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OD REDAKCJI
Józef Placha

W cieniu narodowej próby

W

ubiegłym roku na przełomie czerwca i lipca w wakacyjnym
numerze „Lasek” zwracałem uwagę na potrzebę wrażliwości społecznej w związku z powodzią na południu kraju. Również
zachęcałem do zachowania umiaru w zakresie oczekiwań i ocen
w obliczu trudnych sytuacji, jakie czasem gotuje nam los.
Tak się złożyło, że niestety i w tym roku, tym razem w maju
i czerwcu, nawiedziła nas fala jeszcze większej powodzi, która pozbawiła wielu Polaków całego dorobku, a niektórych nawet życia.
I tym razem bezinteresowny odruch solidarności z poszkodowanymi wyzwolił wiele wręcz heroicznych działań, które wpisują się
w piękną kartę naszej jedności. Jeżeli w ogóle można było mówić
w tamtych dniach o jakimkolwiek podziale społecznym, to jedynie
w kategorii tych, co pomagali – i nadal to robią – oraz tych, którzy
tej pomocy wciąż potrzebują.
Drugim wydarzeniem – choć chronologicznie pierwszym
– była tragedia z 10 kwietnia, kiedy to doszło do katastrofy samolotu prezydenckiego, podczas której zginęło 96 pasażerów – w tym
Prezydent Rzeczypospolitej wraz z Małżonką, oraz wielu wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i kościelnego.
Byli w drodze na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy
mordu na Polakach w Katyniu.
Od tej katastrofy minęły już niemal trzy miesiące i wciąż
trudno poukładać to sobie w jakąś sensowną całość. Z pewnością
upłynie jeszcze sporo czasu, zanim będzie można z większym spo5

kojem i dystansem zrównoważyć ocenę tych niezwykle traumatycznych dla nas dni.
To, co możemy zrobić dzisiaj – zwłaszcza w Laskach, gdzie
na co dzień łączymy krzyż niewidomych ze zbawczym wymiarem
cierpienia Chrystusa – to ofiarować również i ten okres narodowej
próby Bogu. I wierzyć, że mimo wszystko ów tajemniczy i tragiczny zbieg okoliczności był wpisany w Boże Plany i prędzej czy
później zaowocuje nieznanym nam jeszcze dzisiaj Dobrem.
Prośmy, aby w miarę potęgowania się bólu po stracie tak wielu
wybitnych i ważnych dla Polski i Kościoła osób, nasilał się również
duch prawdziwej solidarności i woli wytrwania w jedności, która
tak mocno zarysowała się zwłaszcza w dniach narodowej żałoby.
Oby wystarczyło nam sił i determinacji w kierunku szukania
dobra wspólnego tu i teraz, a także później, zmagając się z niełatwą codziennością.
Poniżej publikujemy dwa wspomnienia o śp. ministrze Januszu Krupskim i śp. generale Kazimierzu Gilarskim, którzy również zginęli w katastrofie. Autor wspomnień: Władysław Gołąb
– prezes naszego Towarzystwa – był związany z nimi w sposób
szczególny.
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10 KWIETNIA 2010
Władysław Gołąb

Złożyli ofiarę ze swego życia

K

omunikat Polskiego Radia, jaki usłyszałem w sobotę
10 kwietnia, był dla mnie porażający – samolot z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie, uległ rozbiciu
w czasie lądowania pod Smoleńskiem. Ze zgrozą wysłuchałem
listy ofiar. Znalazłem wśród nich kilkanaście osób, które osobiście znałem. Dwóm z nich chciałbym poświęcić kilka słów
wspomnień.
Minister Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak powiedział Jego przyjaciel Bogdan
Borusewicz, „Człowiek kryształowo uczciwy,
z piękną kartą opozycyjną” należy do grona
tych, którzy w dniu 10 kwietnia 2010 r. polecieli
do Smoleńska, by oddać hołd pomordowanym przed 70-ciu laty
oficerom polskim, a w konsekwencji złożyli ofiarę z własnego
życia.
Janusz Krupski urodził się 9 maja 1951 r. w Lublinie.
W latach 1970–1975 r. był studentem KUL-u na wydziale historii. Na wiecu studenckim w 1973 r. wystąpił przeciwko wprowadzeniu na KUL-u Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a gdy protest ten został zignorowany, wraz z Bogdanem
Borusewiczem wybrał się z petycją do Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Socjalistyczny Związek został zlikwidowany.
Od tej pory życie Janusza Krupskiego zdominowane zostało
przez działalność patriotyczno-opozycyjną.
7

