, a to bolało na równi z wyśmiewaniem.”1 Maria Adamczykowa, żona Andrzeja Adamczyka wspominała: „Najboleśniejszym dla małego, ambitnego chłopca były
zgodne stwierdzenia wszystkich (przy normalnym wśród dzieci
licytowaniu się, kto kim zostanie), że on będzie dziadem pod
kościołem. Dorośli nie przeczyli temu.”
W 1947 roku, Andrzej Adamczyk trafił do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Tutaj uczył się alfabetu brajla i ukończył klasę trzecią
oraz czwartą. Na szczęście dla Andrzeja, Instytut zmienił się
w placówkę dla głuchych i matka przeniosła go w 1949 roku do
Zakładu w Laskach. Dopiero Laski zmieniły diametralnie jego
życie. „W Laskach poznałem radość wiary w Boga zdobywając
1

W. Gołąb, Zasłużeni dla pedagogiki specjalnej. Andrzej Adamczyk (1936-1989), „Szkoła specjalna” 1990, nr 5, s. 24.
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fundament samodzielnego życia. Jeśli trzeba było po to stracić
wzrok, to nie żałuję tego” – napisał Andrzej Adamczyk jako dorosły już mężczyzna. Ale to już następny rozdział niniejszej monografii.
2. Szkoła w Laskach
Szkoła Podstawowa
31 sierpnia 1949 roku matka przywiozła Andrzeja do Zakładu dla Niewidomych i Ociemniałych w Laskach. To właśnie
w Laskach zaakceptował swoje inwalidztwo i nauczył się z nim
żyć. Tu nauczył się samodzielnego życia, ukończył klasę V, VI, i
VII oraz zawarł przyjaźnie, które przetrwały całe lata.
Trafił do bardzo zdolnej i ambitnej klasy. „Tworzyliśmy taką
klasę, którą w Laskach nazywano Uniwersytetem. Byliśmy zdolni i ambitni, i naprawdę chcieliśmy się uczyć. Nasze osiągnięcia
były widoczne nawet na zewnątrz, poza Laskami.” – wspominał
Stanisław Kozyra2, kolega i przyjaciel Adamczyka z klasy.
Andrzej przyszedł do klasy jako osoba nowa, wszedł w zintegrowaną już grupę chłopców. Były zatem obawy, kim jest ten
nowy uczeń. Szybko zauważono, że to bardzo miły, dobry i mądry chłopak. Po kilku lekcjach okazało się, że najszybciej rozwiązuje zadania matematyczne na kubarytmach. To spowodowało,
że stosunek do niego zmienił się – został zaakceptowany.
Do jego klasy chodzili m.in. Stefan Strzelecki (absolwent
SGPiS), Stanisław Kozyra (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW), Marian Hartman (absolwent Wydziału Handlu
Zagranicznego SGPiS, pracownik Polskiego Radia), Tadeusz
Czerwiński (absolwent SGPiS).
2

Stanisław Kozyra – niewidomy, wychowanek Lasek, kolega i przyjaciel
Adamczyka z klasy, ukończył kierunek strojenia fortepianów w Kaliszu,
później Wydział Prawa i Administracji UW, zatrudniony od 1959 r. w Nowej Pracy Niewidomych, później wiceprezes tej Spółdzielni. Obecnie w zespole redakcyjnym brajlowskiego wydawnictwa muzycznego TOKATA.
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Andrzej Adamczyk zaliczał się do grupy tzw. Minerów –
chłopców, którzy utracili wzrok na skutek wybuchu niewypałów
w okresie wojny lub czasie powojennym. Wojna dała niespotykaną liczbę dzieci – inwalidów, które straciły wzrok w tak tragicznych okolicznościach. Alicja Gościmska – wychowawczyni
w Laskach, podjęła problem minerów w swej pracy naukowej
z 1951 roku. Pisała ona o minerach w następujący sposób: „Chłopiec, który został kaleką wskutek zabawy materiałami wybuchowymi przedstawia specjalny typ dziecka wyjątkowo aktywnego
i przedsiębiorczego, o żywej, samorzutnej inteligencji – dziecka,
które i przed utratą wzroku wybijało się na czoło zespołu rówieśników. A pojawienie się kilkunastu takich chłopców w internacie wniosło w życie niewidomych ożywczy powiew świata
widzących.”3
Podobnie jak większość minerów i Andrzej Adamczyk brał
udział w wielu zabawach i grach sportowo-zręcznościowych.
W wolnym czasie chłopcy grali w karty, szachy, urządzali zapasy
tzw. barowanie, podciągali się na przewijaku (trapezie) i ćwiczyli przewroty. Znajomi z klasy wspominają Adamczyka jako
chłopca wysportowanego i niesłychanie sprawnego fizycznie.
„Zapamiętałem go jako chłopca zwinnego fizycznie, sprawnego ruchowo. Podczas zapasów, tzw. barowania, owszem kładłem
go na ziemię, bo byłem silniejszy, ale na łopatki nie mogłem go
nigdy położyć, bo zawsze mi się wywinął” – powiedział S. Kozyra. Innym razem dochodziła do głosu młodzieńcza brawura
i odwaga: Chcąc popisać się przed dziewczętami (które pojawiły się w klasie w 1951 roku wskutek połączenia szkół męskiej
i żeńskiej), skakał ze swojej ławki na stolik nauczyciela, a kiedy
indziej wyskakiwał na podwórko z okna pierwszego piętra bu3

A. Gościmska, Co wniosła grupa chłopców ociemniałych na skutek wypadku do życia chłopców niewidomych w zakładzie specjalnym, Laski 1951
(maszynopis), Wstęp.
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dynku św. Stanisława (co prawda piętro nie było zbyt wysokie,
ale sam pomysł – szalony). Stanisław Kozyra wspomniał jeszcze jedną sytuację z czasów szkolnych: „Innym znowu razem
przystawialiśmy do Galerii na wielkiej sali w domu św. Stanisława drabinkę malarską. Jak się stawało na szczycie tej drabinki,
i wyciągnęło ręce, to tylko czubkami palców można było dotknąć barierki od balkonu Galerii. Andrzej wchodził na drabinę,
podskakiwał i wciągał się po barierce. Ja bałem się podskoczyć,
więc dziewczyny musiały wciągać mnie na balkon. On, chociaż
niewysokiego wzrostu – sam tam wchodził. To dowodzi sporej
odwagi Andrzeja”.
Dzięki wrodzonym zdolnościom, nauka przychodziła mu
z łatwością. Chętnie pomagał w lekcjach kolegom, którzy mieli jakieś trudności. Był uzdolniony zarówno intelektualnie, jak
i manualnie. „To był bardzo zdolny dzieciak, dobry uczeń, ale
nie kujon. Nauka szybko wchodziła mu do głowy, dlatego miał
dużo czasu na zabawę. Kiedyś podczas lekcji matematyki wraz
ze Stefanem Strzeleckim grali pod ławką w szachy. Zauważył to
ówczesny kierownik szkoły, pan Zygmunt Serafinowicz. Podszedł do nich znienacka i zapytał: Któremu dziś sprzyja szczęście?” – opowiadał S.Kozyra.
Siostra Hieronima Broniec4, koleżanka Andrzeja Adamczyka z klasy, wspominała: „Zapamiętałam Andrzeja, jako jednego z lepszych uczniów tej klasy. Minerzy to chłopcy ciekawi
wszystkiego. Andrzej był przede wszystkim niesłychanie sprawny fizycznie. Oprócz tego, że wysportowany, był również niesłychanie zdolny. Kierownik szkoły pan Serafinowicz, gdy czytał
4

s. Hieronima Broniec (Jadwiga Broniec) – niewidoma, wychowanka Lasek,
koleżanka z klasy Adamczyka, ukończyła Liceum dla Dorosłych w Warszawie, potem Teologię oraz Historię Kościoła na KUL, pracownik drukarni
przy PZN oraz katecheta w Laskach,, za czasów Adamczyka była kierownikiem Działu Brajla (Biblioteka Brajlowska oraz Biuro Przepisywania Książek) w Laskach, dziś kierownik Biura Przepisywania Książek.
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semestralne oceny, to przy Adamczyku i Strzeleckim mówił: nie
będę czytał, bo nudno – same piątki. Był perfekcjonistą, jak się
uczył czegoś, to do końca. Pamiętam, jak wspólnie z Hanką robił
na spółkę sweter (na zajęciach z dziewiarstwa)…”
Andrzej wykazywał zdolności i zainteresowania w wielu kierunkach. Oczywiście szczególnym zamiłowaniem darzył nauki
ścisłe, ale oprócz tego bardzo lubił też literaturę, muzykę oraz zajęcia sportowe i wszelkie formy majsterkowania. Młodsze dzieci
często przychodziły do niego z prośbą, by naprawił im zepsute zabawki i inne urządzenia. Potem przekazał te umiejętności
majsterkowicza, swojemu synowi Piotrkowi, z którym wspólnie
majsterkowali w piwnicy.
Był muzykalny. Śpiewał basem w szkolnym chórze – chór
prowadził wtedy pan Friemann – profesor lwowskiego konserwatorium, który po wojnie trafił do Lasek. Przez rok uczył się
również Adamczyk gry na fortepianie, lecz później zaniechał
tego zajęcia.
„Zdecydowanie ortografii nie lubił. Natomiast lubił czytać,
zresztą był powszechny obowiązek czytania – pół godziny codziennie każdy musiał czytać (i nikt nie zwolnił z tego obowiązku ucznia; prędzej zwolniono z nabożeństwa niż z czytania).”
– powiedziała s. Hieronima. Być może to zamiłowanie do literatury zaszczepiła w małym Adamczyku długoletnia wychowawczyni z internatu chłopców pani Ogórkowa, córka generała
wojsk carskich, kobieta szerokiego serca, głębokiej wiary i prawdziwego humanizmu. „To była Mama. Ona nam bardzo dużo
czytała książek czarnodrukowych. Chodziliśmy do niej wręcz
procesjami.” – wspominał S.Kozyra.
Andrzej Adamczyk lubił sport – już jako uczeń Lasek jeździł
na łyżwach i nartach.
Jako kolega, był bardzo uczynny, zawsze pomógł, gdy zachodziła potrzeba – nie tylko w lekcjach. „To był typ tzw. Brat-Łata,
równy kolega. Bardzo życzliwy” – zdaniem przyjaciela z klasy.
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Wśród niektórych kolegów, miał opinię zasadniczego i poważnego chłopca, który naukę traktował serio.
W Laskach organizowane były w starszych klasach wieczorki taneczne, na które zapraszane były m.in. widzące dziewczyny z Liceów Warszawskich. Andrzej lubił tańczyć i cieszył się
powodzeniem u dziewczyn. „Był bardzo wrażliwym człowiekiem, nawet powiedziałbym, że romantykiem. Miał powodzenie
u dziewczyn, nie tylko tych z Lasek, ale też u widzących dziewczyn, które przyjeżdżały do zakładu w Laskach na różnorodne
spotkania i imprezy” – mówi S. Kozyra. Na jednym z takich wieczorków – poznał swoją przyszłą żonę, Marię Darską.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Laskach
W czerwcu 1952 roku Andrzej Adamczyk ukończył szkołę
podstawową, a we wrześniu tegoż roku rozpoczął naukę dziewiarstwa w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Laskach. Tu, na
skutek buntu (w 1953 roku) ambitnych uczniów kursu dziewiarstwa, powstały podwaliny nowej, a zarazem niezwykle nowatorskiej spółdzielni inwalidów – Nowej Pracy Niewidomych.
„W 1952 roku klasa, do której należałem, rozpoczęła szkolenie
zawodowe w dwu kierunkach – jedna grupa – w dziewiarstwie
maszynowo-ręcznym, druga – w tkactwie. Ja trafiłem do dziewiarzy. Program przewidywał opanowanie stosunkowo prostych
czynności potrzebnych do produkcji nieskomplikowanych wyrobów dziewiarskich. Zespół nasz po pierwszym półroczu zaczął
wyrażać głośno niezadowolenie z powodu monotonnej pracy.
Było to w przykry sposób odczuwane przez personel warsztatów
i prowadziło do złej atmosfery. Pan Ruszczyc był tym bardzo
zmartwiony. Kiedyś, podczas zajęć warsztatowych, odbył z nami
w obecności nauczycieli bardzo zasadniczą rozmowę, w której
zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przedstawili swoje racje.
Narzekania ustały, ale jednocześnie wprowadzono w większym
zakresie zdobienie produkowanych swetrów według pomysłów
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uczniów… Doszło do tego, że każdy sweter był inaczej ozdabiany. Wytworzyło się swego rodzaju współzawodnictwo”.5 – mówił
A. Adamczyk.
Kazimierz Lemańczyk6, starszy kolega Adamczyka z kursu
dziewiarstwa i tkactwa, tak wspominał owy bunt: „Adamczyk
niejako wywołał temat w Laskach, w czasie szkolenia w dziewiarstwie, kiedy to uczniowie wykonywali nudne, proste czynności przy maszynie dziewiarskiej. Uczniowie zaczęli się buntować, bo to ich nie rozwijało i nie dawało żadnej satysfakcji ani
zadowolenia. Ruszczyc pod wpływem tego buntu zaczął myśleć,
aby stworzyć pracę dla niewidomych, która byłaby ciekawsza
i dawała zadowolenie. Udał się wtedy do Cepelii i nawiązał kontakty z plastyczkami, aby dziewiarstwo wykonywane przez niewidomych było dziewiarstwem artystycznym (oczywiście trudniejszym w wykonywaniu). Na skutek tego działania zostały
zorganizowane w Laskach kursy projektowania, kursy zdobienia
w zakresie dziewiarstwa i tkactwa artystycznego. Te kursy miały
miejsce w latach 1954-55.” (…)
Trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, Andrzej Adamczyk skończył 30 czerwca 1955 roku uzyskując dyplom mistrzowski dziewiarza. Uzyskanie dyplomu, poprzedziły egzaminy zdawane przez uczniów laskowskiej zawodówki – w Izbie
Rzemieślniczej.
3. Szkoła Średnia – Liceum dla Pracujących nr 1 w Warszawie
W okresie od lutego 1956 do sierpnia 1957 roku, Andrzej
Adamczyk pracował jako szczotkarz w Spółdzielni Ociemnia5

6

A. Adamczyk, w: J.Szczurek, Ręce, które widzą, Spółdzielnia „Nowa Praca
Niewidomych”, Warszawa 2001, s. 18
Kazimierz Lemańczyk – niewidomy, wychowanek Lasek, absolwent SGPiS,
dawny i obecny prezes NPN, długoletni działacz społeczny i były wiceprzewodniczący ZG PZN, członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
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łych Żołnierzy w Warszawie. Tam zawarł bliższą znajomość
ze starszym kolegą (również absolwentem Lasek) Andrzejem
Skórą. Praca przy nawlekaniu szczotek nie zaspokajała ambicji
zawodowych żadnego z chłopców, natomiast miała charakter
mechaniczny i dawała sporo wolnego czasu, który można było
mądrze zagospodarować (np. rozwiązując zadania z matematyki lub fizyki). Toteż obaj koledzy postanowili podjąć naukę
w szkole średniej. Poziom szkoły w Laskach był na tyle wysoki, że
można było zdawać egzamin z materiału klas licealnych VIII-X,
a ostatnią – XI klasę liceum, ukończyć w trybie wieczorowym.
Do egzaminów kwalifikujących do szkoły średniej uczyli się wspólnie po pracy po 5-6 godzin dziennie, notując brajlem wszystko, co istotne. Okres ten Andrzej Skóra wspominał
w następujący sposób: „Do języka polskiego i matematyki zaangażowaliśmy płatnych lektorów – fachowców w tych przedmiotach. Z pomocą finansową przyszedł nam wtedy prezes Zarządu
Głównego PZN – M. Michalak. Pozostałe potrzeby w dziedzinie
korepetycji opłacaliśmy z własnych funduszy. W przedmiotach
łatwiejszych korzystaliśmy z pomocy społecznych lektorów.
Byli to przeważnie bardziej dojrzali uczniowie szkół średnich,
studenci mający dobre chęci i dysponujący wolnym czasem…
Egzaminy zdaliśmy obaj z wynikami pozytywnymi i przyjęto
nas do XI klasy Liceum dla Pracujących nr 1 przy ul. Międzyborskiej”.7
W Liceum tym, niewidomi uczniowie spotkali się z ogromną życzliwością ze strony dyrekcji, co pomogło im w przezwyciężeniu oporów niektórych pedagogów oraz różnych trudności
natury technicznej. Trzeba, bowiem pamiętać, że było to ogólne
liceum, a nie szkoła przystosowana dla niewidomych. Przychylność okazywało również kierownictwo Spółdzielni Ociemnia7

A. Skóra, W laskowskiej szkole i potem, w: Pochodnia nr 7/1975 (455),
s. 19-26.
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łych Żołnierzy – zwalniając Adamczyka i Skórę z dwóch ostatnich godzin pracy.
(…) Maturę zdał w maju 1957 roku. Prace pisemne, niewidomi maturzyści, dyktowali z brajla wyznaczonemu nauczycielowi. Egzaminy ustne natomiast nie sprawiły im żadnego kłopotu.
W ówczesnych czasach, świadectwo dojrzałości zdobyte przez
niewidomego człowieka – to było ważne i wielkie osiągnięcie.
Stanowiło nie tylko furtkę do szerszych perspektyw zawodowych
i naukowych, ale było przykładem i bodźcem dla niewidomych
kolegów i koleżanek do podejmowania dalszego kształcenia.
W sierpniu 1957 roku, Adamczyk wraz z kolegą z Liceum
przenieśli się do Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych, której
byli założycielami.
4. Nowa Praca Niewidomych
Jesienią, 1955 roku został zorganizowany dla niewidomych
absolwentów dziewiarstwa i tkactwa, dwumiesięczny kurs wzornictwa artystycznego z zakresu konfekcji w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Kurs był rozszerzeniem wcześniejszego
szkolenia; obejmował jednak znacznie szerszy materiał i miał
odpowiednio wysoką rangę. Na ten kurs słuchacze musieli codziennie dojeżdżać z Lasek do Warszawy. W szkoleniu brali
udział uczniowie, którzy w niedalekiej przyszłości mieli stanowić trzon nowego zakładu pracy.
Założycieli spółdzielni było 24. Nie sposób ich wszystkich
wymienić, ale w ich szeregach znaleźli się: Andrzej Adamczyk,
Kazimierz Lemańczyk – wieloletni prezes, Wacław Czyżyki, Stanisław Kozyra, Stefan Strzelecki – przewodniczący rady nadzorczej, Henryk Ruszczyc, Marian Hartman, Jan Krempa, Andrzej
Skóra i inni.
Andrzej Adamczyk pracował w „Nowej Pracy Niewidomych” jako dziewiarz i tkacz od sierpnia 1957 do października
1961 roku. Brał tam czynny udział w pracach samorządowych
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i w komisji kulturalno-oświatowej. Przez kilka lat pełnił również
funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.
7 kwietnia 1958 roku Andrzej Adamczyk w kaplicy laskowskiej zawarł związek małżeński z Marią Darską. Małżeństwu pobłogosławił ks. Tadeusz Fedorowicz. Ze związku tego przyszło
na świat troje dzieci – syn Piotr oraz córki: Magdalena i Monika.
5. Studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego
Zdana matura w Liceum Ogólnokształcącym rozbudziła tylko naukowe ambicje Andrzeja Adamczyka i pokazała, że niewidomy może z powodzeniem kończyć szkoły ogólnodostępne dla
osób widzących.
W październiku 1961 roku rozpoczął studia dzienne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Andrzej Adamczyk miał umysł ścisły, a przy tym był człowiekiem o nieprzeciętnych zdolnościach i inteligencji. Na kierunek
swoich studiów wybrał fizykę. Uczelnia z trudem zaakceptowała tenże kierunek studiów, gdyż żywiła obawy, iż uczelnia nie
jest przystosowana do nauki osób niewidomych na tym właśnie
kierunku. Wiadomym jest, iż z fizyką łączy się ogromna liczba
doświadczeń, pomiarów, badań i z tym niewidomy uczeń może
mieć trudności. Toteż niejako za plecami studenta Adamczyka,
po doskonale zdanych egzaminach z pierwszego roku, uczelnia
postanowiła przenieść go na kierunek matematyczny. Wychodzono z założenia, że niewidomy student, choćby najzdolniejszy, nie może studiować fizyki. Andrzej Adamczyk mógł kontynuować naukę fizyki teoretycznej tylko dzięki wstawiennictwu
swoich dwóch profesorów.
Niewidomy student musi włożyć dużo więcej pracy w naukę niż jego widzący kolega i niejednokrotnie skazany jest na
pomoc widzących kolegów, lektorów, wolontariuszy, członków
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rodziny. Tak też było i w przypadku Andrzeja Adamczyka. Miał
on sporą pomoc w swoich kolegach i żonie, którzy pomagali
w opracowywaniu notatek i zagadnień na wykłady. Część wykładów nagrywał za zgodą swoich profesorów i wykładowców
na taśmę magnetofonową. Korzystał też z pomocy lektora podczas pisania pracy magisterskiej.
Studia ukończył w 1966 roku, zdając wszystkie przewidziane
programem egzaminy. Pracę magisterską pod tytułem: „Struktura
nieskończonej relatywistycznej algebry zgodnej ze wzorem masowym Gell-Manna-Okubo” obronił 26 lipca 1969r. Została ona
oceniona na piątkę. Podczas zbierania materiałów do tejże pracy
dyplomowej pomagała mu młodziutka studentka matematyki,
późniejsza nauczycielka w szkole w Laskach – Małgorzata Pawełczak-Placha.8 Ten okres wspomina w rozmowie ze mną, w następujący sposób: „Zaczynałam swoją pracę na rzecz niewidomych
w duszpasterstwie niewidomych na Piwnej. (…) Pan Adamczyk
również należał do tego duszpasterstwa i ja jako wolontariuszka stałam się jego lektorką. Pomagałam mu podczas zbierania
przez niego materiałów do pracy magisterskiej. Zostawiał u siebie
w domu na biurku magnetofon i książki z zaznaczonymi stronami, a ja je czytałam, objaśniałam rysunki, wykresy i wszystko
nagrywałam na magnetofon. Jako studentka wydziału matematyczno-fizycznego mogłam dokładnie z każdą kreską ułamkową,
znakami całki czy pierwiastka odczytać zapisy z książek.”. Na moje
pytanie o pierwsze wrażenie, jakie wywarł na niej Andrzej Adamczyk, pani Małgorzata Pawełczak-Placha odpowiedziała: „Przede
wszystkim pan Adamczyk w ogóle nie robił wrażenia osoby niewidomej. Być może wynikało to z tego, że stracił wzrok jako 8-letni
chłopiec i był osobą ociemniałą. Jeśli ktoś pierwszy raz się z nim
8

Małgorzata Pawełczak Placha – wieloletnia nauczycielka matematyki
w szkole (podstawowej i liceum) w Laskach. W latach 1969-1973 dyrektor
szkoły podstawowej oraz zastępca sekretarza Zakładu Towarzystwa nad
Ociemniałymi w latach 1984-1987.
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spotykał, to dopiero po pewnym czasie orientował się, że Adamczyk jest osobą niewidomą. Miał niezwykle ujmujący uśmiech,
bardzo sympatyczny oraz przyjemny głos. Odznaczał się ładnym
sposobem mówienia, precyzyjnością wypowiedzi, ścisłym umysłem. Zawsze wiedział, co ma do powiedzenia.”
Andrzej Adamczyk był bardzo dobrym studentem, od drugiego roku studiów otrzymywał stypendium naukowe (jako jeden z trzech wyróżniających się, spośród 140 studentów), które było podstawą finansów całej rodziny. Dodatkowo udzielał
korepetycji z matematyki, co pozwoliło podreperować domowy
budżet. Jeszcze podczas studiów, w 1964 roku, na zlecenie Polskiego Związku Niewidomych i Wydawnictw Szkolnych, podjął
niezwykle cenną pracę nad adaptacją podręczników dla potrzeb
niewidomych (pracę tę kontynuował do roku 1976). Adaptacje
podręczników polegały nie tylko na zastąpieniu rysunku opisem, ale i na upraszczającym lub rozwijającym prezentowaniu
tematów. Łącznie adaptował 19 podręczników.
W latach 1967-68, Adamczyk współpracował z różnymi
elektronicznymi ośrodkami obliczeniowymi w Warszawie, natomiast w roku szkolnym 1968-69 pracował jako nauczyciel fizyki w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.
6. Praca w Instytucie Badań Jądrowych
W październiku 1969 roku, Andrzej Adamczyk podjął pracę
w VII Zakładzie – Teorii Jądra Atomowego w Instytucie Badań
Jądrowych. Był stażystą. W Instytucie Badań Jądrowych, Adamczyk spełniał się jako wytrawny fizyk i awansował na stanowisko
asystenta, a następnie starszego asystenta.
O jego pracy, ówczesny kierownik Zakładu Teorii Jądra Atomowego, a równocześnie promotor pracy doktorskiej, docent
dr hab. Ryszard Rączka, powiedział: „…Andrzej Adamczyk
zajmuje się problemami rozwiązywania równań operatorowych
w mechanice kwantowej i kwantowej teorii pola. Dzięki swoim
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uzdolnieniom, wytrwałości oraz pracowitości, stał się cenionym
specjalistą w tej dziedzinie…W dziedzinie nauk ścisłych, jak
np. fizyka teoretyczna, całkowity brak wzroku nie przeszkadza
w twórczej pracy naukowej i w osiąganiu pełnowartościowych
rezultatów.”9
Fizyka jest jego pasją, tak więc, pracując w Instytucie Badań
Jądrowych, Adamczyk otworzył przewód doktorski w dziedzinie
fizyki teoretycznej. Tematem rozprawy obrał: Nowe kowariantne równania falowe dla grupy Poincare dla grup wyższych symetrii w teorii cząstek elementarnych. Praca ta, została wysoko
oceniona przez recenzentów, a jej obrona (dysertacja) otrzymała
wyróżnienie. W dniu 28 czerwca 1979 roku, Andrzej Adamczyk
obronił pracę doktorską i otrzymał stopień naukowy doktora
nauk fizycznych.
W roku 1975, będąc jeszcze pracownikiem IBJ, Andrzej
Adamczyk podjął pracę jako nauczyciel fizyki w Laskach.
7. Polski Związek Niewidomych
Będąc jeszcze uczniem szkoły w Laskach, 27 stycznia 1953
roku, Andrzej Adamczyk wstąpił do Polskiego Związku Niewidomych. Od 1956 roku pracował społecznie w kole PZN dla
okręgu Warszawa-Śródmieście, a w połowie lat 60-tych został
powołany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych do Rady Naukowej. Będąc członkiem tej Rady odpowiadał za pomoce szkolne i tyflotechniczne. W lutym 1986 roku,
Adamczyk został przewodniczącym Rady Naukowej.
W 1975 roku wybrano Andrzeja Adamczyka na stałego
przedstawiciela Polski w Komisji Pomocy Technicznych dla
Niewidomych, przy Europejskim Komitecie Regionalnym Światowej Rady Pomocy Niewidomym.
9