Żona, Joanna Puzyna-Krupska, zapytana, co imponowało
w Januszu? – odpowiedziała bez wahania: „Odwaga. Bezkompromisowość. Szczerość. – Ujął mnie tym od razu”.
W 1976 r. wstąpił do Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Od 1977 r. przez dziesięć lat prowadził nielegalne wydawnictwo, w którym ukazywały się „Spotkania” –czasopismo
młodych katolików, w którym między innymi publikowali
swoje artykuły ks. Franciszek Blachnicki i ks. Józef Tischner.
W 1980 r. wszedł do władz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W 1982 r. przez kilka miesięcy był internowany, a 21 stycznia 1983 r. został uprowadzony wprost z ulicy w Warszawie, wywieziony do Puszczy Kampinoskiej koło
wsi Truskaw i dotkliwie poparzony żrącym płynem. Akcję tę
przeprowadził kpt. Grzegorz Piotrowski – ten sam, który później dokonał porwania ks. Jerzego Popiełuszki. Po odzyskaniu
niepodległości brał udział w pracach sejmowych do zbadania skutków stanu wojennego i w Komisji Odpowiedzialności
Konstytucyjnej.
Od 2000 r. do 2006 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Od 19 maja 2006 r. pełnił funkcję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Na tym stanowisku poznałem bliżej śp. Janusza Krupskiego. Był człowiekiem skromnym i otwartym na dialog. Ujął
mnie tym, że potrafił słuchać. Z Zakładem dla Niewidomych
w Laskach był związany w szczególny sposób. Tu bliżej poznał
swoją żonę Joannę Puzyniankę, córkę dr inż. Czesława Puzyny
– wybitnego specjalisty z zakresu akustyki, a zarazem wielkiego
społecznika, służącego pomocą niewidomym. W 1983 r. Joanna i Janusz wzięli ślub w Laskach z udziałem czterech księży,
z głównym celebrantem ks. Andrzejem Szostkiem, późniejszym
rektorem KUL-u. Państwo Krupscy mają siedmioro dzieci,
najmłodsza córka ma dopiero 11 lat.
8

Minister Janusz Krupski po raz ostatni był w Laskach w dniu
3 września 2007 r., kiedy to w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczał Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Michała Żółtowskiego, zasłużonego działacza
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Później spotkałem się
z ministrem Krupskim jeszcze kilka razy, a ostatnio 14 grudnia
2009 r. podczas spotkania opłatkowego z kombatantami w Sali
Kolumnowej w Sejmie.
Pogrzeb, poprzedzony Mszą św. celebrowaną przez abp.
Kazimierza Nycza, z homilią ks. abp. Józefa Życińskiego w Kościele św. Marcina na Piwnej, odbył się na Powązkach. Zmarły
pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (za życia odmawiał przyjęcia jakichkolwiek odznaczeń).
Dziś pozostaje jedynie smutek, że już więcej nie uściśniemy
sobie rąk, już nie usłyszę Jego ciepłego i serdecznego głosu, że
już nie powiemy sobie – do zobaczenia. Z tego miejsca pragnę
wyrazić słowa współczucia Pani Joannie i zapewnić o modlitwie,
aby dobry Bóg dał Jej siły do zniesienia tego wielkiego krzyża,
a śp. Januszowi, aby znalazł w ramionach Dobrego Ojca, któremu ufał przez całe życie – radość wieczną.
Generał brygady Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu Warszawa – to kolejna ofiara tragedii, człowiek, którego znałem i, można
powiedzieć, byłem z nim zaprzyjaźniony. Jak na
wojskowego i to w stopniu generalskim, odznaczał się szczególną empatią. Nawiązywał bardzo
łatwo kontakt, był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
Kazimierz Gilarski urodził się 7 maja 1955 r. w Rudołowicach w województwie podkarpackim. Był absolwentem Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki
we Wrocławiu.
9

Służbę wojskową rozpoczął w roku 1978 w komendzie
Garnizonu Warszawa. W 1998 r. ukończył studia magisterskie
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i chyba te studia
pogłębiły w nim inne spojrzenie na człowieka. W 1993 r. został mianowany zastępcą komendanta Garnizonu Warszawa
i awansowany do stopnia pułkownika. Jesienią 2005 r. objął stanowisko dowódcy garnizonu i awansowany do stopnia generała
brygady.
Gen. Gilarski był inicjatorem przywrócenia rogatywek kompanii reprezentacyjnej i przedwojennej symboliki na sztandarach. Jego zasługą jest przywrócenie na Grobie Nieznanego
Żołnierza tablic pamiątkowych z walk wojny 1920 r. W 2000 r.
otwierał cmentarz w Katyniu. Był odpowiedzialny za uroczystości na cmentarzach polskich pod Monte Cassino, w Bolonii, Anconie, w Normandii i pod Lenino.
Kazimierz Gilarski był żonaty, miał córkę i syna. Kochał
swoje rodzinne strony. Jak pisze Wojciech Czuchnowski: „Gdy
w 2009 r. w Róźwienicy – woj. podkarpackie – nadano miejscowemu gimnazjum imię Orląt Lwowskich, na uroczystość przyjechali z Warszawy żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Przywiózł ich generał Gilarski (...). Chciał, żeby
dzieci zobaczyły to, co najlepsze w Polskim Wojsku – wspomina
sołtys Rudołowic, Józef Kud. Generał nieraz pomagał rodzinnej
miejscowości. W ostatnich latach przekazał miejscowej straży
pożarnej samochód. Zafundował dzieciom wycieczkę do Warszawy”.
Moje kontakty z generałem Gilarskim sięgają jeszcze lat dziewięćdziesiątych. Zawsze traktował nas, ociemniałych żołnierzy,
z ogromną estymą. Przed czterema laty, już jako dowódca Garnizonu Warszawa, przyjął nas na uroczystym obiedzie. Interesował się życiem ociemniałych żołnierzy i oferował pomoc. Ostatnio spotkałem go na uroczystościach w Kampinoskim Parku
Narodowym. Zapraszał mnie do odwiedzenia go. Umówiliśmy
10

się na pierwszą połowę maja. Niestety, dziś jest to już niemożliwe.
Gen. Kazimierz Gilarski był wielokrotnie odznaczany,
w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim i Oficerskim
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i odznaczeniami resortowymi.
Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała dywizji.
Dziś Jego żonie i dzieciom składam słowa współczucia,
a o Generale pamiętam w modlitwie...
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Refleksje urlopowe

L

ipiec i sierpień to miesiące wakacyjne – urlopowe. Czas na
przysłowiowy oddech, na oderwanie się od codziennych
zajęć, od pracy zawodowej. Ale to także czas na refleksje nad
sensem życia, nad tym, czemu służymy i dokąd zmierzamy.
Dobrze jest sięgnąć po wartościową lekturę, do tekstu, który
pozytywnie ładuje nasze akumulatory zapału i energii do pracy
i do życia.
Dziś chciałbym zastanowić się nad tym, co może najtrudniejsze, czyli nad komunikacją społeczną. Nasza Konstytucja,
w art.69., zobowiązuje Państwo do ustawowego zapewnienia
osobom niepełnosprawnym warunków życia, pracy zawodowej
i komunikacji społecznej. Delegację tę Państwo zrealizowało,
wydając ustawę z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst
jednolity – po kilkudziesięciu nowelizacjach Dz. U. z 2008 r.
Nr.14, poz. 92 – i już niestety z dalszymi zmianami/. Czy ustawa
ta zapewnia osobom niepełnosprawnym komunikację społeczną – trudno odpowiedzieć.
Przede wszystkim pytanie: co to jest komunikacja społeczna?
Moim zdaniem, to zniesienie wszelkich barier, jakie tworzy samo
życie w integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem,
w jakim przychodzi mu żyć. Inaczej mówiąc, to solidarność wywodząca się z zasady pomocniczości osadzona na gruncie miłości. Tylko taka solidarność pozwala nam przyjaźnie spojrzeć na
drugiego człowieka, nie naruszając jego prywatnej intymności.
12

Jakże trudno myśleć tak, jak myśli człowiek obdarzony inną niż
nasza niepełnosprawnością.. Jakże trudno tej inności nie nazywać nieszczęściem, ale szczególnym darem Boga.
Kiedyś zapytałem młodego księdza, czy kontaktował się
z jednym ze swoich parafian – niewidomym byłym wychowankiem Lasek. Odpowiedział ze zdumieniem: „Czy on tego ode
mnie oczekuje? Czy ja potrafię rozmawiać z niewidomym?”. Dla
tego księdza niewidomy to „inny człowiek”, jakby z innej planety.
A przecież nie był to zły kapłan, miał wiele dobrych pomysłów,
potrafił rozbudzać ciekawe inicjatywy wśród dzieci i młodzieży.
Jednak zabrakło mu odwagi, aby zobaczyć w niewidomym człowieka wartościowego, pełnego życia wewnętrznego, od którego
można się czegoś nauczyć.
Chyba podstawowym problemem w komunikacji społecznej
jest tendencja u każdego z nas, że tylko my możemy pouczać innych, a sami od nich niczego nauczyć się nie możemy. Oczywiście nie dotyczy to tzw. Mistrzów i przewodników duchowych.
Tymczasem, jak mówił papież Jan XXIII, „Każdy człowiek, niezależnie od wieku, w czymś nas przewyższa”.
Uczymy się od św. brata Alberta, od Matki Teresy z Kalkuty, że warto pochylić się nad każdym człowiekiem, nawet tym,
który upadł już na samo dno, o którym mówimy: sam sobie taki
los zgotował. Są ludzie załamani, żyjący w nieustannym stresie,
skłonni targnąć się na dar życia. Dla nich komunikacja społeczna to nieraz podana przyjazna ręka, dobry uśmiech i serdeczne
słowo. Jedną z najtrudniejszych barier do pokonania jest pojednanie z najbliższymi, gdy zostaną zerwane mosty porozumienia
i wzajemnej miłości. Jakże wtedy trudno powiedzieć te piękne
słowa: przepraszam cię, jesteś mi bliski i pragnę cię zrozumieć.
Okres wakacji to dobry czas na swoisty rachunek sumienia
– kto lub co mi przeszkadza być człowiekiem radosnym, jakich
tematów obawiam się poruszać z bliskimi, co mi przeszkadza
w wypełnianiu codziennych obowiązków w domu czy w pra13

cy, co przeszkadza w kontaktach towarzyskich, co opanowało
mój czas, pozbawiając mnie twórczego działania: telewizja, bezsensowne marzenia itp. Jeżeli taki rachunek sumienia wyzwoli
mnie choćby z jednej z chorób niszczących moją osobowość, to
już nie będą stracone nadchodzące wakacje.
Ale poza wszystkim, życzę Państwu dobrego wypoczynku,
wspaniałej pogody i duchowego odrodzenia.
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Z PERSPEKTYWY DUSZPASTERZA NIEWIDOMYCH
ks. Jakub Szcześniak