R.Rączka w: Z.Skalski, Z frontu pracy niewidomych – Fizyk, Pochodnia,
nr 7/1971 (407), s.22-23 i 32.
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W październiku 1981 roku, podczas VIII Krajowego Zjazdu
Delegatów PZN Andrzej Adamczyk został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PZN. Tę funkcję pełnił prawie przez dwie kadencje, aż do listopada 1988 roku. Była to praca społeczna na rzecz środowiska niewidomych.
Prawdziwą pasją Andrzeja Adamczyka były komputery,
zwane dawniej elektronicznymi maszynami cyfrowymi. Tematyką tą interesował się już od 1963 roku. W informatyce właśnie
upatrywał nowe możliwości zawodowe dla osób z inwalidztwem
wzroku. Można śmiało powiedzieć, że dyrektor Adamczyk był
prekursorem szkolenia niewidomych informatyków w Polsce.
We wrześniu 1973 roku opracował Memoriał w sprawie możliwości i potrzeby udostępnienia niewidomym zawodu programisty elektronicznych maszyn cyfrowych. Opublikował także cykl
artykułów na temat metod i technik szkolenia niewidomych
programistów w różnych krajach.
Zainteresowania komputerami były tak silne, że dyrektor
Adamczyk nawiązał współpracę z prof. Leonem Łukasiewiczem
z Centrum Obliczeniowego PAN. Profesor Leon Łukasiewicz
kierował pierwszym w Polsce, cztero-osobowym Zespołem Niewidomych Programistów przy Polskiej Akademii Nauk. W 1981
roku powstał w Laskach specjalny zespół konstrukcyjno-badawczy, złożony z wybitnych inżynierów. W 1983 r. nawiązali
oni współpracę z Instytutem Biocybernetyki i pracowali nad zastosowaniem mowy syntetycznej do urządzeń dla niewidomych.
Już w 1985 roku, opracowana w tym zespole (kierowanym przez
Andrzeja Adamczyka) mowa syntetyczna, znalazła zastosowanie w konkretnych urządzeniach tyflotechnicznych.10
Andrzej Adamczyk kładł szczególny nacisk na niezależność
osoby niewidomej od osób widzących oraz integrację inwalidy
10

por. W. Gołąb, Prekursor szkolenia informatyków, Pochodnia, nr 11/1999
(747), s. 10.
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wzrokowego z resztą społeczeństwa. Każdy, choćby najmniejszy
sukces niewidomego, cieszył go, jak jego własne osiągnięcie. W
jednym ze swoich artykułów prasowych pisał: „Każde osiągnięcie któregokolwiek spośród niewidomych jest naszym wspólnym osiągnięciem. W tym samym stopniu dotyczy to niepowodzeń. Integracja inwalidów wzrokowych w społeczeństwie ludzi
widzących jest procesem zacierania różnic między ludźmi, różnic między pełnosprawnymi i tymi, którzy swoje ograniczenia
fizyczne rekompensują wzmożonym wysiłkiem lub za pomocą
odpowiednich usprawnień technicznych. Indywidualne sukcesy
i niepowodzenia tworzą aktualny obraz sytuacji niewidomych
w naszym społeczeństwie”.11 Artykuł ten został napisany przy
okazji zajęcia II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Fizycznej przez niewidomego ucznia szkoły średniej – Witolda Kondrackiego.
Andrzej Adamczyk był człowiekiem o szerokich horyzontach. Nie dawał się zamykać w jakieś schematy i to, że ma na
wszystko swoje zdanie – wielu denerwowało. Dał się poznać
jako bezkompromisowy poszukiwacz prawdy. Nie był dyplomatą, nie wchodził w żadne układy i mówił prawdę prosto w oczy.
Przez to niejednemu się naraził. Był wymagający i miał zdecydowaną postawę w stosunku do wszelkich nieuczciwości. To było
w jakimś sensie niewygodne dla ludzi, także tych, którzy z nim
współpracowali. Za taką postawę płaci się wysoką cenę.
8. Laski
Rok 1976 stanowił ogromny przełom w życiu Andrzeja
Adamczyka. Pracując jeszcze w Instytucie Badań Jądrowych, po
rocznym nauczaniu fizyki w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach, otrzymał propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Szkół

11

A. Adamczyk, Także i nasz sukces, Pochodnia, nr 6/1968 (23), s. 21-23.
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Zawodowych. Decyzja nie była łatwa
ani prosta. Z jednej strony otwarty
przewód doktorki
i kariera naukowa
w Instytucie Badań
Jądrowych, z drugiej - praca w służbie niewidomemu
dziecku. Jedna z osób pracujących w Laskach, powiedziała mi,
że z tym problemem poszedł na grób założycielki Lasek – Matki Elżbiety Róży Czackiej, a gdy wrócił, to zdecydowanie powiedział: „Już podjąłem decyzję.” W 1977 roku zakończył pracę
w IBJ i oficjalnie został Dyrektorem Szkół Zawodowych w Laskach.
Z dniem, 1 sierpnia 1981 roku Andrzej Adamczyk objął stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży
Czackiej w Laskach. Na tym stanowisku pozostał aż do śmierci,
do roku 1989. Dyrektor Andrzej Adamczyk odniósł ogromne
zasługi dla rozwoju Ośrodka w Laskach. „Całą swoją energię
skupił na udoskonalaniu pracy wychowawczej, na poszukiwaniu nowych form szkolenia i zatrudnienia dla osób niewidomych”.12 – napisał Władysław Gołąb13 w jednym ze swoich artykułów. Podczas rozmowy ze mną dodał: „Był człowiekiem, który
od samego początku miał wizję szkoły, miał wizję tego, czym
12

13

W. Gołąb, Zasłużeni dla pedagogiki specjalnej – Andrzej Adamczyk (1936-1989), Szkoła Specjalna, nr 5/1990, s. 240-248
Władysław Gołąb – mecenas, od 1959 r. radca prawny NPN, od 1975 prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, od 1997 r. przewodniczący Zarządu Głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy, działacz społeczny PZN, wykładowca zagadnień prawa na APS, autor wielu
artykułów biograficznych (m.in. o A.Adamczyku) i prawnych w prasie
środowiskowej.
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chce kierować. Adamczyk jako dyrektor wiedział, czego chce
i do czego wytrwale dąży.”
Andrzej Adamczyk jako Dyrektor Ośrodka w Laskach.
„Dyrektor Andrzej Adamczyk żywo uczestniczył w tym, co
działo się w Laskach. Wydawał polecenia nie zza biurka, ale chodził po placówkach, hospitował zajęcia, bywał w placówkach.
Zdarzało się nawet, że musiał nocować w Laskach, bo do późna
odwiedzał placówki, internaty. To nie była praca „od – do”, tylko nieustanna praca na rzecz Lasek. On nie czekał za biurkiem,
aż ktoś przyjdzie, przyniesie dokument, zgłosi problem – sam
wychodził naprzeciw tym placówkom.”– wspominał dyrektora
Adamczyka Józef Placha.14 (…) Pracownicy Lasek pamiętają kadencję pana Adamczyka jako „mocny akcent na wszystkie nowe
środki (głównie opierające się na rozwoju urządzeń elektronicznych), które mogą mieć zastosowanie w kształceniu osób niewidomych. Głównym problemem osób niewidomych – powiedział
obecny dyrektor Ośrodka w Laskach, Piotr Grocholski15 – jest
przede wszystkim dostęp do informacji. Andrzej Adamczyk,
świadomy tego, starał się ułatwić młodzieży dostęp do wszelkiego typu informacji, z wykorzystaniem nowoczesnej techniki.”
Siostra Elżbieta Więckowska16, wieloletnia pracownica
Ośrodka w Laskach, podsumowała okres Andrzeja Adamczy-

14

15

16

Dr Józef Placha – były wychowawca w Internacie Chłopców w Ośrodku
w Laskach, pracownik Działu Tyflologicznego w Laskach, redaktor czasopisma „Laski”, sekretarz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, wykładowca UKSW w Warszawie.
Piotr Grocholski – były kierownik Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Laskach, nauczyciel prac ręcznych, wieloletni zastępca Andrzeja Adamczyka, obecnie dyrektor Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.
s. Elżbieta Zofia Więckowska – fizyk, były asystent na UW, wieloletnia
nauczycielka fizyki, matematyki oraz rysunku zawodowego w Laskach.
Obecnie kierownik Działu Tyflologii, autorka publikacji o nauczaniu niewidomych fizyki i rysunku.
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ka na stanowisku dyrektora ośrodka następująco: „Panował nad
sytuacją. Bez apodyktycznego zarządzania. Pracował dużo, pracował jakby wiedział, że czas jest krótki. Pracował bardzo intensywnie. Poza zajęciami w Ośrodku, prowadził prace w Związkowe w PZN i wykładał na WSPS z zakresu tyflotechniki. Jako
fizyk rozumiał duszę urządzeń, o których mówił i w tym temacie
tyflotechnicznym ciągnął Laski do przodu. Do PZN przyjeżdżały różne delegacje zagraniczne, Adamczyk bardzo pilnował, aby
te delegacje zawadziły o Laski. To był człowiek, który nie bał się
nowych rzeczy.”

Andrzej Adamczyk cieszył się szacunkiem zarówno
u uczniów, nauczycieli jak i reszty współpracowników. Był
człowiekiem całkowicie oddanym sprawie osób niewidomych
i Ośrodkowi w Laskach. Nie szczędził trudu i wysiłku wkładanego w rozwój Ośrodka oraz modernizację edukacji niewidomych
dzieci.
Wymagał przede wszystkim od siebie, ale również od nauczycieli. Adamczyk uważał, że nauczyciele i wychowawcy nie mogą
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wymagać od uczniów, jeśli najpierw sami nie wymagają od siebie. „Pan Adamczyk był moim dyrektorem przez cztery lata. Był
szefem bardzo wymagającym. Sam nieprzeciętnie uzdolniony…
Bardzo rzetelnie podchodził do swoich obowiązków i wymagał,
aby pracownicy pedagogiczni: nauczyciele, wychowawcy byli
profesjonalnie przygotowani do pracy z dzieckiem niewidomym.
Podczas hospitacji zajęć prowadzonych przez wychowawczynie,
zwracał też uwagę na ich zaangażowanie, odpowiedzialne, serdeczne podejście do spraw dziecka. Chętnie przychodził na nasze
zebrania wychowawcze w internacie, nigdy nie odmawiał, kiedy
był zapraszany na przedstawienia, czy montaże słowno-muzyczne
w wykonaniu naszych dziewcząt, organizowane z okazji różnych
świąt i internatowych spotkań”. – wspominała ówczesna kierowniczka internatu dziewcząt, s. Anna Maria Sikorska.
Kładł szczególny nacisk na odpowiednie przygotowanie kadry do pracy z niewidomym dzieckiem. Systematycznie doskonalił nauczycieli oraz swój warsztat pracy. W latach 1983-1985
był słuchaczem Podyplomowego Studium Pedagogiki Specjalnej
w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, o specjalności Rewalidacja Niewidomych i Niedowidzących. Ukończył
to studium 02 lutego 1985 roku, z wynikiem bardzo dobrym.
Wprowadził w Laskach powszechny obowiązek znajomości pisma brajla przez nauczycieli.
Jako szef, był stanowczy, wymagający, ale sprawiedliwy
i ludzki. Rozumiał pracownika i potrafił wczuć się w jego sytuację. Te cechy osobowości Andrzeja Adamczyka były bardzo
cenione wśród współpracowników. „Czułem wymagającą rękę
mojego przełożonego, a jednocześnie miałem do niego ogromne zaufanie, że w każdej chwili i w każdej sprawie mogę do niego
pójść. Kiedyś poszedłem do dyrektora Adamczyka z moją osobistą prostą sprawą (zupełnie niezwiązaną z funkcjonowaniem
Ośrodka). Reakcja dyrektora Adamczyka była natychmiastowa.
Zrozumiał moją sytuację, wczuł się w nią i skutecznie zareago73

wał, pozytywnie rozwiązując problem. To zdarzenie wzmocniło
jeszcze moje zaufanie do pana Adamczyka i poczucie, że można
do niego zwrócić się z każdą sprawą, nie tylko służbową” – mówił pan Józef Placha.
Siostra Elżbieta Więckowska stwierdziła: „Był takim szefem, że można było do niego przyjść i powiedzieć: „panie dyrektorze sknociłam, niech mnie pan ratuje”. Zwierzchnik lojalny
w stosunku do podwładnych. Pomyłki wybaczał, ale najpierw
delikatnie wytknął błąd. W sytuacjach konfliktowych reagował
szybko, stanowczo i trafnie. Dawał mi poczucie bezpieczeństwa
jako dyrektor i zwierzchnik”.
Trzeba także podkreślić, że Andrzej Adamczyk był człowiekiem dialogu. Był otwarty na argumenty innych. Często
wywoływał dyskusje na dany temat i pozwalał się ludziom wypowiedzieć. Zawsze wysłuchał zdania innych, niezależnie od
podjętych przez siebie decyzji. Jeden z pracowników Lasek powiedział: „Nie lubię dyskusji z dyrektorem Adamczykiem, bo
on jak walec, miażdży człowieka logiką argumentów”. Mecenas
Władysław Gołąb nie zgadza się z tym stwierdzeniem, gdyż wielokrotnie mógł się przekonać, że dyrektor Adamczyk potrafił
zmienić swoje zdanie, jeśli dostarczono mu logicznych, służących dobru i prawdzie argumentów. Wtedy przyznawał rację
przeciwnikowi w dyskusji i mówił: „Przemyślałem jeszcze raz
tę sprawę i przyznaję, myliłem się”. W jednym z artykułów prasowych Władysław Gołąb napisał: „Gorąco potrafił bronić tego,
co uznawał za słuszne. W dyskusji był trudnym przeciwnikiem,
bo wszechstronną wiedzę łączył ze ścisłym, logicznym rozumowaniem. Mimo to potrafił przyjąć stanowisko przeciwnika, o ile
o słuszności swych racji umiał go przekonać. On tylko dążył do
prawdy i jej bronił z taką ogromną żarliwością”.17

17

W. Gołąb, W pierwszą rocznicę śmierci, Pochodnia, nr 1/1991, s. 8-10.
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Będąc dyrektorem Szkół Zawodowych, a później całego
Ośrodka, nigdy nie patrzył z góry swojego stanowiska, nie wywyższał się i nie traktował sprawowanej funkcji jako piedestału.
Cały czas miał kontakt z uczniami, nie ograniczał się tylko do
wydawania poleceń i ścian gabinetu. Wychodził naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli.

Relacje Adamczyka z dziećmi i młodzieżą.
„Uchodził za człowieka mocnego, czasem nawet apodyktycznego, ale jego słabością były dzieci. Dla nich miał zawsze
miękkie serce. Nieraz całe godziny poświęcał na rozwiązywanie
trudnych spraw wychowawczych. Jego wielkim zmartwieniem
był los dzieci niewidomych, głębiej upośledzonych, dla których
nie ma miejsca w żadnej ze szkół polskich.”18 – napisał Władysław Gołąb w Szkole Specjalnej.
18

W. Gołąb, Zasłużeni dla pedagogiki specjalnej. Andrzej Adamczyk (1936-1989), „Szkoła specjalna” 1990, nr 5, s. 241.
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Dyrektor Adamczyk miał fantastyczny kontakt z dziećmi
i młodzieżą. Kochał młodzież i był niezwykle oddany sprawom
młodzieży. Jego decyzje zawsze były z myślą o dobru dziecka.
Żywo interesował się uczniami, ich pracą, zainteresowaniami
i problemami. „Rozmawiał z uczniami, chodził do internatu,
chodził po placówkach. On znał wszystkich uczniów po imieniu z całego Ośrodka. On ich wszystkich rozpoznawał po głosie. Uczniowie także rozpoznawali go po głosie, bo był ciepły
i charakterystyczny” – powiedziała nauczycielka matematyki
w Laskach, pani Małgorzata Pawełczak-Placha.
Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, siostra Anna Maria Sikorska19, była wówczas
kierowniczką internatu dla dziewcząt w Ośrodku w Laskach.
Dyrektora Adamczyka wspomina następująco: „Był człowiekiem poważnym, konkretnym a jednocześnie wrażliwym
i otwartym. Ważny był dla Pana Andrzeja drugi człowiek. Szczególnie interesował się losem naszych absolwentów, często wspierał ich finansowo, pomagał znaleźć pracę, organizował pomoc
dla podejmujących studia czy wyjeżdżających za granicę. Lubił
dzieci, pochylał się nad ich „dużymi” problemami, rozmawiał,
chwalił, cieszył się ich radością, żartował z nimi, miał dla nich
czas. Był dobrym pedagogiem, uważnym, słuchającym. Zawsze
jego decyzje były na korzyść dziecka.”
Andrzej Adamczyk był dla swoich uczniów prawdziwym
autorytetem. Uczniowie wiedzieli, że ich dyrektor był jednym
z nich, siedział w tych samych ławkach, pokonywał te same
trudności, uczył się w tej samej szkole. „Pan dyrektor Adamczyk posiadał przede wszystkim ogromną wiedzę w zakresie
tego, czego potrzebuje niewidomy uczeń, i mając tę wiedzę
19

s. Anna Maria Sikorska – wychowawczyni w internacie w Laskach, kierowniczka Internatu Dziewcząt, obecnie Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
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i wyobraźnię - był dobrym pedagogiem. To, że był niewidomy
i wcześniej sam był uczniem Lasek sprawiało, że był on najbardziej wiarygodnym pedagogiem dla niewidomych dzieci.
Gdy został dyrektorem Ośrodka nie mógł niestety prowadzić
już zajęć planowych w szkole, ale bardzo chciał mieć kontakt
z młodzieżą i dlatego miał zajęcia internatowe. Relacje Dyrektora Adamczyka z uczniami były bardzo dobre. Ja pamiętam
takie chwile, gdy młodzież składała kwiaty dyrektorowi, bezpośrednio do niego zwracała się z różnymi podziękowaniami
– widziałem na jego twarzy autentyczne wzruszenie. Dyrektor
Adamczyk nie był absolutnie urzędnikiem. Był świadomy tego,
że pracuje dla dzieci, dla drugiego człowieka – powiedział
Piotr Grocholski.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
eszcze zanim związał się zawodowo z Laskami, Andrzej
Adamczyk został członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Było to w 1969 roku. Od tego momentu pełnił
w Towarzystwie różnorakie funkcje. W 1974 roku wybrano go
do Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, natomiast
w 1981 – został wiceprezesem Zarządu. Od roku 1977 sprawował nadzór, opiekę nad Działem Tyflologii, komórką naukową
przy Zakładzie w Laskach. Jest tam zgromadzona światowa
literatura tyflologiczna. Z biblioteki Działu Tyflologii korzystają
pracownicy naukowi, z różnych ośrodków zajmujących się zagadnieniem i problematyką niewidomych.
W 1985 roku był głównym organizatorem, z ramienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Polskiego Związku Niewidomych, pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki niewidomych
do Rzymu.
Andrzej Adamczyk pozostał na stanowisku wiceprezesa
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi aż do chwili
śmierci (do listopada 1989 roku).
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9. Andrzej Adamczyk jako wykładowca akademicki
Jedną z wielu pasji dyrektora Andrzeja Adamczyka była tyflopedagogika i tyflotechnika. Uważany był za specjalistę w tych
dziedzinach i wiele ośrodków naukowych, zajmujących się zagadnieniem osób niewidomych nawiązywało z nim współpracę
oraz pytało o opinie. Związany był m.in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (dzisiejsza
APS), Instytutem Kształcenia Zawodowego oraz Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli.
10. Choroba
Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia 1988 roku, ujawniła
się nagle choroba nowotworowa, której objawem są zaburzenia
w mowie. Po licznych konsultacjach lekarskich i szczegółowych
badaniach spadła na Andrzeja Adamczyka druzgocząca diagnoza – nowotwór mózgu. Guz nie kwalifikował się do leczenia operacyjnego. Okres choroby trwający jedenaście miesięcy, Andrzej
Adamczyk spędził częściowo w domu w Warszawie, przez krótki czas w szpitalu przy ul. Banacha, a w większości w Laskach
(w pokoju w Domu Przyjaciół oraz w szpitaliku).
Spróbujmy wyobrazić sobie 52-letniego mężczyznę, w pełni sił zawodowych, niezwykle aktywnego i zaangażowanego
w swoją pracę na rzecz niewidomych, który nagle dowiaduje się
o swojej chorobie – nieuleczalnej chorobie. Andrzej Adamczyk
to człowiek o ścisłym umyśle, konkretny, logiczny – był, zatem
w pełni świadomy tego, jak kończą się tego rodzaju choroby. Nie
spekulował na swój temat, bo już w pierwszych tygodniach choroby otrzymał jasną lekarską diagnozę swego przypadku.
Do Władysława Gołąba, Adamczyk powiedział: „Wiem,
czym jest ta choroba, wiem, czym się kończy, ale pozostaje mi tylko powiedzieć – sługo nieużyteczny, zrobiłeś swoje
i odejdź!”
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Wśród znajomych Adamczyka, krąży wiele opowieści związanych z okresem choroby. W większości dominuje zgodna
opinia o tym, że słowa wypowiadane przez Andrzeja Adamczyka w czasie nieuleczalnej choroby były niezwykle głębokie
i refleksyjne. Mecenas Władysław Gołąb przyrównał je kiedyś
do „rozważań rekolekcyjnych”. Jakże inaczej nazwać wypowiedź:
„Być może, to nie okaże się tak groźne, ale być może czeka mnie
bardzo trudna droga. Przyjmę wszystko, także mękę, wierząc,
że ma ona głęboki sens i że Chrystus mnie miłuje. Wierzę, że
Pan Bóg daje każdemu na jego miarę, moje życie było bardzo
trudne i być może czeka mnie na końcu Kalwaria. Ale co znaczy jeden dzień życia, pół roku, piętnaście lat wobec faktu, że
tam czeka na nas niewyczerpane źródło miłości. Trzeba tylko
przejść tę bramę.”
Cierpienia związane z chorobą poświęcał w intencji Lasek.
W jednej z rozmów powiedział: „Nie wiem, co ze mną będzie.
Może dojrzałem już do śmierci. Jeśli Bóg mnie z tego wyprowadzi, to będzie to wielka radość, ale może ma z tego wyrosnąć
jakieś dobro dla Lasek, więc niech tak będzie. Swoje cierpienia
ofiaruję za Laski i za niewidomych. Jak już nic nie będę mógł,
jak będę niemy i sparaliżowany, to będę was wszystkich bardzo
kochał.”
Śmierć przyszła spokojnie, we śnie, w niedzielny poranek
26 listopada 1989 roku.
Dr Andrzej Adamczyk został pochowany na cmentarzu zakładowym w Laskach 30 listopada 1989 roku. Pogrzeb zgromadził wielu znajomych, przyjaciół, współpracowników zmarłego
oraz laskowskich uczniów i wychowanków.
11. Sylwetka Andrzeja Adamczyka w oczach innych
„Moje pierwsze spotkanie z dyrektorem Adamczykiem? To
było podczas rocznego stażu, który miałem w Laskach w roku
szkolnym 1969/1970 i uczestniczyłem w spotkaniu Andrzeja
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Adamczyka z młodzieżą na temat jego życiowych problemów
jako osoby niewidomej, jego integracji ze środowiskiem widzących. Adamczyk przyjechał wtedy na to spotkanie jako gość.
Był z żoną, która pełniła rolę przewodnika. Uderzyła mnie jego
zwartość myśli, którą reprezentował przy przekazie wydawałoby
się prostych rzeczy. Już wtedy wiedziałem, że jest to ktoś, kto ma
bardzo ścisły i logiczny sposób rozumowania, mimo że nie chodziło o matematykę, tylko o rzeczy proste, codzienne. Oprócz
tego cechowała go niesamowita umiejętność słuchania tego, co
mówi młodzież” – mówił Józef Placha.
Miał wiele pasji. Oprócz nauk ścisłych, tyflotechniki i tyflopedagogiki, uwielbiał literaturę i muzykę poważną. W towarzystwie uchodził za człowieka oczytanego, co było najbardziej widoczne podczas różnorakich dyskusji.
„Pierwsze, co rzucało się w oczy to fakt, że jest to człowiek
bardzo inteligentny, cechowało go szybkie objęcie całości sytuacji, a nie wybiórcze aspekty. Sądy były nie tylko rzeczowo trafne,
ale i moralnie trafne. Był to człowiek bardzo prawy. Człowiek,
który umiał zmienić zdanie, jeżeli dostał rzeczowe argumenty.
Doskonale odróżniał rzeczowe argumenty od emocjonalnych
pseudoargumentów (i z tymi sobie radził bardzo prędko). Posiadał mądrość. To właśnie jest cały Adamczyk: szybkie rozeznanie sprawy, szybka trafna reakcja” – wspominała s. Elżbieta
Więckowska.
Andrzej Adamczyk nie sprawiał wrażenia osoby niewidomej.
W trakcie rozmowy jego niepełnosprawność schodziła na tak
daleki plan, że rozmówca wręcz zapominał o tym, iż ma przed
sobą człowieka, który nie widzi. Ułomność doskonale zastępowały takie cechy jak: inteligencja, elokwencja, zasadniczość.
Wielokrotnie, podczas moich rozmów ze znajomymi dyrektora Adamczyka, spotykałam się z opinią, że był to człowiek zasad i prawdy. „Na pewno był człowiekiem zdecydowanym, wiedział, czego chce, zdolnym, inteligentnym, nawet
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zasadniczym. I czasami ta jego zasadniczość bywała trudna
we współżyciu z innymi. W swoim postępowaniu był bardzo
konkretny i bardzo uczciwy, był wymagający w stosunku do
innych, ale przede wszystkim w stosunku do siebie samego.
Wytrwale dążył do realizacji swoich zamierzeń, Adamczyk
jak podjął się czegoś, to, jeśli nawet drzwiami go wyrzucili
– wchodził oknem, aby osiągnąć wyznaczone cele (o ile oczywiście służyły słusznej sprawie). Jego działania odznaczały się
również niezwykłą konsekwencją, jak się za coś zabrał, to sprawę doprowadził do końca. Część ludzi z nim współpracujących uwielbiała go, natomiast drugiej części przeszkadzało, że
był tak twardy i wymagający” – mówił Kazimierz Lemańczyk.
„Dla mnie to był człowiek niezwykle inteligentny i umiał przeprowadzać do końca to, co sobie zamierzył. Nie był dyplomatą
i to zrażało do niego. Był zasadniczy i z zasadami. Miał zasady i tych zasad się trzymał. Przy tym wszystkim był człowiekiem bardzo wrażliwym, nawet powiedziałbym romantykiem” – określił Andrzeja Adamczyka jego szkolny przyjaciel
– Stanisław Kozyra.
Prawość charakteru dyrektora Adamczyka brała swoje źródło z głębokiej wiary, którą się odznaczał. Była to wiara wypływająca z potrzeby serca. Pozbawiona dewocji i ostentacyjności.
„Był człowiekiem głęboko religijnym, ale nie ostentacyjnie religijnym. Był człowiekiem mającym głęboki, wewnętrzny kontakt
z Bogiem. Przejawiało się to nie w mówieniu, ale w sposobie
podejmowania decyzji, w sposobie widzenia spraw ludzkich”
– powiedziała s. Elżbieta.
Matka Generalna, Siostra Anna Maria Sikorska powiedziała o dyrektorze: „Był Człowiekiem przez duże „C”, świadkiem Chrystusa, który przezwyciężył bariery i trudności, jakie
niesie brak wzroku, w pełni rozwinął swoje możliwości intelektualne i duchowe i stał się znakiem, że duch może być mocniejszy od słabości fizycznej. Prawdziwy chrześcijanin, który
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kochał Boga i był skierowany na czynienie dobra każdemu
człowiekowi.”
Na zakończenie tej części mojej pracy zacytuję jeszcze jedną
wypowiedź. Nauczycielka języka polskiego ze szkoły w Laskach,
Anna Pawełczak-Gedyk20, powiedziała: „Dyrektor Adamczyk to
był człowiek, który potrafił oddzielić ziarno od plew. Doskonale
oddzielał sprawy istotne od błahych. Reagował rzeczowo, spokojnie i skutecznie. Zmarł jako człowiek 53-letni, a jego życiorys i dokonania są tak bogate, że mógłby nimi obdzielić kilka
innych osób”.