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych
W ubiegłym roku Wydawnictwo
Księży Jezuitów zwróciło się do mnie
z prośbą o napisanie artykułu do zbiorowej pracy pt. „Sztuka bycia księdzem”,
która jest kontynuacją wydanych wcześniej: „Sztuka spowiadania” oraz „Sztuka kierownictwa duchowego”.
Przygotowując ten artykuł, zdałem
sobie sprawę, jak moje widzenie i przeżywanie tej rzeczywistości
ukształtowały się w spotkaniu z Niewidomymi – a przede wszystkim z moimi uczniami. Spośród osób niewidomych, które miały na
mnie szczególny wpływ, pragnę wymienić Matkę Elżbietę Czacką.
Kiedy czytam Jej teksty, mam wrażenie, że dobrze się rozumiemy.
I choć sam artykuł traktuje szerzej kwestie posługi osobom niepełnosprawnym, to jednak te przemyślenia, jakimi pragnę się podzielić,
rodziły się właśnie tutaj – na laskowskich ścieżkach.
Tytuł traktuje o księżach duszpasterzach – wobec osób niepełnosprawnych, ale można te zasady potraktować bardziej uniwersalnie. Pisząc ten artykuł, miałem świadomość, że jest on
podsumowaniem siedmiu lat mego pobytu w Laskach. Dziękuję
Bogu, że pozwolił mi tutaj wzrastać, także poprzez wspólne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego podczas wtorkowych Lectio
Divina oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.
Pragnę zatem podziękować całej Wspólnocie Dzieła Lasek. Będąc tutaj rektorem naszej kaplicy, czułem się dobrze w tym środo15

wisku. W moim sercu Dzieło Lasek pozostanie już na zawsze jako
wyjątkowe miejsce, które zrodziło się z nadmiaru miłości. Sercem
ogarniam moich Księży kochanych – prawdziwych ojców i braci
w kapłaństwie. Stali się dla mnie bardzo bliscy. Dziękuję Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Dzieła, pośród
których znalazłem Przyjaciół. Dziękuję Wychowankom – Młodzieży i Dzieciom, którzy nadają sens naszemu życiu poświęconemu Bogu. Dziękuję tym wszystkim, którzy przychodzą do naszej
kaplicy modlić się – stali się oni moimi „parafianami” i zawsze się
cieszyłem się, widząc ich na wspólnej Eucharystii. Wielu spośród
nich to ludzie głębokiej relacji z Jezusem. Ponieważ ostatni będą
pierwszymi, na końcu dziękuję Siostrom za to, że były siostrami.
W rodzinie, wśród rodzeństwa, (a zawsze chciałem mieć rodzoną
siostrę), siostra jest jak mleko do kawy – rozjaśnia i czyni je delikatniejszym. Mogłem zatem doświadczyć tutaj spełnienia obietnicy Pana Jezusa o otrzymaniu stokroć więcej braci i sióstr już tu na
ziemi i w wieczności. Dziękuję Bogu za to, że dał mi takie miejsce,
które stało się moim domem. A do domu się wraca…
Ufam, że te poniższe przemyślenia pozwolą mi odnaleźć siebie
samego w codziennej posłudze.

N

a co dzień często niedostrzegani, zamknięci w swoich środowiskach bądź rodzinach, postrzegani nierzadko jako
margines społeczeństwa – są jednak obecni w tym świecie jak
nieustannie powtarzane pytanie o wartość i sens ludzkiego cierpienia. Niewidomi, niesłyszący, na inwalidzkich wózkach, upośledzeni – nazywani przez nas, zdrowych, niepełnosprawnymi
albo ludźmi specjalnej troski.
Kim są niepełnosprawni
Termin „ludzie specjalnej troski” czy „niepełnosprawni”
może budzić w niektórych osobach opór. Któż chciałby nosić
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znamię kogoś potrzebującego specjalnej troski ze względu na
swoją niepełnosprawność? Określenie to jakby z założenia skupia na jakiejś dysfunkcji osób określanych tym mianem, budząc
nieraz współczucie tam, gdzie jest ono nieadekwatne. Zwykle
termin ten przywołuje na myśl osoby dotknięte jakąś określoną
niepełnosprawnością związaną z kalectwem bądź też, patrząc
szerzej, osoby, które utraciły możliwość normalnego, pełnowartościowego i godnego życia w społeczeństwie. Wydaje się zatem, że dla wielu takie nazewnictwo ma pejoratywny wydźwięk.
Pewnie dlatego jeden ze studentów, poruszający się od kilkunastu lat na wózku, zwykł tłumaczyć swoim sprawnym kolegom
i koleżankom, że tak naprawdę niepełnosprawnym jest ten,
kto nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości, jakie otrzymał od Pana Boga. On sam aktywnym życiem, w którym było
miejsce na studia, sport, a także samotne pielgrzymki i wycieczki autostopem po Polsce, potwierdzał prawdziwość i trafność
tych słów.
Nie można powiedzieć, czym jest niepełnosprawność
w oderwaniu od tego, kim jest niepełnosprawny. Niepełnosprawność inaczej jest przeżywana przez dzieci i młodzież,
inaczej przez dorosłych. Inaczej bywa przyjmowana, gdy ktoś
rodzi się niepełnosprawny, inaczej zaś, kiedy ktoś nagle staje
się inwalidą. Jeszcze czymś innym będzie wchodzenie w ową
przestrzeń niepełnosprawności poprzez długotrwałą chorobę, powoli zabierającą kolejne ludzkie aktywności. Wreszcie
różnorodność inwalidztwa i stopień niesprawności to kolejny
aspekt, który należałoby brać pod uwagę w kontakcie z ludźmi
specjalnej troski.
Wspólnym mianownikiem dla posługi wobec osób niepełnosprawnych pozostaje ich cierpienie – obecne niezależnie od tego, czy czują się spełnieni i szczęśliwi, czy też niosą
w sobie niezgodę na zaistniały stan rzeczy. Nie można zatem pominąć faktu, że są to osoby głęboko zranione.
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Jeden z uczniów gimnazjum w Laskach, który urodził się
niewidomy, przez całe życie będzie pamiętał dzień, w którym
dowiedział się, że obok niego istnieje świat widzących rówieśników. Dla tego chłopca, wówczas sześcioletniego, traumatycznym wydarzeniem była wiadomość, że jego koledzy
idą uczyć się jazdy na rowerze, która dla niego była wtedy
niedostępna.
Współczucie i miłość wobec cierpiących
Ta krótka próba uchwycenia tego, czym jest niepełnosprawność, pokazuje, że trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na
osobę niepełnosprawną w sposób indywidualny. Tymczasem
spotykamy się z duszpasterstwem niewidomych i niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, głuchoniewidomych,
niesprawnych ruchowo czy wreszcie osób upośledzonych umysłowo. Oczywiście taki podział na poszczególne specjalistyczne
duszpasterstwa jest podyktowany poprzez te same kryteria, dla
jakich tworzy się chociażby specjalistyczne szkolnictwo dostosowane do możliwości i potrzeb poszczególnych środowisk.
Jednak kalectwo czy brak konkretnej sprawności nie powinno być tym, co łączy te osoby. Nie można tworzyć duszpasterstwa w oparciu o jakiś rodzaj cierpienia, ponieważ ono samo
w sobie nie łączy. To tak jakbyśmy chcieli ustanowić duszpasterstwo matek, którym zmarły dzieci.
W centrum posługi duszpasterskiej stoi nie tyle cierpienie
tych osób, ale miłość pasterska kapłana wobec nich. Kiedy patrzymy, jak powstawały różne dzieła charytatywne w Kościele
czy wspólnoty posługujące chorym, widzimy wyraźnie, jak ta
posługa wyrastała z serdecznego współczucia i miłości wobec
osób dotkniętych cierpieniem, które stały się charyzmatem założycieli owych wspólnot. Także obecnie takie wspólnoty parafialne powstają tam, gdzie jest ksiądz kochający ludzi chorych,
niepełnosprawnych i ułomnych.
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W każdej wspólnocie kościelnej ludzi niepełnosprawnych
i chorych nie brakuje, ale nie każda wspólnota daje im właściwe miejsce. Czasami dzieje się tak, ponieważ brak jest duszpasterzy, którzy potrafiliby z ogromnej miłości i szacunku wobec
nich stworzyć im miejsce w parafii, gdzie mogliby rozwijać swoją aktywność, służąc według osobistych darów i chryzmatów.
W naszych parafiach, choć są otoczeni troską sakramentalną
i duszpasterską, rzadko jednak znajdują swoje miejsce jako animatorzy wspólnot czy współpracownicy przeróżnych dzieł parafialnych. Zazwyczaj w parafiach zajmują miejsce tak zwanych
„podopiecznych”.
Tymczasem wyznaczanie przez proboszcza niepełnosprawnym roli osób, którymi trzeba się jakoś zaopiekować,
marginalizuje ich życie w konkretnej parafii. A przecież zapraszając niepełnosprawnych do współpracy, choćby w radzie
parafialnej czy do innego zespołu duszpasterskiego, dajemy im
nie tylko szanse na pełne zaangażowanie, lecz pokazujemy, że
właśnie w Kościele mają swoje niezastąpione miejsce i zadanie.
Pięknie o tym przypominał Jan Paweł II: „W Ciele Chrystusa,
które nieustannie wyrasta z Krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie, przeniknięte duchem Chrystusowej Ofiary, jest niczym
niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych
dla zbawienia świata. […] Dlatego Kościół upatruje we wszystkich cierpiących braciach i siostrach Chrystusa jakby wieloraki podmiot swojej nadprzyrodzonej siły. Jakże często do nich
właśnie odwołują się pasterze Kościoła, u nich właśnie szukają
pomocy i oparcia!”1.
To szukanie pomocy i oparcia powinno realizować się nie
tylko w wymiarze duchowym. Niepełnosprawni są potrzebni
wspólnocie także jako mądrzy doradcy w wielu wymiarach ży-