20

Anna Pawełczak-Gedyk – wieloletnia nauczycielka języka polskiego
w Laskach, członek zespołu redakcyjnego pisma „Laski”.
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W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN
Władysław Gołąb

Józef Buczkowski – przyjaciel niewidomych

W

dniu 10 września 2009 roku Okręg
Kujawsko Pomorski Polskiego
Związku Niewidomych oraz Ośrodek
Rehabilitacji i Szkolenia ZG PZN zorganizowały uroczystość związaną z setną
rocznicą urodzin śp. Dyrektora Józefa
Buczkowskiego. Bezpośrednią organizację powierzono Okręgowemu Klubowi Aktywności Twórczej i Kulturalnej,
a prowadzenie spotkania – mgr Zofii Krzemkowskiej.
Hasłem zaproszenia na uroczystości rocznicowe był napis
z płyty nagrobnej: „Ufając Bogu, pracował dla niewidomych,
których rozumiał i kochał”.
Uroczystość rozpoczęło spotkanie przy grobie Zmarłego na
bydgoskim cmentarzu na Jarach. Po złożeniu wiązanki kwiatów
i zapaleniu znicza zabrał głos prezes Okręgu – mgr Zbigniew
Terpiłowski. Następnie poprosił mnie o kilka słów, jako że jestem jednym z najstarszych przyjaciół Józefa Buczkowskiego.
Na zakończenie krótką modlitwę poprowadził ks. Piotr Buczkowski – diecezjalny duszpasterz niewidomych.
O godzinie 15.00, w auli Ośrodka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, rozpoczęło się spotkanie poświęcone wspomnieniom o zmarłym Jubilacie. Poza mną wspomnieniami dzielili się
dawni współpracownicy Dyrektora. Na zakończenie uroczystości odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez kapela83

na Ośrodka – ks. Tadeusza Ruszkowskiego, ks. Piotra Buczkowskiego i ks. kanonika Benona Kaczmarka, byłego duszpasterza
niewidomych, a dziś pensjonariusza Domu Księży Emerytów
w Gnieźnie. W kazaniu mówił on o walorach duchowych śp. Jubilata.
Poniżej zamieszczam swoje wspomnienie zatytułowane
„Mnie zawsze wiatr wiał w oczy”, opublikowane przed dwudziestu laty w „Pochodni”. (nr 11/1989)
„W tym roku minęła 80 rocznica urodzin Józefa Buczkowskiego – wielkiego pedagoga, organizatora szkoły dla niewidomych i Koła Przyjaciół Niewidomych w Łodzi, jednego
z twórców ogólnopolskiej organizacji niewidomych, Towarzystwa Przyjaciół Niewidomych w Bydgoszczy, wieloletniego dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego ZSN w Bydgoszczy.
Przed niespełna dziesięciu laty, 21marca 1980 roku, na bydgoskim cmentarzu na Jarach przedwcześnie zmarłego Józefa
Buczkowskiego żegnały setki przyjaciół, dla których był symbolem wielkości i kwintesencją przyjaźni. Z tej okazji pisałem
na łamach „Pochodni”: „Na trumnę posypały się grudki ziemi
i kwiaty. Coś ścisnęło nas za gardło. Ten odgłos spadającej ziemi
zamykał nieodwracalnie jakiś etap w naszym życiu. Już nigdy
nie będziemy mogli uścisnąć tej przyjaznej i dobrej dłoni, która
tyle razy pomagała nam podźwignąć się, gdy przeciwności zdawały się nie do pokonania. Odszedł na zawsze ostatni z wielkich
społeczników, dla którego służba innym była główną treścią życia.”
Warto z okazji rocznicy urodzin powrócić do tej wyjątkowej postaci, sylwetki wielkiego człowieka i społecznika, któremu
zbyt często wiatr wiał w oczy.
Rodzice naszego bohatera – Waleria z Turskich i Józef Buczkowski – zamieszkiwali w osadzie Stary Młyn, odległej o kilometr od Końskich, niewielkiego miasteczka powiatowego na
Kielecczyźnie.
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Stary Młyn liczył zaledwie kilkanaście chałup, a ziemi wraz
z gruntami dworskimi było około 120 morgów. Wieś należała
do gminy Duraczów, ale ekonomicznie związana była raczej
z miasteczkiem Końskie.
9 września 1909 roku, państwu Buczkowskim urodził się
syn, któremu po ojcu dano imię Józef. Chrzest odbył się w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich.
Końskie, jak większość osiedli kieleckich, było w dwóch trzecich miasteczkiem biedoty żydowskiej. Nic tedy dziwnego, że
po wojnie, gdy w rodzinie przybyło jeszcze troje dzieci, państwo
Buczkowscy przenieśli się do Łodzi, aby tam szukać chleba. Tu
nasz bohater ukończył szkołę niższą i podjął naukę w seminarium nauczycielskim im. E. Estkowskiego.
Mimo że cała rodzina zamieszkiwała w Łodzi, Józef Buczkowski chętnie przyjął stanowisko nauczyciela w szkole powszechnej we wsi Czarnocin, oddalonej od Łodzi o 28 km. Czarnocin
przypadł mu do gustu, jako że była to miejscowość historyczna
odnotowana w kronikach już w XII wieku. Parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie
erygował arcybiskup Jakub Świnka, ten sam, który w roku 1295
koronował na króla Polski Przemysława II.
Józef Buczkowski w Czarnocinie pracował jednak tylko dwa
lata: od 1931 do 1933 roku. Doskonale zapowiadającą się karierę nauczyciela wiejskiego przerwał tragiczny wypadek: utrata
wzroku. O zdarzeniu tym nie lubił mówić. I my uszanujmy to
milczeniem.
Czym były dla Józefa Buczkowskiego lata 1933-1935 można
się tylko domyślać. Był to przypuszczalnie ten pierwszy wielki
wiatr, który powiał mu w oczy. Nie wiem, za czyją namową trafił
do Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Znalazł tu życzliwą
pomoc i pracę. Matka Czacka skierowała go do Państwowego
Instytutu Pedagogiki Specjalnej, do profesor Marii Grzego85

rzewskiej. W roku 1938 uzyskał dyplom ukończenia Instytutu
i uprawnienia do nauczania w szkołach specjalnych. Z tego to
okresu datuje się serdeczna przyjaźń Buczkowskiego z Marią
Grzegorzewską.
Jednak Józef Buczkowski tęsknił za swą ukochaną Łodzią. Tu
od roku 1931 działała Łódzka Rodzina Radiowa – stowarzyszenie, którego celem było otaczanie wszechstronną opieką niewidomych dzieci z terenu województwa.
Łódzka Rodzina Radiowa prowadziła niewielką szkołę,
a w 1936 r. podjęła budowę dużego nowoczesnego zakładu dla
stu niewidome dzieci. Od l września 1939 r. Buczkowski miał
podjąć pracę w tym nowym zakładzie. Niestety, wojna pokrzyżowała jego plany i został na dalsze 6 lat w Laskach. Nie był to jednak czas zmarnowany. Tu zaprzyjaźnił się z dr. Włodzimierzem
Dolańskim, tu nauczył się pełnej samodzielności i wszelkich
technik życia pracy „po niewidomemu”. Jeden z niewidomych
opowiadał mi: „Pan Buczkowski to niezwykle twardy człowiek;
potrafił pieszo chodzić do Rzeszy po żywność i przynosił ją do
Lasek na własnych plecach.”
Tak, Józef Buczkowski był twardym człowiekiem. Było
w nim coś z kieleckiego chłopa, przeciwności nie zrażały go,
ale mobilizowały. Był twardy, a1e przede wszystkim dla siebie.
Dla człowieka załamanego miał wiele serdecznego ciepła i łagodności.
Dr Włodzimierz Dolański nauczył go traktowania spraw
niewidomych jako szczególnego zadania. Ideą doktora było
zorganizowanie silnej, ogólnopolskiej organizacji, zrzeszającej
wszystkich inwalidów wzroku.
Pod koniec stycznia 1945 r. Józef Buczkowski okazyjnymi ciężarówkami wybrał się do Łodzi, aby tam zorientować się w sytuacji szkoły dla niewidomych. W Łodzi nie było jednak żadnych
szans zatrzymania się. Powrócił zatem do Lasek i czekał na odpowiedź władz oświatowych. W marcu powiadomiono go, że szkoła
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w Łodzi nie będzie uruchomiona. Wprawdzie Łódzka Rodzina
Radiowa podjęła na nowo działalność, ale przedmiotem jej troski, stały się dzieci widzące, osierocone przez działania wojenne.
I wtedy przyszedł mu z pomocą dr Dolański, który uzyskał od
swego przyjaciela z lat studenckich, Stanisława Skrzeszewskiego
– kierującego resortem oświaty – specjalny list polecający do kuratora łódzkiego, upoważniający Józefa Buczkowskiego do zorganizowania szkoły dla niewidomych dzieci w Łodzi.
Już w maju 1945 r. Józef Buczkowski przeniósł się na stałe do
tego miasta, gdzie zamieszkały także trzy jego siostry: Olimpia,
Otylia i Stanisława.
Obok prac organizacyjnych związanych ze szkołą, Józef
Buczkowski żywo zajął się współorganizowaniem Związku Niewidomych w Łodzi. Już w maju odbywa się pierwsze zebranie
organizacyjne. Zostaje wybrany zarząd, na czele którego staje
Adam Tobis. Buczkowski obejmuje funkcję sekretarza, którą we
wrześniu odstępuje Stanisławowi Ziembie.
10 grudnia 1945 r. udaje mu się uzyskać obiekt na przyszłą
szkołę. Jest to teren o powierzchni około hektara; z pięknym ogrodem, budynkiem głównym, oficyną i zabudowaniami gospodarczymi. Całość jest pięknie zlokalizowana w willowej dzielnicy,
niedaleko radiostacji, między ulicą Tkacką a Mostową.
Kilka miesięcy później otrzymuje przydział 3 ha ziemi położonej pomiędzy ulicą Mostową a Narutowicza, w bezpośredniej
bliskości obiektu szkolnego. Na tym nowym terenie zamierzał
wybudować szkołę zawodową, masażu leczniczego, pomieszczenia dla Związku Niewidomych, drukarnię i kryty basen. Tymczasem w styczniu 1946 r. otworzył szkołę powszechną, a w marcu
internat, w którym od czerwca zamieszkało ponad 20 uczniów.
Od września 1946 r. praca w szkole ruszyła pełną parą.
Od marca Józef Buczkowski zamieszkał w internacie przy
ul. Tkackiej i czas swój dzielił na pracę w szkole, w Związku
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łódzkim i na współtworzeniu z dr. Dolańskim ogólnopolskiej
organizacji. Starania te uwieńczone zostały powołaniem na zjeździe zjednoczeniowym w Chorzowie, w październiku 1946 r.,
Związku Pracowników Niewidomych RP.
Kłopoty ze szkołą piętrzyły się. Najtrudniejszym problemem
było znalezienie dobrego i ofiarnego personelu wychowawczego. Postanowił, na wzór Lasek, szukać oparcia w jakimś zgromadzeniu zakonnym. Na przysłanie kilku sióstr wyraziły zgodę
orionistki ze Zduńskiej Woli. Równocześnie Buczkowski chciał
oprzeć ekonomiczny byt Zakładu na Łódzkiej Rodzinie Radiowej. Wydawało się, że wszystko pójdzie dobrze.
Nie zabrakło jednak ludzi złej woli. W wyniku intryg przekonano władze oświatowe, że niewidomy nie nadaje się do
prowadzenia Zakładu. Cofnięto mu nominację na kierownika i skierowano do Ośrodka Szkolenia Inwalidów Wojennych
w Jarogniewicach i Głuchowie pod Poznaniem. Był to dla Józefa
Buczkowskiego cios. Runęła cała jego koncepcja pracy, wszystkie plany zaprzepaszczono. Gdy odwiedziłem go w Jarogniewicach, był przygaszony, ale ciągle bogaty w nowe pomysły.
W 1949 r., po zamknięciu Zakładu Szkolenia Inwalidów
Wojennych w Jarogniewicach, zostaje przeniesiony do Gdańska,
gdzie w zakładzie Szkolenia Inwalidów Niewidomych przy ul.
Morskiej pełni funkcję nauczyciela. Równocześnie staje na czele
zarządu Oddziału Gdańskiego Związku Pracowników Niewidomych RP. Obejmuje także kierownictwo zespołu redakcyjnego
„Pochodni”.
Niestety, i tym razem przysłowiowy wiatr nie przestaje mu
wiać w oczy.
W Warszawie powstaje Polski Związek Niewidomych. Wszystko, co stare, jest złe. Zakład przy ul. Morskiej w Gdańsku zostaje
przekazany Akademii Medycznej, a Zakład Szkolenia Inwalidów
przeniesiony do Wrocławia. Na te przenosiny Buczkowski już się
nie decyduje. Podejmuje pracę szczotkarza. Proponują mu sta88

nowisko kierownika nowo organizowanej spółdzielni w Bytomiu
Odrzańskim, ale odmawia, był bowiem rasowym wychowawcą
i wiedział, że spółdzielczość to nie jego specjalność.
Kiedy w roku 1955 przychodzi kolejna propozycja, tym razem na kierownika pedagogicznego Ośrodka Szkolenia Niewidomych w Bydgoszczy, tę ofertę przyjmuje. Po odejściu dotychczasowego dyrektora otrzymuje nominację na dyrektora
Ośrodka. Na stanowisku tym pozostaje aż do 1971 roku, czyli
do przejścia na emeryturę, ale na wyraźne polecenie władz. Już
po raz ostatni pozbawiono go tego, co ukochał i tego, co dobrze
czynił. Świadczą o tym liczne głosy byłych wychowanków.
Józef Buczkowski wszędzie, gdzie los go rzucał, natychmiast
włączał się w pracę związkową. Zabiegał o nowe uprawnienia,
troszczył się o rehabilitację i kulturę osobistą niewidomych.
Między innymi, w 1946 r. przyczynił się do zorganizowania Koła
Uczących się Niewidomych. Koło, w 1950 r. zlikwidował major
Leon Wrzosek.
Kolejną ideą Buczkowskiego było angażowanie widzących do
niesienia pomocy niewidomym W tym celu, we wrześniu 1946,
organizuje Koło Przyjaciół Niewidomych w Łodzi, a w czerwcu
1965 r., Towarzystwo Przyjaciół Ośrodka Rehabilitacji Szkolenia Zawodowego w Bydgoszczy. Na walnym zebraniu, w lutym
1971 r., przyjęło ono obecną nazwę: Towarzystwo Przyjaciół
Niewidomych w Bydgoszczy. Według słów samego Buczkowskiego, naczelnym hasłem Towarzystwa jest: „Być przyjacielem
niewidomych, nieść im pomoc – to spełnienie chlubnego obowiązku, obywatelskiego”.
Józef Buczkowski do końca swego pracowitego życia był
prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Niewidomych, które za cel podstawowy przyjęło budowę nowego obiektu Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Kamień węgielny wbudowano 4 czerwca 1976r., a całość miała być zakończona do 1978 r.
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Termin ten nie został dotrzymany i nowy obiekt pod nazwą Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych – Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej CZSN, położony w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 33, otwarto dopiero po śmierci jego
twórcy. Wielokrotnie postulowano, aby nadać mu imię Józefa
Buczkowskiego. Myślę że to, co dzieje się w Centrum, rozmija się z marzeniami Buczkowskiego. Miało tu znaleźć miejsce
corocznie 120 niewidomych, tymczasem dziś zaledwie połowa
miejsc jest wykorzystywana.
Józef Buczkowski zmarł na chorobę nowotworową 18 marca
1980 roku.
Był odznaczony, m. in., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi Odznakami Honorowymi PZN i ZOŻ,
oraz Medalem Edukacji Narodowej.
Obraz Józefa Buczkowskiego byłby niepełny, gdyby nie powiedzieć kilku zdań o jego życiu osobistym. W 1949 roku poznał panią Franciszkę Popowską, z którą w dniu 10 września
1950r. zawarł związek małżeński. Od tej pory dzielili wspólnie
złe i dobre losy. W ich domu każdy znalazł ciepłą i serdeczną
atmosferę.
Józef Buczkowski był człowiekiem głęboko wierzącym.
W 1957 r. uczestniczył w pierwszej pielgrzymce niewidomych
na Jasną Górę z udziałem ks. Prymasa Wyszyńskiego. Z jego inicjatywy biskup bydgoski, Jan Czerniak, zlecił księdzu Tadeuszowi Różewiczowi prowadzenie duszpasterstwa niewidomych na
terenie Bydgoszczy.
Ostatnie lata Józefa Buczkowskiego były pasmem cierpień.
Znosił je z pokorą chrześcijańską. Kiedy rozmawiałem z nim
po raz ostatni we Wrocławiu w tamtejszej klinice, z niepokojem mówił o swojej małżonce. Troszczył się o jej los, ale równocześnie wierzył, że społeczność niewidomych w Bydgoszczy
o niej nie zapomni. Czy nadzieje te spełniły się? Nie wiem. Pani
Franciszka Buczkowska nie chce na ten temat mówić. Jest, jak
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jej małżonek, osobą skromną, ale myślę, że to tym bardziej zobowiązuje.”
Przygotowując się do spotkania bydgoskiego, dzięki osobistej wypowiedzi Józefa Buczkowskiego z września 1973 r., odnalezionej w Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przez s. Faustynę, mogłem wypełnić lukę w mojej wiedzy
na temat życia Jubilata. Otóż wzrok utracił w wypadku, w dniu
20 lutego 1933 roku. W marcu 1934 r. zmarł jego ojciec. Sytuacja
materialna rodziny była tragiczna. Buczkowski był zbuntowany
na świat, a nawet samego Boga. Dlaczego on ma już nigdy nie
widzieć tego pięknego świata? Czy do końca swych dni ma żyć
w ciemności? Z pomocą pośpieszył mu miejscowy ksiądz kanonik Wójcik (zamordowany przez hitlerowców w 1939r.). Dzięki
jego interwencji, w marcu 1935 r., Buczkowskiego odwiedził nauczyciel z Lasek – Lech Krauze – a w kwietniu otrzymał zaproszenie do Zakładu w Laskach. Przybył tam 9 maja 1935 roku.
W swoich wspomnieniach pisał: „Wprawdzie nie jestem,
w całym tego słowa znaczeniu, wychowankiem Zakładu w Laskach, ale uważam się za duchowego wychowanka, ponieważ
tutaj nastąpiło moje odrodzenie duchowe oraz zrozumiałem cel
i sens swojego życia.”
W Laskach Józef Buczkowski uczył się pisma brajla, różnych
prac rękodzielniczych, a przede wszystkim życia po niewidomemu. Kiedyś, idąc na spacer, mijał niewidome dziewczęta rozbawione, pełne radosnego śmiechu. „Postawiłem sobie pytanie
– pisze Buczkowski – dlaczego nie wszystkie dzieci niewidome
w Polsce chodzą do szkoły i nie znają tej radości życia, jak dzieci
w Laskach? Ogarnęło mnie naraz wielkie wzruszenie, ponieważ
zrozumiałem sens swego życia. Zadaniem moim jest pomóc
w dziele miłości bliźniego. Przyrzekłem Bogu, że już nie będę
narzekał na swoje kalectwo, bo mam wyznaczoną drogę życia i że uczynię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby radość
i uśmiech były na twarzach wszystkich niewidomych.”
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Do ugruntowania tych idei w ogromnym stopniu przyczyniła się spowiedź z całego życia, jaką Józef Buczkowski odbył u ks.
Władysława Korniłowicza w marcu 1936 r.
W czasie okupacji, gdy ks. Korniłowicz musiał opuścić
Laski, spowiednikiem Buczkowskiego był, m.in., ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia.
I jeszcze jeden cytat ze wspomnień: „W ostatnim swoim
liście, który pisałem do pana Ruszczyca w grudniu 1972r., napisałem, że wszystko, co dobrego zrobiłem dla niewidomych,
jest zasługą Lasek, zasługą duchowego Dzieła Matki Czackiej,
ponieważ tutaj nauczyłem się czynnej miłości bliźniego, i tutaj
nauczyłem się wypełniać wolę Ojca, który jest w niebie.”
Ten szczególny rys zawierzenia Bogu obserwowałem u Józefa
Buczkowskiego już w Łodzi w 1946 r., kiedy to w zorganizowanym
zakładzie domagał się od wychowanków codziennej modlitwy,
udziału we Mszy świętej w niedziele i święta, a także prawdomówności. Potwierdził to na spotkaniu bydgoskim, w dniu 10 września,
jeden z współpracowników, który często wyjeżdżał z Buczkowskim
w podróże służbowe. Niezależnie od tego, jak był zmęczony, Józef
dzień rozpoczynał i kończył na kolanach. Kiedyś powiedział do
mnie, za Wincentym Polem: „Rano rozważ, co masz czynić, nim
postawisz krok na progu, a wieczorem – licz się Bogu”.
W dniu 11 kwietnia 1991 roku, w Ośrodku Rehabilitacji
w Bydgoszczy odbyła się wspaniała uroczystość: z udziałem biskupów – Jana Nowaka i Jana Mazura – została poświęcona kaplica pod wezwaniem Archanioła Rafała. Odsłonięto też tablicę
potwierdzającą nadanie ośrodkowi patrona w osobie Dyrektora
Józefa Buczkowskiego.
W ten sposób spełniono pragnienie przyjaciół niezłomnego
działacza. Warto dodać, że kaplica została zbudowana ze składek społecznych, w tym, jako pierwsze, były pieniądze przesłane przez dzieci niewidome z Lasek.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEWIDOMYCH
Władysław Gołąb

Odznaczenia dla ludzi Lasek

W

ramach
obchodów
„Dnia białej laski” w
Belwederze odbyło się seminarium „Społeczeństwo równych szans” zorganizowane
przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Uroczystość
otworzyli: minister Kancelarii
Prezydenta – paweł Wypych
oraz prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska. Chorego prezydenta reprezentowała małżonka Maria Kaczyńska, która wręczyła
na ręce przełożonej generalnej Zgromadzenia
Sióstr
Franciszkanek
Służebnic Krzyża Anny
Marii – Wielki Krzyż
Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie Matce Elżbiecie Róży
Czackiej, a ponadto
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udekorowała między
innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Siostry: Blankę, Deodatę
i Grzymisławę; Złotym Krzyżem Zasługi
– Krajowego Duszpasterza Niewidomych
ks. dr. Andrzeja Gałkę.
Odznaczonych zostało jeszcze kilka osób,
w tym Paweł Wdówik
i Marek Kalbarczyk.
W ramach seminarium merytoryczne prelekcje wygłosili:
lord Colin Low – prezydent Europejskiej Unii Niewidomych;
Małgorzata Pacholec – dyrektor, sekretarz generalny Zarządu
Głównego PZN; prof. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – dziekan
Wydziału Nauk o Wychowaniu – Uniwersytet Kardynała Stefa94

na Wyszyńskiego; Paweł Wdówik – pełnomocnik rektora UW
do Spraw Osób Niepełnosprawnych i inni.
Na zakończenie należy dodać, że podczas uroczystości został
też ogłoszony człowiek roku 2009. Został nim Andrzej Bartyński, niewidomy, były wychowanek Lasek, poeta, prezes oddziału
Związku Literatów Polskich na Dolny Śląsk. Przypomnijmy, że
wyróznienie to zostało przyznane po raz trzeci: pierwszym był
nauczyciel i działacz społeczny Czesław Sokołowski (2007 r.),
a drugim – Władysław Gołąb (2008 r.)

Poniżej drukujemy tekst Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz,
który w czasie spotkania w Belwederze był wprowadzeniem do
dyskusji na temat społeczeństwa równych szans.
(red.)