1

Jan Paweł II, Salvifici Doloris, Rzym 1984, VI, 27.
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cia parafii. Będąc członkami rady parafialnej, najlepiej wskażą
na potrzeby niepełnosprawnych. Człowiek codziennie poruszający się na wózku po swoim mieście najlepiej podpowie, jakie
urbanistyczne rozwiązania należałoby podjąć przy planowaniu
budowy nowego kościoła czy domu parafialnego. Osoba niewidoma podpowie duchownemu zasady postępowania przy posłudze sakramentalnej, zwłaszcza przy udzielaniu Komunii świętej
czy słuchaniu spowiedzi.
Osobisty kontakt duszpasterzy z niepełnosprawnymi
Można by zatem powiedzieć, że duszpasterstwo osób niepełnosprawnych zaczyna się od osobistego kontaktu kapłana
z tym, który został doświadczony cierpieniem. Wielki kapłan,
proboszcz Izabelina, ks. Aleksander Fedorowicz, sam cierpiący na nowotwór, w swoich listach do chorych pisał: „Chory
jest jak miasto otwarte po kapitulacji”2. Dużo mówi o posłudze księdza to, jak wchodzi do tego „otwartego miasta”. Jan
Paweł II w rozmowie z André Frossardem wyznał, że w okresie jego młodości ludzkie cierpienie onieśmielało go, gdyż odczuwał wyrzut wobec faktu, że inni cierpią, podczas gdy on
sam pozostaje wolny od tego3. Z czasem owo onieśmielenie
przerodziło się w serdeczne współczucie. Wielokrotnie stawało się ono prawdziwym wyznaniem miłości wobec Chrystusa, którego obecność szczególnie odczytywał w chorych
i cierpiących od początku posługi kapłańskiej. Przejmującym
tego świadectwem jest wspomnienie osobistego fotografa papieskiego Arturo Mari z pobytu Jana Pawła II w leprozorium
w Kalkucie: „Wielu z nas nie mogło nawet patrzeć na tych […]
ludzi zdeformowanych, bez twarzy. A on dotykał ich, głaskał,
przytulał do serca, całował, błogosławił, pomagał im jeść. Kie2
3

A. Fedorowicz, Jest nas tysiące…, Warszawa 1990, s. 61.
Por. A. Frossard, Nie lękajcie się, Rzym 1982, s. 99-100.
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dy papka wypływała im z ust, on wkładał im ją palcem z powrotem. Kiedyś przyklęknął tuż przy ślepcu i karmił go cierpliwie łyżeczką. To nie były tylko gesty – to była prawdziwa
miłość”4.
Kontakt księdza z chorym czy niepełnosprawnym może
stać się swoistym kryterium jego miłości pasterskiej nie tylko
dla samego kapłana, ale i dla tych, którzy są świadkami takiego spotkania. Może ono wzbudzić na nowo nadzieję, że miłość
jest możliwa, zarówno w chorym, jak i w świadkach tego wydarzenia. Trzeba pamiętać, że lekceważenie tego wymiaru posługi kapłańskiej mści się na całym Kościele. Duchowny może
sprawiać nieraz wrażenie tak pochłoniętego wieloma sprawami
parafii, że wydaje mu się usprawiedliwione niedostrzeganie niepełnosprawnych w swoim otoczeniu. Może tłumaczyć się, że nie
jest to jego charyzmat, a ponadto przecież owocnie wypełnia
w Kościele wiele innych powierzonych mu zadań.
Nie każdy ksiądz w swoim powołaniu musi być specjalistą
od niepełnosprawnych, poświęcając się im w sposób wyjątkowy.
Jednak każdy prezbiter powinien podejmować to wszystko, co
wypływa z samego serca Ewangelii, bez zamykania się we własnej, jakże niekiedy ciasnej wizji duszpasterstwa i bez otaczania
się jedynie tymi, których sam zauważył i wybrał według własnego subiektywnego kryterium. Nie sposób w takiej postawie
nie dostrzec szukania własnej korzyści. Papież Benedykt XVI
w encyklice Deus Caritas est mówi: „Caritas – agape wykracza
poza granice Kościoła; przypowieść o dobrym Samarytaninie
pozostaje kryterium miary, nakłada powszechność miłości, która kieruje się ku potrzebującemu spotkanemu «przypadkiem»
(por. Łk 10, 31), kimkolwiek jest”5. Dalej Ojciec Święty przy-