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Funkcjonowanie i aktywność
społeczno-zawodowa osób niewidomych
i słabowidzących

P

ani Prezydentowo, Panie Ministrze, Drogie Siostry, Szanowni Państwo!
Od ponad 35 lat jestem związana z osobami niewidomymi
i to dodaje mi odwagi, żeby tu dzisiaj przyłączyć się do wspólnej dyskusji. Uważam, że miałam wielkie szczęście poznać osoby niezwykłe, wybitnie zdolne, utalentowane, pogodne, takie
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z którymi chce się być. Podam jako przykład powodu mojego
podziwu, jedną sytuację, w której przed laty uczestniczyłam.
W pociągu jedzie grupa niewidomych chłopców i gra w szachy.
Szachownica zwyczajna, tylko pola ciemne wypukłe, pionki i figury takie same, tylko czarne mają na górze ostre zakończenia.
Myślę, że dobrze gram w szachy. Jednak kiedy zaczęliśmy grać
to szybko spokorniałam. Okazało się, że tak naprawdę to tylko
ja potrzebuję ciągłego kontaktu z szachownicą. Chłopcy wiele
operacji pamiętali, mówili tylko numer pola, np. „skoczek na
A4” i często przegrywałam.
Myślę, że powszechnie ludzie przeceniają rolę wzroku i nie
wyobrażają sobie poznawania świata i życia bez tego zmysłu.
Rzeczywiście jest to inne poznawanie, ale z pewnością nie gorsze.
Jest wiele osób niewidomych tu na sali, które swoim życiem
udowadniają znakomicie, że funkcjonowanie bez wzroku nie
stanowi dla nich istotnego ograniczenia i że są aktywni zawodowo i społecznie. Widzę wśród nas informatyków, prawników,
psychologów, artystów, filologów, politologów, właścicieli firm,
osoby, które swoim talentem i zaangażowaniem służą innym ludziom niewidomym.
Jednak nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że brak wzroku
można bagatelizować. Tak nie jest. Grupa osób niewidomych
jest bardzo zróżnicowana i do określenia potrzeb rehabilitacyjnych trzeba podchodzić indywidualnie. Dysfunkcja narządu
wzroku powoduje z jednej strony pewne ograniczenia w funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących, a z drugiej
często wyzwala niezwykłe zasoby i możliwości. Główne ograniczenia obejmują sferę poznawczą, orientację przestrzenną
i samodzielne poruszanie się, a w konsekwencji także życie społeczne. Oczywiście, wymienione czynniki są ze sobą powiązane
i każdy z nich może mieć jeszcze dodatkowe następstwa. Brak
wizualnej percepcji świata może powodować trudności w jego
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poznawaniu. Utrudniony bywa dostęp do literatury, czasopism,
dokumentów. Niesamodzielność w poruszaniu się może prowadzić do izolacji, całkowitego uzależnienia się od innych, niskiej
samooceny, rezygnowania z edukacji, większe trudności z uzyskaniem pracy.
Mniejsza aktywność społeczna osoby z dysfunkcją wzroku
może być spowodowana lękiem przed ośmieszeniem, drwinami, niezrozumieniem. Często jednak to środowisko społeczne,
widzący, pozostawiają ludzi niewidomych w izolacji. Cały czas
podkreślałam „może”, bo przecież sytuacja osób z dysfunkcją
wzroku nie musi prowadzić do ich izolacji społecznej. Wiele
osób niewidomych dzięki własnym predyspozycjom, aktywności nawet nie zauważa tych wymienionych ograniczeń lub tylko
stanowią one problem w jakimś przejściowym okresie.
Coraz częściej i coraz lepiej wymienione główne 3 kategorie ograniczeń można pokonać. Pomocna jest dobra edukacja
wspierana przez nowe technologie informatyczne, prowadzona
nowocześnie rehabilitacja w zakresie samodzielności w czynnościach życia codziennego i w bezpiecznym poruszaniu się
w pomieszczeniach i przestrzeni miejskiej, a także stwarzanie
sytuacji ułatwiających komunikację interpersonalną. Konieczne
również jest kształtowanie otwartego społeczeństwa na właściwe podejście do osób z dysfunkcją wzroku. Jest to rola instytucji
edukacyjnych, zajmujących się kulturą, środków przekazu, polityki społecznej. Właściwie każdy w swoim obszarze działania
może to robić!
Teoretyczna wiedza na temat edukacji i rehabilitacji jest dobra, jednak jej praktyczne zastosowanie nie zawsze jest zadowalające.
W tym roku prowadziłam ze studentami badania zatytułowane: „Życie osób niewidomych w zmieniającej się Polsce”.
Przeprowadziliśmy wywiady z 60 kobietami i 60 mężczyznami niewidomymi w wieku od 40 do 50 lat. Zależało nam, żeby
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badani mieli własne doświadczenia z okresu poprzedzającego
przełomowy w Polsce rok 1989. Pytaliśmy się o ocenę zachodzących zmian w ostatnich dwudziestu latach w zakresie dostępu
do edukacji, rehabilitacji, dóbr kultury, pracy. Interesowaliśmy
się również sytuacją ekonomiczną oraz postawami społecznymi
wobec osób niewidomych. Zdecydowana większość zarówno
kobiet jak i mężczyzn uznała, że w ostatnich dwudziestu latach
ogólnie zachodzą korzystne zmiany, szczególnie w edukacji, rehabilitacji, dostępie do kultury i w postawach społecznych. Widoczne jest niezadowolenie wynikające z braku pracy i co się
z tym wiąże z sytuacji ekonomicznej. Ogólna tendencja zachodzących zmian w naszym kraju jest korzystna, ja widzę ją wyraźniej z perspektywy Ukrainy, gdzie podczas wakacji w ostatnich latach pracuję w Międzynarodowej Szkole Matek z dziećmi i młodzieżą niewidomą, z ich rodzinami i tyflopedagogami
z Ukrainy i Rosji.
Jednak, gdy spojrzę na jednostkowe historie życia, nie jest to
obraz radosny. W ubiegłym tygodniu spotkałam się z nauczycielką języka polskiego, która straciła wzrok i z tego powodu
została zwolniona z pracy. Taka sytuacja jest skandaliczna! Przecież utrata wzroku nie ograniczyła jej wiedzy! Oczywiście był
potrzebny czas na opanowanie wielu czynności w inny sposób,
ale ta opisywana kobieta szybko nauczyła się brajla, sprawnej
obsługi komputera i specjalistycznych urządzeń z nim współpracujących, samodzielnie podróżuje i bardzo dobrze sobie
radzi. W szkole mogłaby stanowić wzór osobowy nie tylko dla
uczniów z niepełnosprawnością. Uważam, że w każdym wypadku w sytuacji utraty wzroku przez pracownika powinno się mu
pomóc w znalezieniu miejsca – najlepiej w tej samej instytucji
i w tym samym lub w pokrewnym zawodzie.
W sierpniu w Warszawie odbył się koncert Andrea Bocelli’ego, wcześniej Stevie Wandera; zastanawiam się, czy gdyby
mieszkali w Polsce mieliby możliwość zrobienia międzynaro98

dowej kariery? W okresie rekrutacji na studia moja studentka
zadzwoniła do wszystkich uczelni muzycznych w Polsce i pytała się o możliwość przystąpienia do egzaminów wstępnych.
Uzyskiwała potrzebne informacje do momentu zdradzenia, że
nie widzi. Tylko dwie uczelnie nie robiły trudności w dopuszczeniu jej do egzaminu.
Jest w naszym kraju krzywdzący stereotyp osoby niewidomej, utrwalany w filmach, serialach, mediach. Podam przykład:
obecnie w repertuarze kin i telewizji jest kilka filmów i seriali
dotykających problemów tyflologicznych. „Parę osób mały czas”
– bohaterką jest Jadwiga Stańczakowa – dziennikarka, poetka.
Straciła wzrok i o tym często pisała w swoich książkach. Znałam
panią Stańczakową. W jej postać w filmie wcieliła się Krystyna
Janda – świetna aktorka. Jednak niewidomą kobietę przedstawiła w straszny sposób, (rozhisteryzowana baba, wymachująca
laską) z pewnością nie był to obraz pani Stańczakowej. Z kolei
w serialu „Plebania” występuję chłopiec niewidomy, jest uczniem
liceum, gra na pianinie i na tym się dobra strona kończy. Przez
aktorów z nim grających bezwiednie często traktowany jest
przedmiotowo, przesuwany, popychany. Moja magistrantka,
studentka tyflopedagogiki była na planie filmowym i kilka rzeczy udało się jej zmienić, ale nie tyle, ile chciałyśmy. Jeżeli są
w filmach pokazane sprawy związane z medycyną, kościołem
zwykle są konsultacje z tego zakresu z profesjonalistami, wyraźny jest brak takiego podejścia w sprawach tyflologicznych.
Z opisanymi filmami kontrastują obecnie grane filmy zagraniczne: słowacki i hiszpański.
Słowacki „Ślepa miłość” pokazujący sceny z życia kilu osób
niewidomych. Reżyser Juraj Lehotsky przez trzy lata poznawał i
filmował ich życie. Jest to dobry dokument zbudowany ze zróżnicowanych epizodów w zależności od dynamiki uczuć bohaterów.
Film hiszpański – „Przerwane objęcia” w reżyserii Pedro
Almodóvara zawiera kilka krótkich scen, w których widać
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przemyślany przekaz tyflologiczny. Bohater – reżyser filmowy
wskutek wypadku traci wzrok, zawodowo odnalazł się w pisaniu scenariuszy. Pokazany jest przy pracy, chodzeniu po mieście,
np. gdy odsłuchuje w przyspieszonym tempie tekst z dyktafonu, w jaki sposób współpracuje z innymi, jak przyjmuje pomoc
przypadkowego przewodnika. Film ten jest przykładem dobrze
wplecionych scen niosący potrzebny przekaz społeczny, np. jak
pomóc osobie niewidomej w pokonywaniu przestrzeni miejskiej! Właśnie to staraliśmy się zrobić w polskich serialach.
Na zakończenie, wracając do początku mojego wystąpienia,
chcę powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Wczoraj dostałam pismo z Fundacji Rektorów Polskich popierające działania Fundacji na Rzecz Wspierania Szachów. Podpisane przez wielu profesorów, ludzi kultury i sztuki. Ucieszyłam się, że rusza kampania
promująca grę w szachy. W załączniku do pisma zatytułowanym
„ Dlaczego szachy” przeczytałam wymyśloną, krzywdzącą informację: „wczesne nauczanie gry szachowej niewidomych zmniejsza skalę debilizmu (wynosi aż 70%)…”. Podawanie publicznie
tak nierzetelnych danych może wpłynąć na negatywną ocenę
osób niewidomych.
Matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka znanego zakładu w
Laskach, ponad 85 lat temu pisała o braku zrozumienia sytuacji
osób niewidomych przez osoby widzące – chyba się Państwo ze
mną zgodzicie – że przez tyle lat ten problem pozostał i utrudnia
funkcjonowanie oraz aktywność zawodową i społeczną osobom
z dysfunkcją wzroku.
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Z WARSZTATU TEOLOGA
Dietrich Bonhoeffer reprezentuje typ człowieka, który potrafił być sobą mimo konformistycznych nacisków niemieckiego nacjonalizmu. Swoją nieugiętą postawą przekonuje nas, że
możliwe jest godzenie indywidualnej tożsamości chrześcijańskiej z całkowitym oddaniem się na rzecz innych.
Ksiądz Władysław Korniłowicz wiedział o jego antyfaszystowskiej działalności, którą podjął w imię wierności Ewangelii. Konsekwencją takiej postawy było skazanie Benhoeffera
na śmierć. Z pewnością można powiedzieć, że zarówno
Ojca Korniłowicza, jak i Założycielkę Matkę Czacką, łączył
z Bonhoefferem odważny radykalizm ewangeliczny – tak bliski
Laskom okresu międzywojennego.
Tym bardziej więc i z dzisiejszej perspektywy warto przypomnieć sylwetkę i poglądy tego jednego z czołowych teologów
protestanckich. Mimo swojej kontrowersyjności poglądy te
zmierzają w końcu w kierunku tego, co najważniejsze także dla
nas: naśladowania Chrystusa.
Esej księdza profesora A. J. Skowronka w opisie religijności
Dietricha Bonhoeffera ten wątek szczególnie podkreśla.
(red.)
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ks. Alfons Józef Skowronek

Dietricha Bonhoeffera Imitatio Christi1

B

ez ryzyka przesady brzmi twierdzenie, że wszystkie duchowo-kulturowe impulsy każdego wieku
wychodzą od określonych ludzi,
konkretnie: każdemu stuleciu naszej
europejskiej historii patronuje jakaś
jedna czy druga postać genialnego
myśliciela. Zawężając spojrzenie do
ostatnich dwu stuleci i do ram filozofii i teologii, można zapytać: Czym
byłby wiek XIX bez S. Kierkegaarda
ks. Alfons Józef Skowronek
i Fr. Nietzschego, czym wiek XX bez
Hansa Ursa von Balthasara i – właśnie też bez Dietricha Bonhoeffera? Wszystkich wymienionych mężów łączy więź, że wywodzą się ze świata uniwersyteckiego oraz że w określonym punkcie ich droga wyprowadziła ich z tego świata otwierając się na
inne widnokręgi.
Każde dzieło zawsze jest również zwierciadłem osoby, tę zaś
konstytuuje jej życie jako jedna zwarta całość. Słuszny jest zgła-

1

D. Bonhoeffer (urodził się 4. lutego 1906 we Wrocławiu; zmarł 9. kwietnia
1945 w obozie koncentracyjnym Flossenburg. Był teologiem luterańskim, uprofilowanym przedstawicielem Kościoła Wyznaniowego (Bekennende Kirche)
i niemieckim bojownikiem przeciwko narodowemu socjalizmowi. Habilitowany w 24 roku życia został docentem ewangelickiej teologii w Berlinie. Od
1935 kierował Seminarium kaznodziejskim w Finkenwalde. 1940 zakazano
mu przemawiania, 1941 zakazano publikowania. Rozwinął wizję przyszłej
ekumenii, stał się szermierzem teologii naśladowania. Wiarą nie jest dla
Bonhoeffera przyjmowanie za prawdziwe chrześcijańskich dogmatów, lecz
ufność pokładana w Jezusie i związane z tym posłuszeństwo Jego woli.
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szany wymóg, aby nie oddzielać od siebie życia i dzieła i to tym
więcej, im silniejsze życie indywidualne zazębia się ze szczególnymi wydarzeniami danej epoki.
W przypadku Bonhoeffera sprawa jest oczywista. Już Eberhard Bethge, jego szwagier i pewnie najważniejszy popularyzator i interpretator, wyraził to w formule, że jedyne w swym
rodzaju zafascynowanie Bonhoefferem spoczywa na jedności
jego życia i dzieła. Albowiem w każdej próbie zrozumienia Bonhoeffera musi chodzić o to, jak go pojmować w nierozerwalnej
jedności jego teoretycznej refleksji i praktycznego działania.
I tutaj stajemy już w obrębie sformułowanego w tytule tematu:
w zbliżeniu się do wielkiego teologa od strony jego konceptu naśladowania Chrystusa. Chodzi tu ni mniej ni więcej jak o sztandarowe pytanie stosunku wiary do całości życia, o sprzężenie
w logiczną spoistość teologii i życia. Są to bardzo wyraźnie wyryte dwie strony jednego medalu, kiedy to myślenie nie dokonuje
się w zacisznych murach akademickiej wieży z kości słoniowej,
lecz „out there”, na zewnątrz, w ustawicznym ścieraniu się z hardą rzeczywistością. Zyskujemy tu także odpowiedź na pytanie,
czym Bonhoeffer może być dla nas dzisiejszych chrześcijan.
Bonhoeffer wychodzi naturalnie z założenia, że aktywność
jako program całości życia należy do istoty wiary, więcej –
że o chrześcijańskiej wierze w ogóle nie może być mowy tam,
gdzie ona nie rozpala zrywu do czynu.
W ostatnim rozdziale swej książki „Naśladowanie” (Nachfolge – 1937) autor pisze: „Jest to obietnica nie do pojęcia i dana
tym, których osiąga wezwanie Jezusa Chrystusa do naśladowania. Do tego sprowadza się ostateczne przeznaczenie ucznia, aby
stał się „Jak Chrystus”. Obraz Jezusa Chrystusa, jaki naśladowca zawsze ma przed oczami, przed którym zacierają się wszystkie inne obrazy, wnika weń, wypełnia go, przeobraża go tak, że
uczeń Chrystusa staje się podobny do Mistrza, a nawet staje się
Nim samym.”
103

Uderza nas tu sformułowanie „przeobraża go”. W sposób
wyrazisty i zwięzły oddaje ono fundamentalne przekonanie
Bonhoeffera, że chrześcijańska wiara jest nią tylko wówczas,
gdy w człowieku wywiera dokładnie ten efekt, że precyzyjnie
prowadzi do tego, iż jego życie ulega całkowitemu „przeobrażeniu”. W tym jednym słowie kryje się wszystko, co najważniejsze,
a jednocześnie wynikają z niego centralne trudności, które zaprzątały Bonhoeffera przez całe życie – i nie tylko jego. Co bowiem oznacza owo „przeobrażenie”? Co jest jego celem, z czego ono wypływa? Dlaczego jest możliwe? Kto w tym procesie
uczestniczy? Jaki tu zachodzi związek z wiarą i do jakich praktycznych konsekwencji prowadzi? W tym punkcie nieodzowne
są niektóre dopowiedzenia, które prowadzą dalej. Pierwsze uściślenie dotyczy celu wymienionego przekształcenia człowieka.
Jest nim upodobnienie do Chrystusa, ale co to oznacza dokładniej? Czym jest ów obraz, do którego mamy się upodobnić?
Bonhoeffer udziela tu trzech wskazówek, a właściwie jednego wskazania, które precyzują dwie uwagi. Za św. Pawłem
zwraca najpierw uwagę na łączność Chrystusa i Adama. Chrystus jest Adamem, jakim ten miał być, ale nim nie był. Chrystus
jest zatem wizerunkiem Boga, jakim człowiek został stworzony,
a który to obraz on jednak odrzucił. Dla nas znaczy to: my wszyscy upodobnieni zostajemy do Chrystusa, czyli jesteśmy takimi ludźmi, jakich Bóg pierwotnie zamierzał mieć. Stajemy się
prawdziwymi ludźmi, tak jak człowiekiem był Jezus. Czym jednak jest prawdziwy człowiek i czym różni się od ludzi, z którymi
normalnie mamy do czynienia?
W swych wcześniejszych pismach Bonhoeffer zamieszcza
dwa dalsze wyjaśnienia w kwestii „obrazu Chrystusa”, które stanowią swoiste epicentrum jego rozważań. Czym jest człowiek
w chrześcijańskim rozumieniu? Czytelnik rychło dowiaduje
się, że człowiek jest istotą wyposażoną w wolę, której – w parze
z rozumem przysługuje prymat. Owa „priorytetowa” pozycja
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woli pozwala jej na działanie w dwu możliwych kierunkach:
albo jest zorientowana na Boga albo się od Niego odwraca.
Ta koncepcja człowieka pociąga za sobą bezpośrednie i radykalne konsekwencje dla możliwości, w których człowiek może
się zmieniać, przeobrażać. A o to przecież cały czas chodzi. Jak
człowiek może się przemienić? Każda próba ulepszenia jego wizerunku zawodzi. Na niepowodzenie skazana jest także myśl, iż
człowiek sam posiada głęboki wgląd w dobro i całą skalę konstruktywnych postaw i dlatego wystarczy przedłożyć mu katalog pozytywnych motywacji, aby tę świadomość sobie przyswoił
i pod jej wpływem zaczął działać.
Bonhoeffer jest przekonany, że istnieje tu tylko jedna drogapoprzez konfrontację z drugą wolą. A kto posiada inną wolę?
Oczywiście, inna osoba. Spotkanie z inną osobą jest jedyną
możliwością zdecydowanego wpływania na drugiego, ponieważ
przez konfrontację z odmienną, zewnętrzną sferą woli może on
rozpoznać granice swej własnej woli i w ten sposób mieć świadomość swej osobowości.
Pora skupić większą uwagę na naśladowaniu, albowiem tu
nie wchodzi już więcej w rachubę wola drugiego człowieka, lecz
wola Chrystusa. Bonhoeffer argumentuje, że naśladowanie nie
jest niczym innym jak wezwaniem i posłuszną na nie odpowiedzią. Odpowiedź, jaka pada ze strony wezwanego, jest posłusznym zadziałaniem: „Wypowiedziane zostaje wezwanie i bez żadnego dalszego ogniwa pośredniego u wezwanego rodzi się czyn”,
pisze autor dzieła zatytułowanego „Naśladowanie”. Dlaczego ów
odzew następuje bez zwłoki? Ponieważ za wezwaniem Jezusa,
Syna Bożego, stoi niepodważalny i do posłuszeństwa zobowiązujący autorytet. Zew Chrystusa prowadzi do czynu naśladowania.
Bonhoeffer pragnie w ten sposób ukazać, jak wiara i działanie
nierozdzielnie z sobą się wiążą. Wiara była i jest często pojmowana w oparciu o ten sam schemat: Bóg mówi, człowiek odpowiada; wiara jest wtedy ludzką reakcją na głos Objawienia.
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Wezwanie do naśladowania z góry determinuje odpowiedź
człowieka; ściśle biorąc, powołany nie może przyjąć innej postawy w obliczu wręcz tak zamanifestowanego wezwania Bożego
do naśladowania, które powołanego wewnętrznie przeobraża.
Wołanie do naśladowania przerywa dotychczasowy życiorys
człowieka. Bonhoeffer przytacza w tym miejscu słowo św. Pawła: „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi,
gdybym nie głosił Ewangelii!” (l Kor 9,16).
Kiedy 70-letni Karl Barth w swej wielkiej „Kościelnej dogmatyce” omawiał ten sam temat, wzniósł się na wyżyny wyznania,
że Bonhoeffer „uchwycił rzecz tak głęboko i tak precyzyjnie ją
rozwinął, że pewnie sam mógłbym ulec pokusie przytoczenia
jej jako wielki cytat, ponieważ faktycznie nie jestem zdania, iż
mógłbym w tej kwestii powiedzieć coś lepszego niż zostało powiedziane przez męża, który naśladowanie, napisawszy o nim,
pragnął uwierzytelnić także osobiście oraz czynem aż do końca
i na swój sposób to wykonał.”
W dziele „Nachfolge” Bonhoeffer odnosi się krytycznie do
protestanckiej myśli teologicznej, w której słowo o łasce Bożej
ulegało wypaczeniu w mówieniu o „taniej łasce”, „łasce po obniżonej cenie”; takiemu i podobnemu słownictwu Bonhoeffer przeciwstawia „bogatą łaskę”, „ponieważ nie może być dla nas tanie
coś, co dla Boga jest drogocenne”, tym cenniejsze, że prowadzi
do naśladowania. Wezwanie do naśladowania nie jest niczym
innym, jak związaniem nas z samą Osobą Jezusa Chrystusa. Oto
zdanie Bonhoeffera, które wbija się w pamięć jako wielka idea
przewodnia: „Chrześcijaństwo bez żywego Jezusa Chrystusa
z konieczności pozostaje chrześcijaństwem bez naśladowania,
a chrześcijaństwo bez naśladowania zawsze jest chrześcijaństwem bez Jezusa Chrystusa.” Jeżeli jednak jest chrześcijaństwem
z Chrystusem, wówczas jest życiem, które zostało uwolnione
z wszelkich dawnych pseudo-oczywistości. Bonhoeffer mówi
o mostach, które za nami zostały zerwane i teraz kroczyć trzeba
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już tylko naprzód co oznacza, że mamy do czynienia z określonymi zadaniami do wykonania.
W wizji Bonhoeffera pensum do realizacji w posłannictwie
chrześcijan streszcza się w haśle NAŚLADOWANIE. Wprowadzeniem na tę drogę jest mocno akcentowana przez niego postawa posłuszeństwa. „Czym jest posłuszeństwo „tego uczę się tylko w praktyce bycia posłusznym”, pisze nasz teolog i nazywa ten
styl życia niewyszukanym „prostodusznym posłuszeństwem”
(„einfaltiger Gehorsam”). Ten zwrot, podkreśla Bonhoeffer, nie
kryje w sobie niczego z bezkrytycznej uległości. Prostoduszność,
a może lepiej prostolinijność znaczy tu: Nigdy nie wychylać się z
orbity posłuszeństwa w stosunku do idącego przed nami Chrystusa.
Co Bonhoeffer ma nam do powiedzenia w kluczowym haśle
„naśladowanie”, oświetlić można w następujących pięciu punktach:
1. Naśladowanie znaczy: naśladować Jezusa Chrystusa
tak, jak nam Go przedstawia Pismo Święte.
Bonhoeffer w 1939 r. powiedział: „Z językiem Boga w Jezusie Chrystusie spotykamy się w Piśmie Świętym.” Stosunek
niemieckiego teologa do Biblii wyrażał się w medytatywno-modlitewnym podejściu do niej jako świadectwa Chrystusa
w obu Testamentach. Dawał temu wyraz zarówno w kazaniach,
z uniwersyteckiej katedry jak i w swym rozległym piśmiennictwie. Naśladowanie zakotwiczone jest w Biblii, która głosi, że
człowiek jako obraz Boga jest wolny, mianowicie tak jak Bóg
wolny jest dla człowieka, tak człowiek jest wolny w stosunku do
drugiego człowieka we wzajemnych relacjach jak i w odniesieniach do wszystkich. Treścią dzieła „Naśladowanie” jest głównie
egzegeza Kazania na Górze Mt 5-7. Jezus wygłasza tam zdanie,
które dla wielu jest zgorszeniem: „Nie stawiajcie oporu złemu!”
(5,39). Bonhoeffer interpretuje: tutaj nie chodzi o bagatelizowanie zła, lecz o jego przezwyciężenie. Zło staje się bezsilne, kiedy
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nie znajduje w nas tego, co je potwierdza – dalszego zła. Ten
sam problem podejmuje Bonhoeffer w swym komentarzu do
licznych Psalmów zemsty (r. 1939). Zapytuje: Jak należy te Psalmy rozumieć? I odpowiada: w ten sposób, że w wykonaniu aktu
zemsty Boga na drzewie Krzyża Chrystusa wierzymy w miłość
Boga i dlatego przebaczamy nieprzyjaciołom.
2. Naśladowanie znaczy: naśladować Chrystusa w Jego kościelnej wspólnocie.
Bonhoeffer uczy: Musimy przyswoić sobie naukę, że Chrystus jest Pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem i jednocześnie także między człowiekiem i człowiekiem. Literalnie:
„Nie ma więcej innej drogi do drugiego jak droga przez Chrystusa.” Bliżej znaczy to: odtąd nie możemy już więcej naszego
bliźniego widzieć, osądzać i do niego się odnosić w świetle naszych opinii i uprzedzeń, lecz tylko w świetle naszego wspólnego Pojednawcy Jezusa Chrystusa. Czyż nie jest to najlepsza
droga do zrozumienia słowa Jezusa: „Jeden jest wasz Nauczyciel,
a wy wszyscy braćmi jesteście”? (Mt 23.8). Przez Niego istnieje
i utrzymuje się wspólnota braci i wspólnoty kościelne.
3. Naśladowanie znaczy: naśladować Chrystusa w Jego istnieniu dla drugich.
Bonhoeffer zapisał w więzieniu wiekopomne zdanie: „Kościół jest tylko wtedy Kościołem, kiedy istnieje dla drugich.”
1933 wygłosił w Berlinie odczyt, który rozpoczął od pytania:
Kim jest On? Jego odpowiedź brzmi: „Jego bycie Chrystusem
jest istnieniem- pro-me”, tzn. egzystencją dla mnie, dla nas, dla
innych. Jeżeli jesteśmy członkami Jego gminy, wówczas razem
z Nim także dla innych.” Bonhoeffer zdawał sobie przy tym dokładnie sprawę z grzechu Kościoła, z jego sprzeniewierzania się
Chrystusowi i Jego posłannictwu. W 1940 r. formułuje słynne
wyznanie winy:
„Kościół wyznaje, że patrzał na samowolne stosowanie brutalnej przemocy, na cielesne i duchowe cierpienia niezliczonej
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rzeszy niewinnych, na akty ucisku, nienawiści i zabójstwa, nie
podnosząc za ciemiężonymi swego głosu, nie szukając dróg do
pospieszenia im z pomocą. Stał się winny życia najsłabszych
i bezbronnych braci Jezusa Chrystusa.” Bonhoeffer wierzy jednak teraz w Kościół gotowy do pokuty, który wyznaje, iż sam
jest bez reszty zdany na Boże przebaczenie. I kiedy to czyni,
wówczas kierują się do niego słowa, które od roku 1934 cytuje
za Księgą Przysłów 31,8: „Ty usta otwórz dla niemych”, a więc
dla tych, którzy sami bronić się nie mogą i czyń wszystko, aby to
było słyszane.
4. Naśladowanie znaczy: naśladować Chrystusa w Jego
drodze na krzyż.
Wszystko to Bonhoeffer podkreśla na długo przed swoim
skazaniem na śmierć. Nie w tym rzecz, aby naśladujący Chrystusa mieli doznać tego wszystkiego, co wycierpiał ich Mistrz!
Istnieje jednak dla nich „cierpienie, które wyrasta ze związania
się z samym Chrystusem”. W 1937 r. teolog ten dodaje: „Chrześcijaństwo, które już więcej nie brało poważnie naśladowania...
„musiało przeinterpretować krzyż jako niedolę dnia powszedniego.” Jest to jednak jeden i ten sam krzyż, który w nieunikniony sposób wiąże się z chrześcijańską egzystencją. W więzieniu, w którym przebywał 2 lata aż do swego wyroku śmierci,
Bonhoeffer pisze, że naśladujący Chrystusa nie mogą wyminąć
takiego cierpienia, chyba że w ogóle przestaną być Chrystusowymi naśladowcami.
5. Naśladowanie znaczy: w naśladowaniu Chrystusa otworzyć się na nowe horyzonty.
I oto owe dwa ostatnie lata ziemskiego życia Bonhoeffera.
Z powodu aktywnego udziału w oporze przeciwko hitlerowskiemu reżimowi osadzony został w więzieniu. O tym okresie
jesteśmy dobrze poinformowani dzięki listom pisanym w celi,
a które zostały wydane w tomie „Opór i poddanie”. Ta kompletna izolacja otwarła przed Bonhoefferem nieoczekiwanie szero109

kie horyzonty. W samotni zafrapował go temat, z którym od
dawna się nosił: Wielka głupota ludzi, przy czym nie miał na
myśli braku ich wykształcenia, lecz nieodpowiedzialne manko w pionie ludzkiej godności, dokładniej ślepota generowana
przez nazistowskich mocodawców. Ta głupota ślepego posłuszeństwa była rzeczywiście groźna, ponieważ umacniała obywateli w przekonaniu, że nie uczynili nic złego, byli przecież
tylko posłuszni. Bonhoeffer powiada, że mamy tu do czynienia z brakiem cywilnej odwagi, której miejsce zajmują slogany,
i z takiej głupoty nie wyleczy żadne najmądrzejsze pouczenie,
lecz tylko wyzwolenie. Otóż tego rodzaju wyzwolenie niesie
Chrystus. Bonhoeffer radykalizuje teraz swoją pozycję. Twierdzi, że nie może o to chodzić, aby na drodze naśladowania
Chrystusa zacząć prowadzić święte życie obok i poza granicami
realnego świata. Droga chrześcijanina, przebiegająca szlakiem
naśladowania, prowadzi w sam rdzeń rzeczywistości ziemskich
i to nie na pobocza życia, lecz zmierza właśnie do samego jego
centrum. Na tym koncentruje się radykalne ostrze późniejszej
refleksji Bonhoeffera.
Na koniec wypada zatrzymać się na wypowiedzi Bonhoeffera, dotyczącej zbliżania się do czasów całkowicie bezreligijnych. Człowiek religijny zniknie z powierzchni, głoszą dzisiejsze
przepowiednie. Za tymi głosami idzie stwierdzenie: „Wszelkie
myślenie, mówienie i organizowanie w rzeczach chrześcijaństwa
musi zostać zrodzone na nowo.” Na usta ciśnie się pytanie: Czy
Bonhoeffer się tu nie pomylił? W naszych czasach mamy raczej
do czynienia z wielostronnym zainteresowaniem sprawami religii. Jeżeli już nie jest się więcej chrześcijaninem, wtedy wierzy się przecież – świadomie lub nie – w sposób parareligijny:
w zagłębianie się w samego siebie, w przebóstwianą technikę czy
w bóstwo piłki nożnej.
Rzecz w tym, powiadają proboszczowie, aby ludziom oferować „ryty”. I to wszystko ma się całkiem inaczej do tego, co głosił
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Bonhoeffer. Powiedzieć jednak należy, że jego diagnoza realiów
nie straciła na znaczeniu. Nawet w sytuacji, jaka zapanowała dzisiaj, Bonhoeffer jeszcze raz wskazałby z podniesionym palcem
na Tego, który właśnie dzisiaj wzywa nas do Swego naśladowania.
A znaczyłoby to, że gmina Jezusa Chrystusa nie może dostosowywać się do tego dziwnego religijnego ducha czasu.
Naśladując Jezusa kroczyć ma swoją własną drogą, na której
ciągle od nowa powinna się uczyć, że ów Jezus także dzisiaj
przechodzi obok pobożnych i religijnych i kieruje swe kroki do
świata celników i grzeszników. W przyswajaniu sobie tej lekcji
Dietrich Bonhoeffer może służyć nam wzorcową pomocą.
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BEZ AUREOLI
Postać Daga Hammarskjölda po
niemal pięćdziesięciu latach od jego
tragicznej śmierci jawi się nam jako
model niekanonizowanej świętości także na miarę naszych czasów.
Polega ona na nieprzeciętnym zaangażowaniu w sprawy tego świata
w połączeniu z doświadczeniem autentycznej religijności. To swoistego
rodzaju „drogowskaz” dla szukających drogi zarówno w wymiarze do- ks. Zygmunt Podlejski
czesnym, jak i wiecznym.
Dag Hammarskjöld – podobnie jak Louis Braille i Matka
Elżbieta Czacka – szczególnie cenił sobie książeczkę Tomasza
a Kempis: „O naśladowaniu Chrystusa”, z którą nie rozstawał
się nawet w najbardziej gorących chwilach, gdy ważyły się losy
tego świata.
Można go również uznać za prekursora ekumenizmu. Jeszcze przed uchwaleniem oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II budował ponadreligijne mosty, szukając wytrwale
i przede wszystkim tego, co łączy ludzi różnych wyznań. Właśnie dlatego tak bardzo jest nam bliski także w Laskach.
Zamieszczona poniżej refleksja księdza Zygmunta Podlejskiego z pewnością jeszcze bardziej przybliży nam tę niezwykle
interesującą postać.
(red.)
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ks. Zygmunt Podlejski

Dag Hammarskjöld
1905-1961

P

rzyszły sekretarz generalny ONZ,
przyszedł na świat 29 lipca 1905
roku, w Jönköping nad jeziorem Vättern,
w południowej Szwecji. Jego ojcem był
szwedzki polityk i prawnik, profesor uniwersytetu w Uppsali, Hjalmar Hammarskjöld. Dag uczęszczał
do gimnazjum i studiował prawo w Sztokholmie. Na tamtejszym
uniwersytecie uzyskał doktorat i habilitację. Obok prawa interesowały go żywo literatura, filozofia, ekonomia; uczył się pilnie
francuskiego. W tym czasie zaczął myśleć o studiowaniu teologii.
Naszkicował wówczas plan obrony chrześcijaństwa, rodzaj apologii przeciwko antyreligijnemu duchowi panującemu w Uppsali.
Dag zapisywał swoje przemyślenia w diariuszu – nieregularnie,
w lakonicznej formie, czasem wierszowanej. Mając dwadzieścia
lat, napisał wiersz głęboko dotykający egzystencji, pełen pytań,
które były obojętne jego rówieśnikom. Już wtedy zrozumiał, że
ceną takiego myślenia i przeżywania życia jest samotność.
Oto zanotowany ów wiersz:
Podążam dalej,
Daleko, do obcego kraju.
Twarda ta ziemia,
Lodowate powietrze, gryzące zimno.
Dotknięty wiatrem mego nieznanego celu,
Drżą struny w oczekiwaniu.
Jutro spotkamy się,
Śmierć i ja –
Ona wetknie swój miecz w czuwającego człowieka.
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Daga pociągało przede wszystkim prawo międzynarodowe.
Jego przodkowie byli z reguły oficerami lub wysokimi urzędnikami państwowymi. Ojciec Daga został w roku 1914 premierem
Szwecji, co syna zmotywowało do kontynuacji studiów prawniczych. Był ogromnie zdolnym i pilnym studentem. Z łatwością ukończył studia i już w roku 1936 został sekretarzem stanu
w Ministerstwie Finansów. Pod koniec wojny Dag Hammarskjöld został pracownikiem ambasady i ekspertem od finansów
w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był delegatem na konferencji międzynarodowej w Paryżu, gdzie wybrano
go na stanowisko wiceprezydenta komitetu do spraw współpracy gospodarczej Europy. Dag nieustannie zadawał sobie pytanie
o sens pracy papierkowej. Nazywa ją ironicznie „papierowym
parasolem” chroniącym przed „niczym”. Był krytyczny i szukał
głębszego sensu życia. Bał się samozadowolenia, które kładzie
się „żelaznym pierścieniem wokół własnego ja i powoli pożera
jego wnętrze”. W 1951 roku awansuje na stanowisko sekretarza
stanu i zastępcy ministra spraw zagranicznych. Lata, w których
pełnił te funkcje, to – jak napisze w swoim dzienniku – najbardziej samotne lata jego życia. Rok później mianowano go
drugim z kolei sekretarzem generalnym Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Nominacja była dla niego zaskoczeniem i wytrąceniem z wewnętrznej równowagi. Odwiedził starego ojca, żeby się go poradzić. Ten, posiadający wieloletnie doświadczenie w dyplomacji,
poradził mu nominację przyjąć. Dag zrezygnował ze wszystkich
dotychczasowych stanowisk, poza wiceprezydenturą szwedzkiego Towarzystwa Turystycznego, spakował walizkę i zapisał
w swoim dzienniku: „Bóg Cię potrzebuje – nawet, jeśli ci to w tej
chwili nie odpowiada”.
Był w środowisku Organizacji Narodów Zjednoczonych
osobą mało znaną. W kręgu ludzi najlepiej zorientowanych miał
opinię człowieka milczącego i skromnego. Nawet przedstawiciel
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Związku Radzieckiego nie był przeciwny jego nominacji. W każdym innym wypadku delegacja ZSRR z reguły protestowała.
9. kwietnia 1953 roku samolot linii Scandinavian Airlines
wylądował w Nowym Jorku. Przy schodach stał Trygve Lie, żeby
powitać swego następcę. Nowy sekretarz generalny powiedział
do reporterów, że „jego osoba prywatna musi zniknąć, jej miejsce
musi zająć międzynarodowy urzędnik, który powinien słuchać,
analizować i poznawać siły, które tkwią za kulisami wydarzeń;
powinien uczyć się rozumienia interesów, o które chodzi... Nie
jest to rola pasywna! Jest to rola bardzo aktywna. Jest to jednak
rola instrumentalna, rola katalizatora, rola zawsze służebna...”
Dag Hammarskjöld miał czterdzieści osiem lat, gdy stanął
nagle na czele ogromnej machiny administracyjnej, liczącej 5700
współpracowników z 67 krajów. Pojawiły się przed nim zawiłe
problemy świata, podzielonego na obozy polityczne, militarne,
strefy interesów, wpływów i „podziemnych sił”. Ogarnięcie tego
wszystkiego było zadaniem gigantycznym, przerastającym siły
jednego człowieka. ONZ nie miało właściwie żadnej tradycji,
żadnych wzorców. Wszystko trzeba wypracować, wywalczyć
swoje miejsce i znaczenie w skomplikowanym świecie. Nowy
sekretarz generalny zaczął od porządkowania tej istnej stajni
Augiasza, wyrzucając z budynku ONZ siedzibę FBI, co wywołało ogromne zaskoczenie i zdumienie. Postawił sprawę jasno:
żadnej kontroli, zupełna samodzielność i swoboda działania.
Nie wszyscy przyjęli to oczyszczanie z entuzjazmem, ale wszyscy zrozumieli, że mają do czynienia z człowiekiem na wskroś
uczciwym, nieprzekupnym, nieugiętym i gotowym do walki
o ideały ONZ.
Wścibscy dziennikarze zaczęli prześwietlać sylwetkę sekretarza generalnego. Zainteresowali się jego mieszkaniem przy
East 73 Street, jego zarobkami, jego pasją górskich wędrówek
i zbierania francuskiej ceramiki. Nie pochwalali jego niechęci do
życia towarzyskiego i nie mogli zrozumieć, dlaczego tak przy115

stojny mężczyzna nie ma żony. Jeden z nich wysnuł wniosek,
że sekretarz generalny jest homoseksualistą. O tym podejrzeniu
doniósł mu jego poprzednik. Hammarskjöld odpowiedział mu,
że gdyby w tym było ziarnko prawdy, nie przyjąłby tego stanowiska. Dalsze insynuacje po prostu ignorował.
W inauguracyjnym przemówieniu Dag Hammarskjöld zacytował słowa szwedzkiego pisarza Erika Axela Karlfeldta, które
miały być jego dewizą: „Nieustanna modlitwa człowieka nie dotyczy zwycięstwa, ale pokoju!”.
Nastąpił okres zwyczajnej pracy sekretarza generalnego. Na samym początku nawiązał Hammarskjöld kontakt
z władzami Chin Ludowych w sprawie uwolnienia pilotów
amerykańskich, zestrzelonych nad terytorium tego państwa.
Interwencja zakończyła się sukcesem. Czu-En-lai polubił nowego sekretarza. Wyczuł w nim człowieka wielkiego formatu.
Złożył mu życzenia z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin.
Hammarskjöld zanotował wtedy w swoim dzienniku: „Nie
nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twojemu niech będzie
chwała...”. Są to pierwsze słowa psalmu 115. W jego zapiskach
często pojawiały się cytaty z psalmów, bo czytał je regularnie
i modlił się ich słowami.
Mimo rozlicznych, skomplikowanych i ryzykownych zajęć,
sekretarz generalny czytał regularnie i wiele: od Szekspira poprzez Wirginię Woolf, Katarzynę Mansfield po Hansa Falladę.
Traktował lekturę jako środek do lepszego poznania samego siebie i do rozwoju wewnętrznego.
Poza pracą dyplomatyczną, zajmował się rozpowszechnianiem idei Narodów Zjednoczonych w szkołach i najrozmaitszych gremiach. Podczas jednego ze spotkań telewizyjnych
z uczniami szkół średnich szesnastoletni chłopak zapytał go,
dlaczego w Konstytucji Narodów Zjednoczonych nie ma pojęcia
Boga. Hammarskjöld zwrócił chłopcu uwagę na preambulę do
konstytucji, gdzie mowa jest o godności i wartości osoby ludz116

kiej. Tutaj – powiedział – znajdujemy wolę Bożą, która od nas
żąda miłości bliźniego jak siebie samego.
Dag Hammarksjöld uczestniczy w wielu trudnych misjach,
jak ta, związana z upaństwowieniem przez rząd Egiptu kanału
Sueskiego. Dążył ze wszystkich sił do zachowania pokoju, co mu
się niestety nie udało. W dużej mierze jednak to dzięki niemu
mocno ograniczono zasięg tego konfliktu. W 1957 roku wybrano go na drugą kadencję. Do maszynopisu jego inauguracyjnego przemówienia na zgromadzeniu generalnym, dołączona była
mała karteczka ze słowami:
Święć się imię Twoje
Przyjdź królestwo Twoje
Bądź wola Twoja!
29 września 1957 roku – godzina 17.40.
Później pojawiły się ogromne problemy. Chruszczow zaczął
stawiać wymagania, którym Hammarksjöld zdecydowanie się
przeciwstawił, choć został nazwany przez sowieckiego przywódcę „zachodnim pajacem” przy akompaniamencie bicia pięścią w stół. Po śmierci Daga Hammarskjölda Chruszczow wpisał
do księgi kondolencyjnej w ambasadzie szwedzkiej następujące
słowa: „Mieliśmy szczególny wzajemny stosunek. Ale to nie jest
rozwiązanie! – Mr. Hammarskjöld był wielkim człowiekiem”.
Sekretarz Generalny wymagał bardzo wiele od siebie
i swoich współpracowników. Cenił gotowość do poświęcenia,
inteligencję i totalne oddanie się sprawie. Zachowywał przy
tym pewien dystans wobec ludzi, wynikający z wewnętrznego osamotnienia. W 1961 roku otrzymał doktorat honorowy
uniwersytetu w Oxfordzie. Powiedział wtedy między innymi:
„Nie chodzi o paragrafy, lecz ostatecznie o ducha, z jakim się
przystępuje do rozwiązania konkretnej sprawy. Jest to ostatecznie zawsze problem integracji, albo, jeśli wolicie: problem
świadomości!”.
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Z dobrą wolą przystąpił do rozwiązywania konfliktu w Kongo. Nawarstwiło się tam tyle różnych interesów, że trudno się
było zorientować, o co komu chodzi. Sekretarz generalny dwoił
się i troił, podejmował inicjatywy, walczył do końca o pokojowe
rozwiązania. Na ostatnim wspólnym zdjęciu Daga oraz premiera Adoula i generała Mobutu zrobionym w Leopoldville, widać
w jego rysach rezygnację i znużenie. Gdy wsiadał w Nowym Jorku
do samolotu, myślał, że najgorsze w Kongo już minęło. Na miejscu zrozumiał, że konflikt zatacza nowe, jeszcze większe kręgi.
Dag Hammarskjöld czuł na swoich barkach cały ciężar odpowiedzialności za dalszy rozwój wypadków w Kongo. Prawie
wszyscy delegaci Organizacji Narodów Zjednoczonych byli
niechętnie nastawieni do jego pokojowych koncepcji. Gdy
17. września 1961 roku wsiadał do samolotu w Leopoldville, był
bardzo samotny. W wynajętym pokoju zostawił część bagażu
wraz z książeczką czekową, mapą z osobistymi dokumentami
i dziełem O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempie – książką, z którą się zazwyczaj nie rozstawał. Na okładce umieścił tekst
ślubowania, jakie złożył w dniu objęcia urzędu sekretarza generalnego: „Ja, Dag Hammarskjöld, ślubuję uroczyście, wykonywać wiernie, z zachowaniem tajemnicy i starannie wszystkie
funkcje, które mi zostały powierzone, jako Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych. Poprzez te funkcje i moje
działanie uwzględniać wyłącznie interesy ONZ-tu i nie kierować się żadnymi wskazaniami rządów i autorytetów, gdy chodzi
o wykonywanie moich obowiązków”.
Swój dziennik powierzył serdecznemu przyjacielowi Leifowi Belfrage w Nowym Jorku, co wyglądało na zabezpieczenie
testamentu duchowego. Tuż przed odlotem samolotu z Kongo
otrzymał telegram od Moise Czombego, który wyraził gotowość
do ponownego podjęcia rozmów. Pilot ONZ-owskiego samolotu oświadczył, że będzie musiał lecieć drogą okrężną, nad jeziorem Tanganika. Hammarskjöld siedział jak zwykle w tyle samo118

lotu. Pracował nad tłumaczeniem eseju Martina Bubera Ja i ty.
Przetłumaczył zdanie, które wprawiło go w zadumę: „Prawdziwe życie jest spotkaniem”. Spotkanie z Bogiem przez spotkanie
z człowiekiem. To było najgłębszą treścią jego życia.
Lot trwał ponad sześć godzin. Słońce schowało się za horyzontem. Załoga maszyny zdążyła zawiadomić lotnisko w Rodezji (dzisiaj Zimbabwe), że maszyna schodzi do lądowania.
Wieża kontrolna nadała pozycję lądowiska. Samolot wykonał
konieczną pętlę i stanął w płomieniach; rozbił się obok szosy,
prowadzącej do miasta, dwanaście kilometrów od lotniska, na
którym sekretarza generalnego oczekiwali Czombe i jego angielscy współpracownicy.
Zginęło wtedy piętnastu ludzi. Ciało Daga Hammarskjölda
znaleziono około tysiąca metrów od wraku samolotu. Miał tylko dwie małe rany na szyi. W ręku ściskał garść wyrwanej trawy. Jeden z członków załogi przeżył katastrofę i wyznał przed
śmiercią, że Hammerskjöld krzyknął, żeby zawrócić, bo ujrzał
nad lotniskiem w Ndola błyskawice i wybuchy obok samolotu.
Faktem jest, że wielu ludziom zależało na tym, żeby katastrofę samolotu ONZ uważano za niewyjaśniony wypadek. Pomoc
przybyła na miejsce po piętnastu godzinach. Zaraz po katastrofie
przy wraku rozbitego samolotu zjawiły się dwa landrovery, które
wnet odjechały – nikt nie udzielił ofiarom pomocy. Dwaj tubylcy, którzy następnego dnia z rana oglądali wrak, zostali skazani na osiemnaście miesięcy obozu pracy za rabunek. Dziwnym
zbiegiem okoliczności zabrali stację nadawczą samolotu z dokumentacją lotu. Byli doskonale zorientowani w technicznych
szczegółach, zupełnie jakby działali na zlecenie.
Hammarskjöld, powierzając swój dziennik przyjacielowi,
powiedział doń: „Jeśli będziesz uważał, że te notatki zasługują
na to, żeby je wydać drukiem, to wydaj je – jako rodzaj dokumentu moich pertraktacji z sobą samym – i Bogiem”.
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Dziennik Hammarskjölda ukazał się w 1965 roku w Szwecji pod tytułem: Vägmarken, czyli Drogowskazy. Świat był zdumiony. Nie obyło się bez krytycznych uwag, typu: „Akademik
u szczytu sławy, doskonały dyplomata – chrześcijańskim mistykiem?”.
Zmarły tragicznie Sekretarz Generalny ONZ, Dag Hammarskjöld zapisał w swoim dzienniku następujące ważne słowa, będące syntezą jego duchowych przemyśleń: „Istnieje tylko jedna
historia – historia duszy. Istnieje tylko jeden pokój – pokój duszy!”.
Fascynowała go osoba Jezusa. Był chrześcijaninem ponadwyznaniowym: w Sztokholmie uczęszczał regularnie do kościoła luterańskiego, w Nowym Jorku brał udział we mszy świętej
w kościele katolickim, czasem odwiedzał ortodoksyjny kościół
grecki. Był chrześcijańskim mistykiem. Kilka tygodni przed tragiczną śmiercią zanotował w swym dzienniku:
Daj nam
czystego ducha,
żebyśmy Cię widzieli,
pokornego ducha,
żebyśmy Cię słyszeli,
kochającego ducha,
żebyśmy Ci służyli,
ducha wiary,
żebyśmy z Tobą żyli.
Wspomnę jeszcze słowa zanotowane przez Hammarskjölda
w Wigilię Bożego Narodzenia 1956 roku: „Ciesz się, gdy czujesz, że to, czego dokonałeś, było konieczne; lecz poznaj, że byłeś
i tak tylko Jego narzędziem, dzięki któremu On mały fragmencik dodał do całości, żeby dokonać własnych zamiarów”.
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WCZESNA INTERWENCJA W SOBIESZEWIE
s. Ida Burzyk, Elżbieta Górna

Małe Laski w Sobieszewie
„Dzieło nasze od początku swego istnienia
żyje wiarą w Opatrzność Bożą”
(Matka Czacka, Dyrektorium-Laski 23.VII.1929 r.)