4
5

A. Mari, Do zobaczenia w raju, Warszawa 2007, s. 49.
Benedykt XVI, Deus Caritas est, Rzym 2005, 25. Dalej: Deus Caritas est.
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pomina, że chodzi tu o „program chrześcijański – program dobrego Samarytanina, program Jezusa – to «serce, które widzi».
Takie serce wie, gdzie potrzeba miłości, i działa konsekwentnie”
(Deus Caritas est, 31).
To, że kapłan „nie widzi” niepełnosprawnych nie oznacza,
że oni nie widzą jego. Postawa księdza, który „nie widzi” chorych, niepełnosprawnych i omija ich, może zaowocować brakiem zaufania nie tyle wobec samego księdza, co wobec całego
Kościoła.
Pokorny udział w potrzebie i cierpieniu bliźniego
W przestrzeń cierpienia wchodzi się tak jak do szpitalnej
sali, gdzie leżą chorzy – cichutko i ostrożnie. Jeśli ksiądz nie
potrafi być uważny, istnieje niebezpieczeństwo, że z czasem
ogarnie go rutyna, która odbiera innym nadzieję. To, czego
przede wszystkim potrzebuje duszpasterz, to pokora. Głęboki,
osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten
sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał drugiego,
muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego, muszę być
obecny w darze jako osoba. Ten właściwy sposób służenia czyni posługującego pokornym (Deus Caristas est, 34-35). Można,
zatem powiedzieć, że najbardziej potrzebna kompetencja dla
duszpasterza, zwłaszcza osób chorych, niepełnosprawnych,
to pokora. I nie wystarczy tutaj jego własna pokora, ale trzeba, aby nabywał on nieustannie pokory Jezusa Chrystusa. Ta
pierwsza może bowiem okazać się niewystarczająca lub zbyt
krucha. Pokora Jezusa w nas to mieć te same uczucia, które żywił Zbawiciel wobec wszystkich biednych, ułomnych i chorych
spotkanych w czasie Jego ziemskiego życia. A Bóg, który daje
cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa
te same uczucia żywili do siebie (Rz 15, 5).
Brak pokory w tym względzie może prowadzić do składania
cierpiącym nieprawdziwych obietnic, udawania pseudochrze22

ścijańskiego entuzjazmu tam, gdzie potrzeba bardziej cierpliwego i cichego towarzyszenia. To właśnie uważne słuchanie chorego, poznawanie jego codziennych warunków życia staje się
szkołą dla mądrego towarzyszenia chorym.
Wyobraźnia to dobry sługa, ale zły pan. Nasze wyobrażenia
o życiu osoby niepełnosprawnej będą szkodliwe po prostu dlatego, że wszystko, co możemy jej powiedzieć, nie będzie miało
pokrycia w rzeczywistości, choćby dlatego, że to ona cierpi, a nie
my. Potrzeba wiele czasu i obecności w życiu drugiego, zwłaszcza chorego, by zrozumieć jego świat, który nieraz bywa przez
nas odrzucany, ponieważ go nie rozumiemy.
Poznać świat tych, którym służymy, to uwolnić się od swoich stereotypów i przekonań na ich temat. To przede wszystkim na początku zgoda na to, że ja sam niewiele rozumiem
z przeżyć kogoś, kto od urodzenia porusza się na wózku, kto
wszystko czyta z gestów migających dłoni czy ogląda palcami.
A skoro niewiele rozumiem, to często nie wierzę w jego możliwości. Widać to jaskrawo na przykładzie niektórych młodych
ludzi, chociażby z podwarszawskich Lasek. Nierzadko, jako
absolwenci studiów specjalistycznych, choćby z zakresu informatyki, doskonale przygotowani do swego zawodu, po złożeniu
oferty pracy otrzymywali obietnicę zatrudnienia. Często pozostawała ona niespełniona tylko dlatego, że pracodawca na formalnym spotkaniu kwalifikacyjnym zobaczył, że ów kandydat
to osoba niewidoma. Trzeba jednak uczciwie zapytać, czy my
sami – duszpasterze – nie kiwamy głowami ze zdumieniem, kiedy osoby niepełnosprawne mówią nam o pragnieniu założenia
rodziny, kiedy mówią o pragnieniach głębokiego życia duchowego. Jakbyśmy bali się, że to zburzy ustalony porządek świata?
Czy nie budzi w nas zdziwienia ich pragnienie poświęcenia siebie Panu Bogu w wyłącznej służbie dla Kościoła?
Dobrze rozumieć ich świat to dobrze rozumieć głębie ich
serca i przeżyć. To także wyjść poza własne ograniczenia i nie23

zdolności, które objawiają się w konfrontacji z ich życiem, jakże
nieraz bardziej autentycznym i pogłębionym.
Pytania o sens cierpienia
Cierpienie stawia wiele pytań „dlaczego”, szukając jego sensu i znaczenia. Nie znajdując odpowiedzi, szuka winnego tego
stanu rzeczy, oskarżając o niego także Boga. Odpowiedź na pytanie, jakie stawiają duszpasterzowi chorzy, nie możne być pobieżna. Szybka reakcja może tylko sprawić, że niepełnosprawni
poczują się niezrozumieni przez kapłana. Spojrzenie na cierpienie drugiego człowieka wymaga własnego świadectwa – bycia
doświadczanym tym ogniem, który pali bliźniego. Zaakceptowanie cierpienia nie oznacza jego gloryfikowania, ale pozostanie
w przekonaniu, że Bóg nie jest autorem zła, jakie nas spotkało;
że jest On w Jezusie Chrystusie tym, który owo cierpienie może
przekuć jak miecze na lemiesze (por. Iz 2, 4).
Nie jest łatwo myśleć o Bogu i ludziach z miłością, kiedy samemu jest się pełnym boleści i smutku. Duszpasterz, który zna
swoją kruchość i wie, że jest biedakiem tak samo potrzebującym
Bożego miłosierdzia, znajdzie Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę
dla tego, kto prosi. Jeden z Ojców pustyni, abba Pojmen, zwykł
powtarzać: „Twój klucz otwiera twoje drzwi”6. Zadaniem duszpasterza będzie pomoc w znalezieniu tego klucza. Odwołajmy
się w tym kontekście do osobistego doświadczenia Róży Czackiej, późniejszej Matki Elżbiety (1876-1961), założycielki dzieła
Lasek i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Dla niej takim kluczem stały się słowa lekarza Bolesława Gepnera, warszawskiego okulisty, który dwudziestodwuletnią tracącą wzrok hrabiankę pozbawił jakichkolwiek złudzeń, co do jej
przyszłości. Jednocześnie, jak wspomina Matka Czacka, ten do6