G

rupa rodziców i ich dzieci z Trójmiasta i okolic, przyjeżdżających regularnie na terapię do Wczesnej Interwencji
w Laskach, w październiku 2006 roku wybrała się na pielgrzymkę do San Giovanni Rotondo. Tam – na liście potrzeb, pragnień
i nadziei składanych w ręce świętego Ojca Pio znalazła się prośba o zorganizowanie Filii Wczesnej Interwencji w Sobieszewie,
aby dzieci niewidome z tego regionu mogły korzystać z profesjonalnej pomocy i rehabilitacji bliżej swego miejsca zamieszkania.
I tak też się stało. Początkowo odbywały się turnusy z udziałem
terapeutów z Lasek, którzy pod kierunkiem s. Idy przyjeżdżali
w wybrane weekendy do Sobieszewa. Ale liczba dzieci potrzebujących pomocy stale rosła. Coraz bardziej było widać ogromną
potrzebę regularnie prowadzonych działań terapeutycznych na
rzecz małych niewidomych dzieci.
1.09.2007 roku rozpoczął swoją działalność Dział Wczesnej
Interwencji w Sobieszewie. Zespół terapeutów różnych specjalności pod kierunkiem pani Anny Kobylańskiej zaczął regularne
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi zarówno w placówce, jak i w naturalnym środowisku rodzinnym – jeżdżąc do
domu niepełnosprawnego dziecka. W Ośrodku przystosowano
kilka pokoi do pracy z dziećmi. Do Sobieszewa przyjeżdżało
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coraz więcej rodzin z niewidomymi dziećmi (często ze sprzężonym kalectwem psychofizycznym) z prośbą i nadzieją na
możliwość przyjęcia dziecka na rehabilitację (do dzisiaj – prócz
naszej Filii Lasek w Sobieszewie – nie ma żadnej innej placówki
terapeutycznej dla dzieci niewidomych w całym województwie
pomorskim).
Odpowiadając na ogromne potrzeby i przy niewątpliwej pomocy Ojca Pio, turnusem rehabilitacyjnym, w sierpniu
2008 r., po którym odbył się następny, rozpoczęła swoją działalność Wczesna Interwencja – nasze „ Małe Laski” w Sobieszewie – już w pełnym, wzbogaconym o nowe specjalności Zespole
Terapeutów pod kierownictwem s. Idy Burzyk. Dziś jesteśmy
w trakcie kolejnego roku szkolnego. Mimo wielu trudności ze
względu na kłopoty lokalowe, praca nowego Działu przebiega bardzo intensywnie. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami
dzieci i dobremu przygotowaniu Zespołu specjalistów, udaje
się już zauważyć pierwsze owoce pracy terapeutycznej, które są
dla nas i dla rodziców dzieci ogromną radością.
Obecnie prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci
w następujących specjalnościach: Tyflopedagog – p. Sylwia Marczuk, p. Katarzyna Litwińska; Rehabilitacja wzroku – p. Anna
Kobylańska, p. Agata Hołubowicz; Orientacja przestrzenna –
p. Agata Hołubowicz; Tyflomuzykoterapia – p. Elżbieta Górna;
Rehabilitacja ruchu – p. Jakub Kuźmiński; Rehabilitacja ruchu
i masaż – p. Katarzyna Skibicka. Odbywają się również konsultacje z neurologiem, ortopedą, okulistą i neurologopedą. Na stałe
zatrudniony jest psycholog, który służy swoją pomocą zarówno
dzieciom jak i ich rodzinom. Organizowane są grupy wsparcia
dla rodziców naszych podopiecznych, wykłady i warsztaty.
Wczesna Interwencja w Sobieszewie rehabilitacją obejmuje
ponad 100 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat. U większości
dzieci poza dysfunkcją narządu wzroku występują dodatkowe
niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe, uszkodzenie na122

rządu słuchu, schorzenia neurologiczne, autyzm, schorzenia
układu krążenia i oddechowego, różne zespoły chorobowe i genetyczne.
W zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości dojazdu
wizyty w Ośrodku odbywają się co tydzień, co dwa tygodnie lub
najrzadziej co miesiąc. Dzieci przedszkolne i szkolne objęte są
specjalnym programem terapeutyczno – edukacyjnym. Te integracyjne spotkania, w których uczestniczą również rodzice i widzące rodzeństwo naszych podopiecznych, odbywają się co trzy
tygodnie, w sobotę, w Ośrodku w Sobieszewie. Podczas kilku
kolejnych spotkań w ubiegłym roku zostały przygotowane Jasełka. Były one dla nas wszystkich dużym przeżyciem, o którym
opowiada Elżbieta Górna w artykule pt. „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”.
Zajęcia terapeutyczne w Ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub dłużej, w zależności od
potrzeb. Terapeuci Ośrodka udzielają również rad (instruktaż,
konsultacje dotyczące wyposażenia gabinetu tyflopedagoga,
adaptacji pomocy dydaktycznych, środowiska, stosowne oprzyrządowanie) i przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niewidome. Placówkę odwiedzają też kierujący i pracownicy różnych ośrodków
w kraju i za granicą oraz studenci odbywający praktyki i hospitacje. Oddanie terapeutów procentuje nie tylko w codziennej pracy.
Każdy terapeuta wzbogaca swoją wiedzę o studia podyplomowe
oraz warsztaty z różnych dziedzin w kraju i za granicą.
Z dużą uwagą i otwartością obserwujemy rozwój naszych
dzieci, tworząc dla każdego z nich indywidualny program terapii według jego potrzeb i możliwości. Rodzice wielokrotnie podkreślają profesjonalną pomoc zespołu terapeutów, jak
i życzliwą, ciepłą atmosferę w placówce, w której ich dzieci czują się bardzo dobrze. Niestety, praca Działu jest mocno
utrudniona ze względu na brak własnych pomieszczeń. Małe
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pokoiki, choć wyposażone w potrzebne do rehabilitacji sprzęty, nie spełniają zadań gabinetów. Brakuje pokoju gościnnego
dla rodziców z dziećmi oczekującymi na zajęcia, zaplecza gospodarczego, brak też bazy noclegowej dla dzieci i rodziców,
którzy potrzebowaliby dłuższego pobytu ze względu na specyfikę prowadzonej rehabilitacji itp. W związku z tym Zarząd
Towarzystwa podjął decyzję o wybudowaniu Domu Wczesnej
Interwencji odpowiadającego wymogom prowadzonej rehabilitacji oraz zapewniającemu godne warunki pobytu niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom. Patronem tej akcji budowy jest oczywiście św. Ojciec Pio. On też będzie Patronem Nowego Domu. Pragniemy, by dom ten był prawdziwą WYSPĄ
RADOŚCI I NADZIEI, spotkania człowieka z człowiekiem,
służył profesjonalną pomocą i życzliwością niewidomym,
wspomagając ich na różnych etapach życia – zgodnie z charyzmatem Dzieła Matki Czackiej. Mamy już uprzątnięty teren pod budowę, plan, projekt, część środków finansowych
i…nadzieję. W Laskach często niemożliwe staje się możliwym.
Wierzymy, że dzięki otwartym sercom i zrozumieniu potrzeby
realizacji tego projektu uda się zebrać potrzebne fundusze na
tę budowę. Wierzymy też w naszego mocnego Patrona Ojca
Pio, który wraz z Matką Czacką wypraszają dla najmłodszej
laskowej Placówki potrzebne łaski, abyśmy pełniej i lepiej
mogli służyć niewidomym niepełnosprawnym dzieciom i ich
rodzinom.
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WSPÓŁPRACA Z NORWEGIĄ
Jakub Wiśniewski

Cały świat w Laskach*

P

rzez jeden październikowy tydzień młodzież z liceum
i technikum dla niewidomych w Laskach miała nie lada
okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów. Wtedy
właśnie gościli u nich młodzi ludzie z norweskiej szkoły średniej, w której uczy się młodzież z całego świata! A jaki był
powód ich przyjazdu? Już po raz czwarty odbywały się tam
warsztaty integracyjne, efekt współpracy szkoły w Laskach
z Red Cross Nordic United World College.
„Młodzież wobec pamięci o współczesnej historii drogi do
demokracji i integracji we współczesnej Europie” to temat tegorocznych warsztatów. Ideą tych spotkań jest integracja oraz
poznanie wzajemnej historii ludzi z tak różnych od siebie środowisk. Między 7 a 10 października odbyły się już czwarte z kolei
warsztaty. Jak zwykle dotyczyły ważnych społeczno – politycznych zagadnień. Poza spotkaniami i atrakcjami w liceum i technikum prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi organizatorzy przewidzieli również dwudniowy wyjazd
do Gdańska, miejsca gdzie na dobre rozpoczęła się Polska droga
do wolności.
W piątkowe południe grupkę norweskich gości spotykamy
w specjalnej sali, gdzie prowadzone są zajęcia z masażu. Przyglądają się jak ich rówieśnicy, niewidomi i słabowidzący, uczą

* Tekst z materiałów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
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się skomplikowanej techniki masażu pod czujnym okiem nauczyciela tego przedmiotu w szkole policealnej. Kilka stołów do
masażu, na każdym jeden „pacjent” i krzątający się wokół niego praktykant-masażysta. Rozmawiam z 17-letnim Daniekiem
z Holandii, jednym z uczniów norweskiej szkoły. – To bardzo
dobra szansa dla niewidomych, żeby się przygotować do prawdziwego życia, ci ludzie mają naprawdę wielkie szczęście, że tu
są – mówi z pełnym przekonaniem.
Po chwili wszyscy zostajemy zaproszeni do przestronnej sali
z fortepianem, gdzie ma się zaraz zacząć koncert. Cała sala szybko wypełnia się gośćmi, są to wszyscy uczestnicy i opiekunowie
wymiany, zarówno ci z Lasek, jak i z Norwegii. Chwile muzycznego uniesienia zapewnia nam 20-letni Mateusz Czech, student
Akademii Muzycznej w Warszawie. W czasie półgodzinnego
koncertu gra między innymi „Marsz turecki” W. A. Mozarta
i „Serenadę Don Juana” Karola Szymanowskiego. Bez wątpienia udało mu się zafascynować słuchaczy, ponieważ przez cały

126

czas trwania koncertu, absolutnie nikt nie wydał z siebie ani
jednego dźwięku, mogącego przeszkodzić artyście w grze. – To
naprawdę bardzo miłe zakończenie ciężkiego tygodnia, szczególnie urzekło mnie wewnętrzne ciepło uczestników – zachwala
swoją widownię sam muzyk. Utalentowanego pianistę zarekomendował jego brat, jeden z absolwentów norweskiej szkoły.
To kolejny dowód na niezwykłość Red Cross Nordic United World
College i jej międzynarodowość.
Więcej na ten temat mówi Kip Sumner, jeden z opiekunów
norweskiej grupy oraz nauczyciel matematyki: – Przybyliśmy tutaj, żeby uczulić naszych studentów na ludzi niewidomych, chcemy, żeby byli świadomi, że są tacy ludzie, którzy
jednak potrafią normalnie funkcjonować. Zarówno Kip jak
i jego podopieczni to ludzie szczególnie uczuleni na nieszczęścia innych i zarazem społecznie zaangażowani. Ich norweska
szkoła należy do programu Szkół Zjednoczonego Świata (United World College), a to znaczy, że uczy się tam zdolna młodzież z całego świata. I namiastkę tego widzieliśmy w Laskach.
Wśród dwunastu uczniów, którzy przyjechali z Norwegii zna127

lazł się tylko jeden Norweg, pozostali uczniowie to mieszkańcy, między innymi, Gwatemali, Lesoto, Nepalu czy Białorusi.
Możliwość poznania młodych ludzi oraz otwarcie się na nowe
środowiska to najważniejsze cele tych warsztatów. – Mamy
nadzieję, że nawiązane tu kontakty przetrwają – powiedziała
na zakończenie Agata Kunicka – Goldfinger, dyrektor szkoły
w Laskach.
W tym roku program całego przedsięwzięcia był bardzo
napięty. Niemal codzienne warsztaty i „wieczorne rozmowy”,
zajęcia szkolne, sportowe, projekcje filmów czy zajęcia integracyjne. – Nasi goście, poza tematem wiodącym, poznają też
problemy młodzieży, swoich rówieśników – opowiada nauczyciel historii z Lasek i jeden z organizatorów Maciej Podbielkowski. Integracji sprzyjać ma również fakt, że każdemu uczniowi

norweskiej szkoły, który przyjechał do Polski, przydzielono
„opiekuna”, czyli podopiecznego Ośrodka w Laskach. Dzięki
temu po takich spotkaniach powstają prawdziwe przyjaźnie na
lata. – Około 1/3 wszystkich uczestników jest cały czas ze sobą
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w kontakcie, nawet na długo po zakończeniu wymiany – zapewnia pan Maciej.
Jednak poza integracją różnych środowisk, istotny jest jeszcze jeden aspekt całego przedsięwzięcia. Chodzi o temat wiodący, taki jak, w tym roku, „Droga do wolności”. Ważne jest, aby
odnaleźć wspólne wartości dla ludzi z całego świata, właśnie takie jak odzyskiwanie suwerenności czy problemy okrucieństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem Holocaustu – był to temat jednej z poprzednich wymian. Dodatkową atrakcją dla młodzieży
z Lasek jest fakt, że już w kwietniu to oni będą gośćmi, a ich
nowi przyjaciele – gospodarzami. Założeniem całego przedsięwzięcia jest właśnie wymiana młodzieży, małą tradycją się już
stało, że uczniowie norweskiej szkoły przyjeżdżają do Polski
w październiku, natomiast podopieczni szkół w Laskach z rewizytą udają się w kwietniu.
– Już od 3 lat organizujemy tę wymianę, chcemy w ten sposób
pokazać niewidomym w szerszej perspektywie jaki jest świat. Jest
to bardzo ważne, ponieważ mają oni tendencję do zamykania się
w swoim niedostępnym świecie – tłumaczy cel całego przedsięwzięcia Agata Kunicka – Goldfinger. A Maciej Podbielkowski
podsumowuje cały cykl spotkań: – Temat: „Droga do wolności”
był trudny, także z emocjonalnego punktu widzenia, ale mam
nadzieję, że te, w jakimś sensie, uniwersalne wartości stały się
teraz dla naszych podopiecznych jaśniejsze i bliższe.
Projekt był współfinansowany i realizowany w ramach programu Młodzież w działaniu Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży.
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WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC
Agnieszka Lewicka

Młodzież z Herzberg w Laskach

W

dniach 19-23 października, w ramach rewizyty, gościliśmy grupę młodzieży wraz z opiekunami z gimnazjum
w Herzberg (Niemcy). Program wizyty obejmował: zwiedzanie
Ośrodka w Laskach, spacer po Warszawie, a także uczestnictwo
w święcie szkoły św. Maksymiliana. Goście wspólnie z naszymi
uczniami brali udział w różnych zajęciach; odbyli przejażdżkę tandemami po puszczy, grali w piłkę bramkową, poznawali
specyfikę pracy z dziećmi niewidomymi w najmłodszej grupie
w Domu Dziewcząt.
Szczególnym akcentem wizyty było wspólne muzykowanie.
Na koncert złożyły się utwory grane i śpiewane zarówno przez
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gości, jak i uczniów
Ośrodka. Spotkaniu
towarzyszyła niezwykle miła atmosfera.
Podczas wszystkich wspólnych zajęć
młodzież miała okazję
do indywidualnych
kontaktów w języku
angielskim. Było to
dla wszystkich bardzo
cenne
doświadczenie dotyczące wielopłaszczyznowej integracji. Grupa z Niemiec
z wielkim zaangażowaniem brała udział we wszystkich spotkaniach, które, jak sami mówili, pozwoliły im dotknąć rzeczywistości dotąd nieznanej, wejść w codzienne życie osób niewidomych. Takie same pozytywne wrażenia odnieśli opiekunowie ze strony
polskiej, a byli to: s. Agata,
p. Agnieszka Lewicka, p.
Ania Krzesak, p. Stanisław
Badeński i wolontariuszka
z Austrii Anna Meneweger.
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Z WARSZTATU PIELĘGNIARKI
Teresa Duda

Zasady i techniki stosowania
leków miejscowych w okulistyce

C

zęsto jedyną wiedzą i umiejętnościami, jakie posiadają pacjenci opuszczający placówkę służby zdrowia, są te wynikające z obserwacji pracy personelu medycznego. Jednak podawane w pośpiechu krople, bez stosowania odstępów czasowych,
częściej spływają po twarzy, szyi niż skutecznie leczą ich oczy.
Nie pora zastanawiać się nad tym, dlaczego tak jest, pora zdobyć
rzetelną wiedzę i stosować ją w praktyce.
W efekcie wizyty u lekarza, kontroli, licznych badań, powstaje
diagnoza. Zadaniem pacjenta jest aktywny udział w tym procesie,
samoobserwacja, zdobycie wiedzy na temat jednostki chorobowej,
stosowanie się do zaleceń lekarskich. Często angażuje się w ten
proces rodzina, wychowawcy, pracownicy pomocy społecznej.
Osiągnięcie efektu terapeutycznego zależy od wielu czynników: rodzaju schorzenia, stanu jego zaawansowania, sposobu
leczenia, wyboru odpowiedniej substancji leczniczej, sposobu
jej podania.
W zależności od konsystencji leki do oczu dzielimy na:
• postaci płynne – krople, płyny, wstrzyknięcia do oczu, zawiesiny, emulsje;
• postaci półstałe – żele i maści;
• postaci stałe – proszki do sporządzanie kropli i płynów
ocznych;
• wkładki do oczu /inserty/;
• systemy terapeutyczne;
132

Leki podawane do worka spojówkowego wnikają do wnętrza gałki ocznej przede wszystkim przez rogówkę, która ma
40-krotnie lepszą przenikalność niż spojówka. (rysunek-budowa schematyczna oka) Dostępność biologiczna substancji

leczniczej podanej do oka wynosi mniej niż 10%, często nawet 1%. Przyczyną takiego stanu są fizjologiczne mechanizmy
obronne, bariery przenikania i właściwości substancji leczniczych.
Drogi wnikania leków to: worek spojówkowy, gdzie nośnikiem jest krew oraz
rogówka; tu nośnikiem jest ciecz wodnista,
a leki przenikają do oka na zasadzie osmozy.
Krople do oczu muszą być podawane
z zachowaniem odpowiednich zasad, które
umożliwiają wniknięcie leku do gałki ocznej
w wymagalnym stężeniu.
Żeby uzyskać dobry efekt leczniczy, należy bezwzględnie
przestrzegać zasad, czyli standardu wynikającego z zaleceń lekarza i producenta oraz stosować przyjęte techniki podawania.
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Stanowią one łatwą formę podawania leku, ale mają tę negatywną stronę, że są natychmiast rozcieńczane przez łzy, co powoduje, że ich stężenie terapeutyczne spada już w okresie wchłaniania się. Stwarza to konieczność częstego powtarzania aplikacji,
w szczególności w przypadku antybiotyków.
Nadmiar leku jest zasysany przez punkty łzowe do woreczka
łzowego, skąd przedostaje się do gardła i dalej do przewodu pokarmowego. Biorąc pod uwagę znacznie wyższe stężenie leków
podawanych do oka niż preparatów stosowanych ogólnie, łatwo
zrozumieć objawy uboczne występujące u pacjentów leczonych
zwłaszcza z powodu jaskry oraz u dzieci.
Należy wkraplać nie więcej niż
jedną kroplę leku do worka spojówkowego w jego części środkowej lub
skroniowej, z dala od mięska łzowego.
Tylko niektóre wskazania łamią
tę zasadę, dotyczy to stosowania antybiotyków i sterydów w przebiegu
leczenia infekcji wstępującej i konieczności leczenia tkanek miękkich okolicy oka.
Technika wprowadzania leków
• sprawdzić zlecenie lekarskie,
• wykupić lek, oznakować, wybrać, przygotować do podania,
• chory powinien znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej,
• polecić zdjęcie okularów, szkieł kontaktowych (nie zawsze),
• wyjaśnić choremu wykonywane czynności, utrzymywać
z nim kontakt słowny,
• umyć i zdezynfekować ręce,
• polecić pacjentowi by otworzył oczy,
• kciukiem i palcem wskazującym przytrzymać powieki /na powiece dolnej mały gazik, chusteczka jednorazowego użytku/,
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pierwszą kroplę leku można wypuścić poza oko (przemyje to
końcówkę zakraplacza),
nie używać wacików, ligniny,
nie dotykać końcówką zakraplacza do oka,
wprowadzić jedną kroplę leku do worka spojówkowego lub
na rogówkę,
polecić pacjentowi zamknięcie oczu jak do snu (na 7-15 min.),
nie wolno mrugać czy zaciskać powiek,
w celu przedłużenia kontaktu leku z rogówką i spojówkami
oraz uniemożliwienia aspiracji leku do dróg łzowych pacjent
powinien na ten czas ucisnąć palcem wskazującym okolice
woreczka łzowego /czyste ręce/,
przed podaniem następnego leku stosować odstęp czasowy
(3-15 min.),
kolejność podawania: krople, żel, maść,
maść podajemy do załamka worka spojówkowego, na gałkę
oczną: około1 cm, pierwsze 0, 5 cm można wyrzucić,
przestrzegać godzin podawania leku, niektórych nie powinno się stosować później niż 2 godziny przed snem,
buteleczki zamknąć oryginalnymi koreczkami, nakrętkami,
jeśli zlecony jest opatrunek, to powinien on być zawsze jałowy, na tyle gruby, aby po umocowaniu przylepcem powieki
były zawsze zamknięte,
zazwyczaj przylepiec zakłada od centralnej części czoła
w stronę policzka,
pacjent powinien znać skutki uboczne działania leków, by
pochopnie po ich wystąpieniu nie rezygnować z leczenia,

Najczęściej spotykane błędy:
• brak przestrzegania zasad jałowości,
• brak stosowania odstępów czasowych,
• brak współpracy ze strony pacjenta /mruganie, zaciskanie
powiek/,
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• zalewanie kroplami oka, twarzy,
• brak przestrzegania zaleceń producenta,
• niewłaściwe przechowywanie leków,
• pomyłki w nakrętkach, koreczkach,
• brak przestrzegania terminów sterylności leków,
Przechowywanie leków stosowanych miejscowo
• w warunkach szpitalnych zaleca się daleko posunięty radykalizm!!!
• indywidualny zestaw kropli dla jednego pacjenta,
• krople recepturowe po otwarciu są ważne od 48 h do 7 dni,
• krople oryginalne – według zaleceń producenta lub na kurację,
• przechowywać w lodówce i zgodnie z zaleceniami producenta,
• po otwarciu zapisać datę tego faktu na opakowaniu lub
w inny wyraźny sposób.
Ze względów ekonomicznych pacjenci w warunkach domowych stosują leki aż do wyczerpania opakowania.
Dlatego bardzo ważne są: technika podawania, sposób przechowywania, wyrzucenie leków po ukończeniu kuracji. Leki należy przechowywać poza zasięgiem dłoni dzieci!
ABC
Instruktaż dla osoby z dysfunkcją wzroku powinien zawierać
wszystko, co opisane wyżej oraz:
• podpowiedź techniki oznakowania kropli w celu ich odróżniania,
• naukę samodzielnego wprowadzania leków z uzasadnieniem
zasad, wyjaśnieniem wątpliwości: metoda 3-palców, po palcu.
• naukę rodziny
• wyegzekwowanie zdobytej wiedzy i umiejętności,
136

Pamiętaj, że:
- Samowolne zmiany godzin pobierania, lub całkowite odstawienie leku może spowodować nieodwracalne, negatywne
efekty dla wzroku!
- Należy zawczasu zaopatrywać się w leki – zanim wyczerpie
się używane opakowanie!
- Należy nosić leki przy sobie, wychodząc z domu. Jest to
szczególnie ważne, gdy wybierasz się w podróż.
- Należy pamiętać nazwy stosowanych leków.
NIE WOLNO ODSTAWIAC LEKÓW W DNIU WIZYTY
U OKULISTY. Ta wizyta ma właśnie na celu zbadanie ciśnienia
ocznego w warunkach pobierania przepisanych leków, a więc
kontrolę ich skuteczności.
Opracowano na podstawie:
prof. R.Goś, T. Mrozowski, Leki okulistyczne, prof. M.H.
Niżankowska, (Przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W 1994 r. zainicjowała powstanie Dolnośląskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Ślepocie). Podstawy
okulistyki.
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ODESZLI DO PANA

Śp. Mirosława Kozakiewicz
(1933-2009)
s. Hieronima Broniec FSK

Podziękowanie za dar pięknego życia

D

nia 17 listopada 2009 roku odeszła do Pana z Domu Opieki dla Kobiet Niewidomych w Żułowie Zofia Mirosława
Kozakiewicz, wieloletnia nauczycielka młodzieży.
Znam Mirkę równo
50 lat. Poznałyśmy się
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była
moją o dwa lata starszą
w studiach koleżanką.
Nie byłyśmy na jednym
wydziale, ale mieszkałyśmy przez ścianę w
domu akademickim. Nie
zmieniła się od tamtego czasu aż do ostatniej
choroby – z wyjątkiem
przypadłości związanych
z wiekiem i ciężką chorobą. Zawsze ta sama:
dobra, pogodna, życzliwa
ludziom i wszystkiemu,
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co żyje. Patrzyła na ludzi z uwagą, jakby im posłużyć, podzielić
się czymś, pomóc. Nazywałyśmy ją „Ciotką”, bo szło się do niej
jak do dobrej w najlepszym znaczeniu cioci po radę, pociechę,
pomoc.
Po studiach polonistycznych na KUL-u nie mogła przecież
dostać pracy w masowej szkole – zwłaszcza średniej. Podjęła
więc pracę w Krakowie w zakładzie poprawczym dla dziewcząt,
z którego wypierano siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Jak pamiętam, była niezmiernie lubiana przez te dziewczęta. Przywoziła nam czasem wiadomości, nieraz wstrząsające pamiętniki
tych dziewcząt. Za dobra była, więc musiała odejść pewno razem z siostrami. Potem pracowała w podobnym domu państwowym dla dziewcząt w Otwocku.
Ze względu na chorobę, nie pamiętam, czy Mamy, czy jeszcze Babci, przeniosła się do Mrozów, bo było to bliżej domu,
w którym konieczna była jej pomoc. Jak ją tam chłopaki kochały, to raz miałam okazję zobaczyć. Jechałyśmy razem do Lasek,
kiedy już u nas pracowała. Na ulicy podbiegł do niej taki może
ze dwa metry wysoki młody chłopak z okrzykiem: „nasza pani!”
i ku mojemu osłupieniu rzucił jej się na szyję. Był to jej uczeń
z zakładu w Mrozach.
Okoliczności podjęcia pracy w Laskach były też jeszcze
jednym dowodem jej służebnego nastawienia ku ludziom.
Otwieraliśmy liceum dla niewidomych w Laskach i brakowało nam polonisty. Siostra dyrektorka spytała, czy nie mam na
myśli jakiejś koleżanki ze studiów. Nie miałam wtedy takiego
bliskiego kontaktu z Mirką, ale spytałam naszą wspólną koleżankę, czy nie ma dokładnego adresu, albo lepiej telefonu do
Mirki. Powiedziała, że tak, ale że Mirka wczoraj pochowała
Mamę. Odczekałam jeszcze ze dwa dni i zadzwoniłam. Po wyrazach współczucia ujawniam moje pytanie. I odpowiedź mnie
zdumiała: „Skoro dziś dzwonisz, kiedy ja już nie muszę mieszkać blisko domu, to pewno to jest palec Boży, że mam pomóc
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w Laskach”. Przecież nie uczyła nigdy niewidomych. Trzeba się
będzie przestawiać. I po targach z tamtym zakładem, który nie
chciał jej zwolnić, doczekawszy końca roku szkolnego, przyszła do nas.
Przepracowała u nas kilkanaście lat, do emerytury. Została
po niej pamięć znakomitego pedagoga, wrażliwego szczególnie
na problemy uczniów trudnych. Rozumiała ich potrzeby i starała się pomóc. Praktycznie matkowała całemu zespołowi nauczycielskiemu swojej szkoły.
Po odejściu na emeryturę dużo chorowała i straciła wzrok
z powodu cukrzycy. Ta sytuacja jeszcze bardziej ujawniła jej
głęboką religijność i oddanie Bogu i Kościołowi. Przy pomocy
dobrych sąsiadów odmawiała brewiarz. Z niesłychanym samozaparciem – póki to było możliwe – chodziła sama do kościoła
na codzienną Mszę św. Pamiętała o swojej rodzinnej diecezji Pińskiej – pochodziła z Grodna – i organizowała zawsze
w maju Mszę Świętą w intencji tamtejszego Kościoła. Przed
chorobą i opuszczeniem swojego mieszkania zorganizowała
przekazanie polskiej szkole na Grodzieńszczyźnie swojej polonistycznej biblioteki. Dzieliła się wszystkim, co miała i czym
była. Niejednokrotnie mieszkały u niej różne osoby, które tego
potrzebowały. Dobroć jej dla innych wyzwalała dobroć dla
niej. Sąsiedzi, ile mogli, wspierali jej coraz bardziej ograniczoną samodzielność.
Trudno jest nam żegnać Mirkę, ale jesteśmy wdzięczni Bogu
za dar jej pięknego życia.
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Janusz Wiński

Od przyjaciół Mirki

Z

ofia Mirosława Kozakiewicz urodziła się w Brześciu 27 marca 1933 roku. Rodzicami byli Ludwik Kozakiewicz i Teofila z
Oszmianów. Dzieciństwo spędziła w Grodnie, skąd w roku 1945
lub 1946 cała rodzina przeniosła się do Szczecinka na Pomorze.
Wydaje się, że państwo Kozakiewiczowie mieszkali tam niedługo,
przenosząc się później do Zielonki, gdzie mieszkała ich krewna.
Do liceum Mirka chodziła wWołominie. Później studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po nich
praca z trudną młodzieżą: najpierw w Krakowie, w zakładzie
prowadzonym przez siostry, później w Otwocku i w Mrozach.
Najdłużej, kilkanaście lat, Mirka pracowała w Laskach. Pracowała także w innych miejscach i to nie tylko w szkołach, ale
szczegółów podać nie potrafię.
W czasie działalności Komitetów Obywatelskich Mirka była
jednym z założycieli Komitetu Solidarność w Zielonce. Była też
jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Zielonki, i do końca życia była jego członkiem. Z Zielonką związana była najdłużej, tam są pochowani jej rodzice i krewni.
Ostatni rok swojego życia spędziła w Żułowie w Domu
Opieki dla Niewidomych Kobiet, prowadzonym przez siostry
franciszkanki. Atmosfera tam panująca służyła jej i był to lepszy
okres w ostatnich latach jej życia.
W czasach, gdy zdrowie jej dopisywało, Mirka poświęcała
swoje życie dla innych. Również czas jej choroby i możliwość
opiekowania się nią, był dla przyjaciół czasem szczególnym, za
który powinni dziękować Panu Bogu.
W długim czasie swojej choroby, Mirka dużo modliła się za
innych, za żywych i za rosnącą z roku na rok liczbę umarłych.
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17 listopada 2009 roku w Żułowie. W pogrzebie, który odbył się 21 listopada w Zielonce, wzięła udział liczna grupa sióstr
i pracowników z Lasek i Żułowa.
Pani Maria Błażejczyk, emerytowana nauczycielka, która nie
mogła uczestniczyć w pogrzebie, prosiła, aby w czasie uroczystości podziękować Mirce za wsparcie w trudnej sytuacji.

Marian Magner

Spotkania z Mirką

C

iemnowłosa, w nieco za długiej lub za obszernej spódnicy, z nieodzowną chustą na ramionach, idzie Lipówką do
liceum w Jabłonkach drobnym, żwawym krokiem. A uczniowie? – O przyszła już pani profesor, nasza erudytka! Jak mówiła podczas lekcji, to człowiek nie mógł się doczekać, co będzie
w następnych zdaniach.
1. Omawianie zachowania na forum klasy. Pani Mirka zauważa: „Jemu, za to, co zrobił, można dać plusa, a jej podnieśmy ocenę”. Jak zawsze przychylnie nastawiona, wierzy w dobroczynne znaczenie pochwały, docenia nawet drobne przejawy
pozytywnych zachowań.
„Dziś przypada sprzątanie szkoły przez naszą klasę. Podzielimy funkcje, ale pamiętaj, że Ela nie może podnosić ciężkich
rzeczy”. Pamięta o wszystkim.
2. Pokój – przedział – w Domu nad Łączką. Mirka opowiada,
jak Ania, będąc w błogosławionym stanie, zrobiła jej taki porzą142

dek na półkach z jabłkami, że na pewno nie ma obawy, że się któreś zmarnuje. Pamięć o drobiazgach i wdzięczność za wszystko.
Co czytasz, Mirka? – „Aleksandra Sołżenicyna Archipelag
Gułag”. Czytała w ojczystym języku autora. – „Chcesz? Przeczytam ci kilka wyjątków”. Ale ta okładka jakaś taka niepasująca, od
innej książki ...? – „Przecież nie kupiłam w księgarni”. Była wtedy bardzo zaangażowana w zdobywanie różnych pozycji „drugiego obiegu”, zakazanych, niedostępnych.
3. Mieszkanie w Zielonce. – Mirka, co się stało z księgozbiorem, który był na półkach tej meblościanki? „Powędrował w te
strony, skąd mnie wywiało. Przyda się ludziom w Nowogródzkiej stronie, tam, gdzie Świteź jasne rozprzestrzenia łono.
„Wiesz, że Małe Siostry opuściły dom w Zielonce? Przeniosły się na Targową, a tak dobrze mi z nimi było!”
4. Telefon z Żułowa. Najpierw rozmowa z moją żoną, a potem
słyszę Mirkę, która dziękuje za życzenia przesłane z okazji Dnia
Nauczyciela i książeczkę Żyj pięknie. Jeszcze dodaje: „Wiem, że
powiesz, że w Laskach wszystko dobrze, a co nowego w krainie
dowcipu?” Potem powtarza głośno komuś w pokoju o tym, co
ta mała będzie chciała robić, jak będzie już duża. Bo jak będzie
piękna, to zostanie aktorką, a jak brzydka, to nauczycielką. Mirka natychmiast dopowiada: „Pewno polonistką?”
Rozmowa miała miejsce w październiku tego roku.
Miesiąc później ksiądz infułat, Zdzisław Król, tak prawdziwie scharakteryzował Mirkę w homilii podczas Mszy świętej
pogrzebowej świętej pamięci Pani Profesor. Przypomniał ich
rozmowy, podczas których Mirka „nie mając względu na osobę”, mówiła zawsze jasno i w prostocie tak, jak myślała. Była
rzeczowa, bezkompromisowa i bardzo szczera w podejmowaniu
problemów religijnych. Jednocześnie ważne miejsce w jej życiu
zajmowała bezinteresowna pomoc potrzebującym.
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Śp. Tadeusz Żychliński
(1919-2009)
Władysław Gołąb

W

wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł Tadeusz Żychliński, ojciec starosty Jana. Pogrzeb odbył się w Babicach
Starych w dniu 21 października br. Mszę św koncelebrowało
sześciu księży. Kazanie, które miało charakter szczególnego
świadectwa wygłosił ks. prałat Jan Szubka.
Przypomniał, że Zmarły był rolnikiem, synem legionisty
i był związany z ziemią babicką. Ukończył Państwową Szkołę
Handlową i odznaczał się ogromnym zaangażowaniem w sprawy społeczne i narodowe. Był przykładem polskiego patriotyzmu. Należał do mikołajczykowego ruchu ludowego. Miał troje
dzieci: córkę Małgorzatę i synów – Jana i Piotra. Był przykładem
pięknej chrześcijańskiej postawy, wierny nauce Kościoła. Już
w wieku emerytalnym zainicjował ruch seniorów w Babicach
i „Koła Kumoszek” w Ożarowie.
W pogrzebie wzięli udział zarówno mieszkańcy Babic, jak i
zaprzyjaźnieni z domem Żychlińskich przyjaciele z innych miejscowości. Dzieło Matki Elżbiety Czackiej reprezentowali: przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża matka Anna Maria, prezes Zarządu Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi Władysław Gołąb z małżonką oraz dyrektor
administracyjny Jerzy Migurski.
Z tego miejsca Redakcja „Lasek” składa Panu Staroście Janowi Żychlińskiemu serdeczne słowa współczucia i zapewnia
o modlitwie za Zmarłego Ojca.
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Śp. Kazimierz Pieniek
(1945-2009)
Maria Tołczyk

Pożegnanie kolegi

Ś

więtej pamięci Kazimierz Pieniek przebywał w Zakładzie
w latach 1961-1967, jako uczeń w Warsztatach Szkolących.
Następnie uczęszczał do szkoły dla niepełnosprawnych we Wrocławiu i krótko pracował w Spółdzielni Inwalidów w Warszawie.
Do Lasek wrócił w roku 1977 i do końca swego życia pracował
jako elektromechanik: naprawiał drobny sprzęt gospodarstwa
domowego typu pralki wirnikowe, wirówki, odkurzacze, żelazka, lampki nocne itp.
Zmarł 20 listopada 2009 roku w naszym szpitaliku, po krótkiej i ciężkiej chorobie nowotworowej. Żył 64 lata. Pogrzeb odbył się 23.11.2009. Po Mszy św. w Kaplicy Centralnej. śp. Kazimierz pochowany został na cmentarzu zakładowym w grobie
rodzinnym.

Tadeusz Bobiński

Dobrze, że byłeś...

W

imieniu pracowników Zakładu, a w szczególności działu pralni, gdzie przez wiele lat pracowaliśmy pod jednym dachem, chciałem Ci, Kaziu, podziękować za to, że byłeś
naszym drogowskazem, jak żyć.
145

Mimo swej niepełnosprawności ruchowej, byłeś cały czas
pełen werwy życia i uśmiechu dla wszystkich, którzy przychodzili do Ciebie z różnymi sprawami.
Podczas przerwy obiadowej przychodziłeś do nas, siadałeś
z nami do stołu. Wlewałeś w nasze serca radość i nadzieję. Byłeś
dla nas promykiem słońca, które niestety zgasło.
Pozostanie na zawsze przy stole puste miejsce, które przez
długie lata zajmowałeś.
Za wszystko jeszcze raz Ci dziękujemy. Spoczywaj w pokoju.

Śp. Bogdan Figat

W

Zakładzie pracował w latach 1970-2007. Przez 37 lat
wykonywał zawód stolarza. Od 2007 roku był na emeryturze. Zmarł 22 czerwca 2009 roku. Msza pogrzebowa odprawiona została dnia 26 czerwca 2009 r. w kościele Świętego Franciszka w Izabelinie. Tam też – na cmentarzu parafialnym został
pochowany.
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DOKUMENTY
Publikowany poniżej tekst jest prezentacją wystapienia
Autorki – Koordynatora Wojewódzkiego Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – w czasie Sesji Pedagogicznej
w Laskach, która odbyła się w dniu 31.08.2009.
(red.)

Małgorzata Górska

Jeszcze raz o wdrażaniu
podstawy programowej w Laskach

O

bowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach,
klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów,
od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z autyzmem oraz z niepełnosprawnością ruchową obowiązuje.
„Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”
taka sama jak w szkołach ogólnodostępnych.
Odrębna podstawa programowa kształcenia ogólnego obowiązuje wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
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Od 1 września 2009 r. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:
kl. I szkół podstawowych realizują podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą załącznik nr 2,
kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4;
uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizują podstawę
programową kształcenia ogólnego stanowiącą załącznik nr 3;
dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi załącznik nr 7.
Przedszkole
Od 1 września 2009 roku dziecko pięcioletnie ma prawo do
wychowania przedszkolnego. Odmowa tego prawa następuje
w drodze decyzji administracyjnej. Prawo do wychowania przedszkolnego jest realizowane w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego (zespół lub punkt przedszkolny).
Nowe formy edukacji przedszkolnej:
- Punkty przedszkolne,
- Zespoły wychowania przedszkolnego,
- Gminne Centra Edukacji Przedszkolnej.
Kto może prowadzić nowe formy edukacji przedszkolnej?
Niemal każdy:
• samorząd gminy,
• organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja),
• związek wyznaniowy,
• pracodawca,
• osoba fizyczna.
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Przedszkole bliżej dziecka.
Punkt lub zespół przedszkolny może powstać w:
• świetlicy środowiskowej, remizie strażackiej, budynku parafialnym,
• domu kultury,
• prywatnym domu lub mieszkaniu,
• budynku szkoły lub przedszkola,
• innych, odpowiednio zaadaptowanych lokalach.
Wychowanie przedszkolne
• Zespoły i punkty przedszkolne powołane na podstawie
ustawy o systemie oświaty podlegają nadzorowi pedagogicznemu.
• Również w innych formach wychowania przedszkolnego
będzie realizowana cała podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Diagnoza przedszkolna jest zadaniem wynikającym z podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010.
• Zadaniem nauczycieli przedszkoli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Zadaniem nauczycieli przedszkoli jest
także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku
szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia
przez dziecko nauki w szkole.
Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
• rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do
podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
• nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu
indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka,
który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe
rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
149

•

pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej,
do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej z jakiegoś rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

Szkoła podstawowa
Obniżenie wieku szkolnego
• Wnioski rodzica o odroczenie lub przyspieszenie spełniania obowiązku szkolnego składa się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko powinno lub
może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
• Rodzice dzieci urodzonych w latach 2003, 2004, 2005 mają
prawo wyboru, czy je posłać do szkoły, jako sześcio- czy
jako siedmiolatki.
• Sześciolatek, który nie rozpocznie nauki w klasie I szkoły
podstawowej, podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową.
Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej:
Edukacja wczesnoszkolna łagodnie przeprowadza dziecko od
wychowania przedszkolnego do nauczania przedmiotowego,
zapewniając:
• inną organizację przestrzeni nauczania dla ucznia (część
edukacyjna i część rekreacyjna sali lekcyjnej),
• dobrze zorganizowaną opiekę świetlicową po lekcjach,
oferującą ciekawe zajęcia dostosowane do potrzeb
uczniów,
• zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:
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- dydaktyczno-wyrównawcze lub ruchowe o charakterze
korekcyjnym dla uczniów mających szczególne potrzeby lub trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły,
- rozwijające szczególne zdolności i zainteresowania
uczniów.
Zmiany w gimnazjum, liceum i technikum:
• Należy potraktować czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej, jako spójny programowo, 6-letni
(w technikum: 7-letni) okres kształcenia.
• W okresie tym:
- najpierw wyposażymy uczniów we wspólny, solidny
fundament wiedzy ogólnej,
- następnie znacznie pogłębimy tę wiedzę w zakresie
odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom
i predyspozycjom każdego ucznia.
Gimnazjum:
• poszerzanie umiejętności,
• uporządkowanie wiedzy,
• rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań,
• posługiwanie się nowoczesnymi technologiami,
• kreślenie drogi dalszej edukacji.
Absolwent gimnazjum:
• potrafi dokonać wyboru drogi dalszej edukacji,
• ma ukształtowane zainteresowania i system wartości,
• uczestniczy w projektach społecznych,
• zna dwa języki obce.
Co nowego w podstawie programowej
Przedszkole:
• płynny start szkolny,
• diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców,
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• łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej,
• opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wychowania fizycznego.
Szkoła podstawowa:
• zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
• wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru,
• od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego.
Gimnazjum:
• język polski, 2 języki obce, matematyka, wychowanie fizyczne,
• 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin,
• blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia,
• inne zajęcia do wyboru.
Języki obce:
• w gimnazjum jednym z dwóch nauczanych języków powinien być język angielski,
• na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości
języka,
• można odejść od systemu klasowo-lekcyjnego i przydzielać uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału
do klasy.
Wychowanie fizyczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz
w gimnazjum:
• część zajęć ma pozostać w systemie klasowo-lekcyjnym
(2 godz. tyg.); w tej części realizowane są wymagania określone w podstawie programowej,
• część zajęć będzie do wyboru (2 godz. tyg.); będą one obowiązkowe, ale uczeń będzie mógł wybierać zajęcia o odpowiadającym mu profilu z puli zajęć organizowanych przez
szkołę.
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Edukacja dla bezpieczeństwa; treści kształcenia obejmują:
• tradycyjne obszary, np. pierwszą pomoc,
• nowe rodzaje zagrożeń czasu pokoju (terroryzm, katastrofy, pożary, powodzie itp.).
Najważniejsze umiejętności:
czytanie – rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi
matematyki tam, gdzie wymagają tego potrzeby codziennego
życia oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,
myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa.
Inne ważne umiejętności:
• komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
• sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
• wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
• rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz
uczenia się pracy zespołowej,
• Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie
umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym
dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego
nauczyciela,
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•

każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego
wykorzystania mediów.

Rola biblioteki szkolnej
• Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Wspomagać ich powinna dobrze wyposażona
biblioteka szkolna, dysponująca księgozbiorem oraz zasobami multimedialnymi (w tym: filmoteka, fonoteka).
• Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności
kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych
– zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie
w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego
Polski oraz Europy.
• Podstawa programowa z przedmiotów przyrodniczych
została wzbogacona o część doświadczalną.
Przyroda – szkoła podstawowa – uwagi o realizacji:
• Szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji
i doświadczeń. […] Podczas zajęć proponuje się wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku oraz produktów
stosowanych w gospodarstwie domowym.
Fizyka – podstawa programowa gimnazjum:
• W trakcie nauki w gimnazjum uczeń obserwuje i opisuje jak najwięcej doświadczeń. Nie mniej niż połowa doświadczeń opisanych poniżej powinna zostać wykonana
samodzielnie przez uczniów w grupach, pozostałe doświadczenia – jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez
wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela.
www.reformaprogramowa.men.gov.pl
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Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu.
Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie
własnej wartości, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej, kultura osobista.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy
obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania
wszelkiej dyskryminacji.
Podstawa programowa z komentarzami – tomy 1-8
• Tom 1 – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
• Tom 2 – Język polski.
• Tom 3 – Języki obce.
• Tom 4 – Edukacja historyczna i obywatelska.
Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce,
wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia.
• Tom 5 – Edukacja przyrodnicza.
Przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka.
• Tom 6 – Edukacja matematyczna i techniczna.
Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka.
• Tom 7 – Edukacja artystyczna.
Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język
łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.
• Tom 8 – Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.
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Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
• Podstawa programowa określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na
każdym etapie kształcenia.
• Autorzy podstawy dołożyli wszelkich starań, by zdefiniowany w niej zakres treści był możliwy do opanowania
przez takiego ucznia.
• Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania
treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów.
Efekt a nie proces
• Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie
procesu kształcenia.
• Dla zróżnicowanej populacji uczniów centralny opis procesu kształcenia nie zdaje egzaminu, bo proces musi też
być zróżnicowany. Dlatego nowa podstawa programowa
formułuje treści nauczania w języku efektów kształcenia.
Taki opis jest zbieżny z ideą europejskich ram kwalifikacji*. Ramy te pozwolą ustalać relacje między kwalifikacjami zdobytymi w różnych krajach Unii Europejskiej
i umożliwią m.in. uznawalność kwalifikacji.
* zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01).

Język wymagań
• Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu
nie powtarzają się.
• Spiralność, podobnie jak chronologia realizacji, plan dydaktyczny, metodyka nauczania są atrybutami programu
nauczania, a nie podstawy programowej.
• Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na
wszystkich etapach późniejszych np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne.
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Współpraca z rodzicami
• Szczególnie istotnym partnerem dla szkoły są rodzice, zainteresowani zagwarantowaniem swoim dzieciom dobrej
edukacji w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Jedni
z rodziców entuzjastycznie odnoszą się do proponowanych zmian organizacyjno-programowych, inni wyrażają
wątpliwości i obawy. Rodzice muszą mieć gwarancję, że
szkoła, do której posyłają swoje dziecko, jest odpowiednio
przygotowana na jego przyjęcie.
• Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest rodzina.
• Rolą szkoły jest wspieranie rodziców w wychowywaniu
dzieci. Sposób zorganizowania edukacji i opieki w szkole
powinien być wypracowany w oparciu o postulaty rodziców. Swoje opinie i uwagi rodzice mogą i powinni przekazywać poprzez swoją aktywność w Radach Rodziców
i Radach Szkół.
Dyrektorzy szkół podstawowych w związku z rozpoczęciem przyjmowania dzieci sześcioletnich do klas pierwszych powinni skonsultować z Radą Rodziców, jak podnieść jakość opieki nad najmłodszymi uczniami.
Kolejne etapy zmian programowych, to dostosowane do
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:
• zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia i opieki dzieci niepełnosprawnych;
• zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia polskich dzieci za granicą;
• zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia zawodowego – wdrożenie planowane od września 2012.
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Kalendarz zmian programowych
Rok szkolny

Zreformowane nauczanie w klasach

2009/2010

I SP

I Gimnazjum

2010/2011

II SP

II Gimnazjum

2011/2012

III SP

III Gimnazjum

2012/2013

IVSP

IL

IT

I ZSZ

2013/2014

V SP

II L

II T

II ZSZ

2014/2015

VI SP

III L

III T

III ZSZ

IV T

I LU

2015/2016
2016/2017

II LU

SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum,
ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające
Egzaminy
• Utrzymane dotychczasowe egzaminy po szkole podstawowej
i gimnazjum.
• Po gimnazjum obowiązkowy także język obcy.
• Na maturze:
– obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym);
– przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone
w porozumieniu z uczelniami wyższymi);
– docelowo obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
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Kalendarz modernizacji egzaminów zewnętrznych
Planowane
daty zmian

Sprawdzian
po szkole
podstawowej

Egzamin
gimnazjalny
Obowiązkowy
język obcy

2008/2009
2009/2010

Do wyboru egzamin
z filozofii
Obowiązkowa
matematyka, korekta
reguł egzaminu

Dostosowanie
egzaminu do
nowej podstawy
programowej

2011/2012

2014/2015

Matura

Dostosowanie
sprawdzianu do
nowej podstawy
programowej

Dostosowanie
matury do
nowej podstawy
programowej

Co to znaczy, że polska edukacja ma być skuteczna, przyjazna
i nowoczesna?
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W czasie tegorocznych wakacji Pani Minister podpisała m.in..:
1. rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
2. nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji zajęć i nauczania wychowania do życia w rodzinie,
3. rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli,
4. nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Rozporządzenia obowiązują w nowym roku szkolnym 2009/
2010.
Rozporządzenie o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego:
• dotyczy klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych.
• określa dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, uwzględniając
potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań
sportowych, warunki realizacji zajęć oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.
Szkoła przygotowuje własną ofertę edukacyjną zajęć, które mogą
być prowadzone jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Szkolna oferta powinna wykorzystywać uwarunkowania lokalne oraz tradycje środowiskowe, włączać do współpracy
związane ze sportem instytucje samorządowe i stowarzyszenia.
Swoboda w decydowaniu o formie realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego pozwoli na efektywniejszą i bliższą potrzebom uczniów realizację zajęć w szkołach.
Będzie służyła poszerzaniu i pogłębianiu umiejętności i wiadomości związanych z aktywnością fizyczną na miarę możliwości
i oczekiwań uczniów.
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Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być prowadzone w formie zajęć:
sportowych – szkoła może zaproponować od jednej do kilku dyscyplin sportowych do wyboru, uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska;
rekreacyjno-zdrowotnych – zawierających jedną lub kilka form
aktywności fizycznej służących zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie i przygotowujących uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym;
tanecznych – obejmujących jedną lub kilka form tańca i pogłębiających wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie;
aktywnych form turystyki – zawierających jedną lub kilka form
turystyki do wyboru, w zależności od zainteresowań uczniów
oraz warunków terenowych w środowisku. Mogą to być np. turystyka piesza, rowerowa, górska;
Nowelizacja rozporządzenia MENiS z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
• Zmiany w rozporządzeniu wynikają z zaprzestania funkcjonowania dotychczasowych szkół ponadpodstawowych
w systemie oświaty, dostosowania przepisów do zmienionej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz konieczności dookreślenia
warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania
do życia w rodzinie.
• na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice
zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej
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co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej
sprzeciw wobec udziału w zajęciach.
Zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą prowadzone
w szkołach podstawowych (w klasach V-VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin przeznaczonych
w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły
w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na
grupy dziewcząt i chłopców.
Obecnie w zajęciach wychowania do życia w rodzinie uczestniczy
64,7% uczniów szkół podstawowych, 65,4% – gimnazjów, 37,7%
– liceów ogólnokształcących, 43,7% – liceów profilowanych,
50,5% – techników i 43,7% – zasadniczych szkół zawodowych.
Zajęcia mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły oraz ukończone studia
wyższe z zakresu nauk o rodzinie albo studia podyplomowe lub
kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami programowymi zajęć.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli określa kryteria i tryb przyznawania nagród:
• ministra do spraw oświaty i wychowania,
• kuratora oświaty,
• organu sprawującego nadzór pedagogiczny dla nauczycieli
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć realizowanych przez szkołę, jak również realizacji innych
zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
- kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów,
- rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów,
- działań innowacyjnych,
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- pracy organizacyjnej na rzecz szkoły,
- współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
- działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
Nowelizacja rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji.
Nowelizacja umożliwia m.in. prowadzenie dzienników elektronicznych, które mogą całkowicie zastąpić tradycyjne
dzienniki w formie papierowej.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje możliwość prowadzenia
przez przedszkola, szkoły i placówki – w formie elektronicznej
– dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć,
a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych.
Inne ważne informacje MEN
Opublikowane zostały trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich
gimnazjów. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła je na
stronie internetowej http://cke.scholaris.pl/
Wskaźnik EWD (edukacyjna wartość dodana) to źródło informacji o gimnazjach w całej Polsce. Mówi on o tym, jakie wyniki
egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie w porównaniu do
gimnazjów w całej Polsce.
Przedstawia je w syntetyczny, graficzny sposób, charakteryzując
gimnazja pod względem efektywności nauczania.
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Publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilotażowy.
Na stronie www.cke.edu.pl zamieszczono wyszukiwarkę, pozwalającą na znalezienie konkretnej szkoły.

PROGRAMY MEN
Program RADOSNA SZKOŁA
• W tegorocznej edycji rządowego programu Radosna Szkoła
złożono 8.892 wnioski. Opiewają one łącznie na prawie 130
milionów złotych.
• W tym roku – w ramach programu – do przekazania szkołom przeznaczono kwotę 40 milionów złotych. W pierwszej
kolejności środki te zostaną rozdysponowane między szkoły, które złożyły wnioski na zakup pomoc dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkole. Wnioski o taki zakup (lub jego
refinansowanie) złożyło prawie 7,5 tysiąca spośród niemal
14 tysięcy uprawnionych szkół. Wnioski te opiewają na kwotę 62 miliony złotych.
• Wnioski o dofinansowanie utworzenia lub modernizacji placu zabaw przy szkole lub refinansowania tych kosztów, złożyło ponad 1,5 tysiąca szkół. Łączna kwota, na którą opiewają, wynosi 66,8 miliona zł.
Program OWOCE W SZKOLE
• Program przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię
Europejską.
• W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad
miliona dzieci.
Budżet programu wynosi: 12.297.064 euro, w tym z budżetu UE
9.222. 800 euro oraz z budżetu krajowego 3.074.264 euro
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Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
• zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
• w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
• zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
• zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej;
• zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty;
• w sprawie nadzoru pedagogicznego;
• w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
• zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania
zespołu oceniającego;
• zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
• w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
• zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
• zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki
zawodu.
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Wnioski z narady dyrektorów
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
dla uczniów niewidomych i słabowidzących

D

yrektorzy ośrodków i szkół dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i słabowidzących) zebrani na
naradzie w dniu 23 października 2009r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach wyrazili
głębokie zaniepokojenie postępem prac nad wydrukiem podręczników w brajlu i powiększonym czarnym druku dla wyżej
wymienionej grupy uczniów.
Propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie
adaptacji i druku podręczników, mogą powodować zagrożenia
merytoryczne i organizacyjne w zakresie dostępności podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczących się
we wszystkich formach kształcenia (placówkach specjalnych,
szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych).
W związku z tym zostały sformułowane następujące wnioski:
1. Adaptacja podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku
powinna być oparta o ujednolicone zasady adaptacji uzgodnione i zaakceptowane przez ośrodki.
2. Należy zapewnić ośrodkom środki finansowe niezbędne do
pokrycia kosztów wydruku podręczników lub do zlecenia
druku podmiotom zewnętrznym.
3. Format zapisu elektronicznego podręczników powinien być
dostosowany do możliwości technicznych urządzeń, jakimi
dysponują ośrodki (typ drukarek, rodzaj oprogramowania),
albo powinny być zapewnione środki finansowe na zakup
innego sprzętu i na szkolenie kadry w jego obsłudze.
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4. Oferta tytułów podręczników dostępnych w brajlu i powiększonym czarnym druku powinna być poszerzona w zależności od zgłoszonych potrzeb każdego ośrodka. Wytyczone
ramy czasowe przeznaczone na adaptacje powinny pozwalać
na rzetelne wykonanie pracy.
5. Powinny być kontynuowane, podjęte przez MEN, zadania
związane z opracowaniem i wydrukiem podręczników dla
uczniów słabowidzących, tytuły podręczników w powiększonym druku powinny być zgodne z tytułami drukowanymi
w brajlu.
6. Należy już rozpocząć działania w celu adaptacji podręczników dla uczniów klas drugich, tak aby były one dostępne
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011.
7. Część tegorocznych środków finansowych, przeznaczonych
na druk podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku powinna być przesunięta na rok 2010 r.
8. Ośrodki powinny mieć zapewniony nieograniczony przez limit czasowy dostęp do zapisu elektronicznego adaptowanych
podręczników zamieszczonych na stronie MEN, jak również
otrzymać opracowanie na dysku CD/DVD.
Podpisani obecni na naradzie przedstawiciele sosw
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Wnioski z konferencji nauczycieli
masażu leczniczego

W

dniu 9.11 2009 r., w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Laskach, odbyła się konferencja nauczycieli masażu leczniczego z ośrodków specjalnych
z Chorzowa, Lasek, Łodzi, Wrocławia i Policealnej Szkoły Integracyjnej Masażu Leczniczego w Krakowie. Uczestnicy konferencji wyrazili głębokie zaniepokojenie zwiększającymi się z roku na
rok trudnościami absolwentów niewidomych i słabo widzących
w zdawaniu egzaminu dyplomowego w zawodzie technika masażysty.
Widocznym efektem narastania problemów związanych
z obowiązującą od trzech lat nową formą egzaminu dyplomowego dla absolwentów szkół masażu leczniczego jest coraz niższy procent jego uczestników uzyskujących pozytywny wynik
egzaminu.
Zdaniem nauczycieli, wśród których są też pełniący funkcję
egzaminatorów w zawodzie technika masażysty, źródłem kłopotów młodzieży z egzaminem dyplomowym w tym zawodzie jest
budząca wiele kontrowersji szeroko pojęta forma egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uważają oni, że obecna
forma egzaminu i stosowane procedury wymagają gruntownych
zmian.
Poniżej przedstawiamy wnioski sformułowane w czasie
wspomnianej wyżej konferencji. Prosimy przedstawicieli Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych o wnikliwe
ich przeanalizowanie i niezwłoczne wprowadzenie koniecznych
zmian, kierując się najlepiej pojętym dobrem uczniów ubiegających się, po kilku latach trudnej nauki zawodu, o tytuł technika
masażysty.
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Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian:
1.

W zakresie warunków i form dostosowania egzaminu do
potrzeb zdających niewidomych i słabowidzących

1.1 Rozszerzenie obecnie obowiązujących dostosowań warunków i form przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe o rozwiązania stosowane przy egzaminie maturalnym.
W tym
- możliwość wydłużenia egzaminu o 50 procent czasu
przewidzianego na rozwiązanie arkusza standardowego/
egzamin standardowy;
- korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego
przy odczytywaniu poleceń i i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego w przypadku, gdy zdający
nie opanował pisma Braille’a (możliwość korzystania
z plików dźwiękowych, jaką przewidują procedury dostosowania egzaminu zawodowego, wymaga od zdającego dobrej znajomości obsługi komputera i programu
udźwiękowiającego, a więc nie każdy zdający – nowo
ociemniały, może z tej formy skorzystać);
1.2. Umożliwienie większego wyboru dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb osób słabo widzących,
w tym:
- Możliwość wyboru arkuszy egzaminacyjnych formtu
A4 drukowanych czcionką 16 i 24 pkt przez absolwentów
słabowidzących (obecnie przy większych powiększeniach
możliwy jest tylko format A3). Format A4 umożliwia absolwentom słabowidzącym korzystanie z powiększalnika;
- Możliwość wyboru powiększonego arkusza lektorskiego przez absolwentów słabo widzących (jest to arkusz do169

stosowany do wydruku w brajlu i nie zawierający treści
graficznych)
Uzasadnienie. Ogólne sformułowania jakie się znajdują
w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, niepełnosprawnych
i niedostosowanych społecznie od roku szkolnego 2007/2008 powodują, że niektóre OKE wyrażają zgodę na takie formy dostosowania egzaminu, na które nie zgadzają się inne. Np. OKE
w Krakowie nie wyraziła zgody na obecność na egzaminie nauczyciela wspomagającego w przypadku osoby świeżo ociemniałej, OKE we Wrocławiu, zgodziła się na taką formę dostosowania egzaminu.

1.3. Właściwe zaadaptowanie – przeredagowanie rysunków
i grafiki stosowanej w arkuszach o powiększonym druku.
Rysunki te nie mogą być tylko powiększonymi replikami
rysunków z arkuszy standardowych, gdyż stają się nieczytelne.
2.

W zakresie stosowanych procedur

2.1 Standardy egzaminacyjne powinny być zgodne z podstawą programową. Oznacza to, że w zadaniach nie powinno się wymagać wiedzy i umiejętności, które nie występują
w podstawie programowej.
2.2 Kryteria oceniania powinny być powszechnie udostępniane i znane nauczycielom i zdającym. Umieszczenie roz170

wiązania przykładowego arkusza nie wyczerpuje wszystkich
możliwych poprawnych odpowiedzi. Znajomość kryteriów
oceniania pozwoliłaby nauczycielom na lepsze przygotowania zdających. Obecnie kryteria te są znane tylko egzaminatorom, którzy za zgodą OKE udostępniają je na spotkaniach
szkoleniowych i konferencjach dotyczących egzaminów zawodowych. W spotkaniach tych uczestniczy jednak tylko
wąskie grono nauczycieli przedmiotów zawodowych, a ta
wiedza nie jest przecież zastrzeżona.
2.3 Potrzebne jest organizowanie szkoleń i warsztatów doszkalających z zakresu wymagań egzaminacyjnych w zawodzie technik masażysta dla nauczycieli i egzaminatorów,
którzy nie uczestniczą w procesie sprawdzania prac, szczególnie jest to istotne w obecnej sytuacji, kiedy kryteria oceniania są udostępniane tylko wąskiej grupie.
2.4 Potrzebne jest udostępnienie nauczycielom arkuszy
z części pisemnej-teoretycznej po egzaminie (obecnie
arkusze po egzaminie dostaje absolwent, nie są więc one
objęte klauzulą tajności). Nauczyciel, który w pracy dydaktycznej chciałby posłużyć się nimi, nie ma takiej możliwości.
2.5 Należy usuwać błędy merytoryczne, które występowały
w arkuszach egzaminacyjnych, mimo uwag zgłaszanych
przez recenzentów.
2.6 Należy uwzględnić skargi uczniów, którzy – po skorzystaniu z prawa wglądu do prac – informują o błędach w ocenianiu.
3.

W zakresie kształtu arkusza egzaminacyjnego i zadań
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3.1 Kryteria oceniania powinny uwzględniać różne nazewnictwo i terminologię obecną w literaturze przedmiotu.
W literaturze zawodowej – w zakresie technik masażu i fizjoterapii stosowane i przyjęte są różne terminologie, odbiciem tej sytuacji jest używanie różnego nazewnictwa
w edukacji szkolnej. Niestety, sytuacja ta nie jest uwzględniona w arkuszach egzaminacyjnych (w zdaniach i przyjętych
kryteriach oceniania). Dlatego sugeruje się wykonanie dla
egzaminatorów tabeli-zestawienia, która zawierałaby pojęcia,
terminy równoważne, tak aby merytorycznie poprawnie odpowiedzi zdających mogły być oceniane pozytywnie.
3.2 Potrzebne jest umieszczenie przy zadaniach w arkuszu
egzaminacyjnym punktacji za rozwiązanie prawidłowe:
za wykonanie całego zadania i poszczególnych jego części. Informacja o liczbie punktów możliwych do otrzymania pozwoli absolwentom na przyjęcie bardziej racjonalnej
strategii przy udzielaniu odpowiedzi, a także właściwsze
rozłożenia czasu egzaminacyjnego. W arkuszach maturalnych przy każdym zadaniu podana jest punktacja za właściwe rozwiązanie zadania.
3.3 Większa precyzja w formułowaniu poleceń w zadaniach,
które muszą być jednoznaczne. Od absolwenta nie można
wymagać, aby domyślał się, co autor miał na myśli.
3.4 Ujednolicenie form zadań. Zadania występujące w arkuszu
egzaminacyjnym powinny być ujednolicone pod względem
formy we wszystkich sesjach egzaminacyjnych.
4.

W zakresie formy egzaminu zawodowego
Docelowo najlepszą formą egzaminu praktycznego jest
wprowadzenie części praktycznej – z wykonania masażu na
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manekinie. Przykład proponowanej formy egzaminu zawodowego w załączniku.
Uzasadnienie: wykonywanie masażu jest podstawowym
działaniem terapeutycznym technika masażysty, więc ocena
przygotowania zawodowego nie powinna ograniczać się do
kontroli wiadomości i opisu wykonanego zabiegu.
Adresaci pisma
Centralna Komisja Egzaminacyjna,
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Do wiadomości
Ministerstwo Zdrowia Departament Kształcenia
Rzecznik Praw Obywatelskich
Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Komisja sejmowa Marek Plura
Polski Związek Niewidomych
Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne
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Wnioski z konferencji na temat
zapisów brajlowskich i adaptacji podręczników
dla niewidomych
Kraków, 7 listopada 2009 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Dyrekcja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie ul. Tyniecka 6 przesyła wnioski, które zostały sformułowane podczas Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych,
poświęconej problematyce szkolnych zapisów brajlowskich oraz
adaptacji i wydruku podręczników szkolnych dla potrzeb niewidomych, która odbyła się w Krakowie dnia 7 listopada 2009 r.
I. Uregulowania sytuacji formalno-prawnej adaptacji i wydruku podręczników:
• zobligowanie Ministerstwa do uzyskania zgody od wydawnictw na adaptacje podręczników.
• postulat zatwierdzenia i opublikowania „Zasad adaptacji
podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów niewidomych”, opracowanych na Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Specjalnych Ośrodków dla Niewidomych, poświęconej problematyce szkolnych zapisów brajlowskich
oraz adaptacji i wydruku podręczników szkolnych dla potrzeb niewidomych, w Krakowie, dnia 7 listopada 2009.
• postulat wprowadzenia wymogu uzyskania pozytywnej recenzji merytorycznej podręcznika dwóch tyflopedagogów,
specjalistów w danej dziedzinie, z minimum 5-letnim do174

świadczeniem w pracy dydaktycznej z osobami niewidomymi w SOSW oraz oceny pod względem funkcjonalności
podręcznika przez nauczyciela niewidomego (pracującego
w SOSW lub PZN – to może być jedna z tych dwóch powołanych osób).

II. Zasady adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb
uczniów niewidomych:
• Ustalenia ogólne
1. Adaptacja treści występującej w podręcznikach powinna
być dokonywana według kryterium funkcjonalności i celowości w procesie dydaktycznym ucznia niewidomego,
z uwzględnieniem obowiązującej podstawy programowej. Jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba, fragmenty tekstu mogą więc być:
a) zmienione, jeśli wymaga tego dostosowanie do specyfiki percepcji ucznia niewidomego,
b) pominięte, jeśli nie mają one znaczącego wpływu na
proces dydaktyczny w przypadku ucznia niewidomego.
2. Notacja brajlowska używana w podręczniku powinna być
zgodna z następującymi opracowaniami:
a) „Brajlowska notacja matematyczna, fizyczna, chemiczna – poradnik dla nauczycieli; praca zbiorowa
pod redakcją Jana Świerczka”, wydanym w Krakowie
w 2003 r.,
b) „Zasady stosowania częściowo zmodyfikowanego zapisu brajlowskiego wykorzystywanego w publikacjach
o charakterze humanistycznym. Poradnik dla nauczycieli, instruktorów brajla, wydawców publikacji brajlowskich oraz osób korzystających z pisma Braille’a,
Warszawa 2003”,
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c) „Ujednolicona międzynarodowa brajlowska notacja
muzyczna”, wyd. Toccata, Warszawa 2001,
d) zasadami notacji brajlowskich obowiązujących dla
danego języka obcego.
3. Pliki z tekstem podręcznika należy publikować w uzgodnionym przez wszytkie ośrodki dla niewidomych formacie i programie, przygotowane do wydruku dwustronnego. Rozmiar papieru powinien być jednolity dla danego
przedmiotu w pełnym cyklu nauczania.
4. Strony podręcznika powinny być numerowane w brajlu,
a każdy tom podręcznika powinien zawierać spis treści
w brajlu z odnośnikami do odpowiednich stron.
5. Numeracja zadań, przykładów, ćwiczeń, doświadczeń itp.
powinna być zgodna z numeracją oryginalną, nawet jeśli niektóre formy tego typu zostały pominięte w całości.
W wersji brajlowskiej należy umieścić informację o pominiętych obiektach.
• Grafika
1. Adaptacja grafiki występującej w podręcznikach powinna
być dokonywana według kryterium funkcjonalności i celowości w procesie dydaktycznym ucznia niewidomego,
z uwzględnieniem specyfiki percepcji dotykowej, a także
obowiązującej podstawy programowej. Elementy graficzne mogą więc być:
a) uproszczone do takiego zakresu treści, jaki jest konieczny ze względów merytorycznych;
b) zastąpione opisem słownym;
c) pominięte, jeśli nie mają one znaczącego wpływu na
proces dydaktyczny w przypadku ucznia niewidomego.
2. Rysunki powinny być przygotowane w formie osobnych
plików w formacie pdf, umożliwiających wydruk w for176

macie papieru zgodnym z formatem części tekstowej
podręcznika w technologii papieru pęczniejącego i (jednocześnie) drukarek firmy ViewPlus.
Zaleca się dołączenie grafik w formacie źródłowym
celem umożliwienia nauczycielom modyfikacji grafiki.
3. Rysunki powinny być ponumerowane; na górze rysunku powinna się znajdować informacja w brajlu na temat
numeru rysunku. Dopuszcza się umieszczanie więcej niż
jednego rysunku na jednej stronie wydruku.
4. Do plików graficznych należy dołączyć informację dla
osoby zajmującej się oprawą na temat umiejscowienia
i orientacji kartek z rysunkami pomiędzy kartkami z tekstem podręcznika.
• Oprawa i podział na tomy
1. Podręcznik należy podzielić w sposób logiczny, uwzględniający istniejącą strukturę podręcznika na tomy o objętości nieprzekraczającej 45 kartek, wliczając w to kartki
z rysunkami.
2. Każdy tom powinien być opatrzony stroną tytułową podręcznika i informacją ułatwiającą orientację w kryteriach
dokonanego podziału.
3. Każdy tom powinien być zbindowany przy użyciu grzbietu z uchwytami umożliwiającymi wpięcie kilku tomów do
segregatora, pełniącego dodatkową funkcję porządkującą
poszczególne tomy podręcznika.
• Pomoce dla nauczyciela
1. W celu ułatwienia nauczycielowi orientacji w brajlowskiej
wersji podręczniku, należy przygotować plik czarnodrukowy zawierający treść wersji brajlowskiej podręcznika
wraz z informacją o podziale na strony brajlowskie i numeracją tych stron.
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III. Niezbędne programy i sprzęt, w które powinien zostać
wyposażony każdy Ośrodek:
• drukarka brajlowska Index 4Waves PRO z rozszerzonym
pakietem gwarancyjnym do 5 lat (służąca do wydruku
tekstu w brajlu na papierze z perforacją tzw. składance),
• drukarka brajlowska ViewPlus Elite 200 z rozszerzonym
pakietem gwarancyjnym do 4 lat (służąca do wydruku
grafiki w brajlu na papierze z perforacją tzw. składance),
• profesjonalna gilotyna (służąca do odcinania krawędzi
w stosie zadrukowanych kartek; bez odcięcia krawędzi
zadrukowane kartki są połączone u góry i u dołu strony
tak, że przewracanie kartek jest niemożliwe),
• kolorowy laserowy system kopiująco-drukujący formatu A3 np. Minolta bizhub C280 (służący do wydruku
grafiki na „papierze pęczniejącym”),
• wygrzewarka Piaf (służąca do uwypuklenia płaskiego rysunku wykonanego na papierze pęczniejącym),
• oprogramowanie DBT (Duxbury Braille Translation
Software) z pakietem SMA w wersji wielostanowiskowej
na co najmniej 10 komputerów (służące do przygotowania
wydruków w brajlu),
• profesjonalna bindownica elektryczna np. FP340 (przeznaczona do intensywnej pracy, z wymiennymi modułami),
Ponadto konieczne jest zapewnienie Ośrodkom materiałów
eksploatacyjnych do ww. urządzeń (papier brajlowski, papier
pęczniejący, tonery, bębny, materiały do oprawy) oraz wymianę
zużytego sprzętu bądź ponoszenia wysokich nakładów serwisowania po okresie gwarancji.
Sprzęt, którym aktualnie dysponują Ośrodki, nie jest profesjonalny i ma według danych producenta służyć do okazjonalnych
wydruków. Jego intensywna eksploatacja na potrzeby wydruku
podręczników spowoduje zużycie w bardzo krótkim czasie.
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INNE WYDARZENIA
12.10.

14.10.

26.10.

02.11.

w Sali Organowej w Laskach odbył się uroczysty
koncert z okazji święta szkoły Muzycznej ustalonego
na dzień imienin patrona Szkoły Edwina Kowalika.
W ramach koncertu wystąpiły nasze dzieci oraz zespół Damiana Pietrasika. W wirtuozowskim wykonaniu Macieja Burdzy – skrzypce (wnuka patrona
Szkoły) i Aleksandry Kowalik-Burdzy – fortepian,
usłyszeliśmy I i IV część Symfonii hiszpańskiej
Edwarda Lalo. Poza tym wspomnieniami o Edwinie
Kowaliku dzielili się: żona artysty Danuta Kowalik,
siostra Blanka Wąsalanka i prezes Władysław Gołąb.
w Dniu Nauczyciela została odprawiona Msza święta
w intencji zmarłych i żyjących nauczycieli Ośrodka,
a następnie odbyło się spotkanie przy kawie, którego punktem centralnym były wspomnienia siostry
Blanki o organizowanych przez nią mikrokongresach z udziałem wybitnych artystów i działaczy kultury.
zmarła w Warszawie śp. Teresa Micewicz – anglistka,
tłumaczka i pisarka, autorka powieści biograficznej
o św. Teresie od Dzieciątka Jezus – Mała Wielka
Święta. Zaprzyjaźniona z Laskami, uczestniczka
wtorkowych spotkań modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym w kościele św. Marcina. Pogrzeb odbył
się 2. listopada na Powązkach.
w Laskach zostało otwarte Studium Podyplomowe
z zakresu tyflopedagogiki, którego kierownikiem
jest prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz –
dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu na UKSW.
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21.11.

26.11.

01.12.

02.12.

W ramach studium podniesie swoje kwalifikacje
merytoryczne 26 zakładowych nauczycieli i wychowawców.
w Laskach miała miejsce piękna uroczystość – Jubileusze Sióstr. Siedemdziesięciolecie Profesji Zakonnej obchodziły: s. Klara (odnowienie ślubów
złożyła 6 stycznia br.) oraz s. Augustyna. Pięćdziesięciolecie obchodziły: s. Teodora, s. Michalina, s. Goretti, s. Miriam i s. Deodata. Dwudziestopięciolecie – s. Klaudia, s. Norberta, s. Daria
i s. Fides, która miała swoją uroczystość podczas
wakacji. Więcej miejsca poświęcimy Jubilatkom
w następnym numerze „Lasek”.
prezes Władysław Gołąb odebrał w siedziebie warszawskiej Ranault dziewięcioosobowy samochód,
dla potrzeb Domu Niewidomego Dziecka prowadzonego od 25 lat przez Cecylię Czartoryską. Jest
to piekny dar firmy Renault, za który w tym miejscu bardzo dziękujemy.
w kościele św. Anny w Warszawie odbył się egzamin
dyplomowy Anny Faderewskiej-Kuszaj, absolwentki
z Lasek, która kończy studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas Eucharystii
– celebrowanej przez ks. prof. dr. Kazimierza Szymonika – Ania wykonała akompaniament liturgiczny
i dyrygowała chórem Państwowej szkoły Muzycznej
II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie, prowadzonym
prez dr hab. Katarzynę Sokołowską.
młodzież i pracownicy Ośrodka w Laskach uczestniczyli w Wielkiej Gali z okazji piętnastolecia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja, którego prezesem
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jest Piotr Pawłowski. Stowarzyszenie zajmuje się
zagadnieniami związanymi z życiem osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, podejmuje szereg
inicjatyw: Miasto bez barier, Człowiek bez barier,
Turystyka bez barier. Gala miała miejsce w Sali Kongresowej.
Uczestników Wielkiej Gali powitał premier Donald
Tusk. Całość prowadzili: Dorota Wellman – dziennikarka, producentka programów telewizyjnych
i radiowych – oraz Marcin Prokop znany jako prowadzący programy w TVN. W części artystycznej
wystąpili: Stanisław Soyka, Ewa Lewandowska, Marcin Wyrostek, Romek Roczeń, Mateusz Dębek i zespół Audiofeels.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: s. Idę Burzyk, Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę
i Władysława Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: M. Adamczyk, s. Ida Burzyk,
Piotr Grocholski, A. Kunicka, A. Lewicka, Jerzy Migurski,
H. Pasterny, s. Elżbieta, s. Rut Wosiek.
181

Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2009 rok):
Akademia Pedagogiki Specjalnej, L. Amber (Australia), M. Bajorska, M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełchowie, K. Białas,
E. i L. Bieda, E. Bielicka, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
UMCS, I. i Z. Błażej, S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, A. Burakowski, Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, E. Chromińska, T. Chwałek-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, A. Czerpińska-Hołówka, o. S. Ćwierz,
M. Dębska, B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwornicki, D. Ebert, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin,
J. Gargula, M. Gawrońska, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiewski, B. Grabowska, ks. J. Grella, Z. Gutkiewicz, J. Górna, Ch. Hakuba
(Austria) D. Hanusek, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel,
ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, H. Jurczenko, A. Kamińska, B. Kendziora-Drzyzga, J. Klekowska,
ks. J. Knyć, W. Klonowska, J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak, B. Kryska,
Z. i K. Krzemkowskie, T. I A. Krzywaccy, M. Kukułka, H. Kuszell,
J. Kutrzeba, M. Kwiatkowska, W. Leśniak, W. Listkowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Maternicka, T. Mazowiecki, E. Medyńska, T. Mielęcki, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, ks. bp
A. Nossol, M. Niedzielska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, R. Nowacka-Pyrlik, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlicka, P. Pieniężny, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), U. Pokojska, ks. P. Polaczek,
A. Polak, ks. J. Popławski, A. Półtawski, M. Przewłocki, J. Putz,
W. Rodowicz, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Ruszkowska,
T. Sałata, H. Samsonowicz, ks. A. Santorski, A. Sękowski, Z. Siejka,
A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Sta182

rostecki, ks. bp S. Stefanek, S. Stelmaszczyk, B. Strońska, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della Croce (Włochy), E. Szachowska,
H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga, E. Ślipska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, T. Stefański,
Z. Tajer, J. Titkow, A. Tkacz, ks. A. Tronina, E. Ulikowska-Janecka,
E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska,
B. i J. Wojnowscy, M. Wrzosek, K. Wrońska, J. Zajnoczko, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, J. Zięckowska, ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk, K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda

Serdeczne Bóg zapłać
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku przeznaczonym
dla posiadacza rachunku)
Redakcja
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