Cyt. za: Apoftegmaty Ojców pustyni. Kolekcja systematyczna, Kraków 1995,
s. 231.
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świadczony i dobry lekarz, który „mądrze i sumiennie postawił
sprawę, […] wskazał mi niewidomych, którzy w Polsce pozostawali prawie bez żadnej opieki”7. Dla niej początek drogi zmagania się z chorobą był bardzo trudny: „Byłabym najokropniejszą,
gdyby nie Miłosierdzie Boże. […] Byłam próżna, bolałam, że
byłam bardzo brzydka. […] Był taki czas, jak traciłam wzrok, że
bardzo cierpiałam i miałam uczucie, jakbym przechodziła przez
czyściec i jakbym wydostała się z ognia… Czułam, że nic nie
mogę, nic nie umiem. Miałam lęk przed życiem. Myśl o śmierci
była największym uspokojeniem”.
Po spotkaniu z doktorem Gepnerem zamknęła się na kilka dni w swoim pokoju i z nikim się nie kontaktowała. Po latach powie o tym wydarzeniu: „Szczęście, jakie znalazłam
w moim kalectwie, pragnęłam przelać na innych niewidomych.
[…] Wtedy to zaczęłam gromadzić koło siebie dusze tak widzących, jak i ociemniałych, a te ostatnie mają szczególny pociąg
i zrozumienie życia wewnętrznego”.
Oczywiście, ręką sięgamy tam, gdzie nas boli. To naturalne,
że skupiamy się w pierwszej chwili na tym, co w życiu bolesne.
Jest w człowieku tendencja do postaw roszczeniowych, może
bardziej dochodząca do głosu u tych, którzy niosą jakieś swoje
widoczne dla innych ograniczenia. Chory czy niepełnosprawny
może nieraz szukać niejako rekompensaty w okazywanej mu pomocy, oczekując bardzo wiele od innych, ale samemu nie troszcząc się o swój rozwój i wzrost. Jednak duszpasterz u powierzonych jego pieczy osób nie powinien potwierdzać takiej postawy.
Winien jednak mądrze towarzyszyć w chwilach powracającej
niezgody czy buntu, zadawanych na powrót tych samych pytań.
W każdym chorym, niepełnosprawnym chcemy widzieć Jezusa,
ale nie należy oczekiwać po nim, że on sam będzie zachowywał
się jak Chrystus.
7

Matka Elżbieta Czacka, Notatki, Warszawa 2006, s. 223.
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W czasie trudów i nieakceptacji siebie oraz swojej sytuacji
czymś niewłaściwym będzie szukanie na siłę wytłumaczenia
cierpienia czy wmawianie, że pięknie jest ofiarować swoje cierpienia za innych. Może to jest piękne, ale nieprawdziwe, jeśli nie wypływa z wolnej woli osoby cierpiącej. Kazać komuś
uczynić ofiarę z tego, czego nie akceptuje, to jakby okradać
go z prawa do przeżycia bólu w taki sposób, na jaki go teraz,
w danej chwili, stać. Autentyczne piękno jest zawsze prawdziwe. Dlatego w cierpieniu nie można oczekiwać, aby ktoś zagrał
pobożną rolę w scenariuszu podsuwanym mu przez duszpasterza. Może natomiast pomóc komuś odnaleźć Chrystusa w nim,
w jego własnym cierpieniu. Nie oznacza to, że powinno się mówić choremu: „Cierpisz jak Jezus”. Takie słowa mogą być dla
kogoś po prostu nieprawdziwe. Mogą też poprowadzić na manowce jakiegoś fałszywego wyobrażenia o sobie, do poczucia
zbawczej roli wobec świata, bądź zrodzić w nim poczucie winy,
że nie dorasta do takiego zadania.
Zatem trzeba szukać nie tyle wytłumaczenia, ile wyjaśnienia, czyli rozjaśnienia i światła w przeżywaniu tej drogi.
Umiejętność towarzyszenia takim osobom zakłada pewną
zdolność do zrozumienia tego, co dzieje się w sercu człowieka
mającego swoje ograniczenie, ale nie ograniczonego. Kapłan
może pomóc nazwać najgłębsze w człowieku pragnienia poprzez odnalezienie sensu drogi, jaką ktoś przechodzi złamany
cierpieniem. Istotną sprawą będzie pomoc w podprowadzeniu
chorego do decyzji uczestniczenia w zbawczej misji Chrystusa,
ale powinien być to dobrowolny wybór. Jan Paweł II zwracał
uwagę na istotny wymiar ich posłannictwa: „Uczestnicy cierpień Chrystusa przechowują w swoich własnych cierpieniach
najszczególniejszą cząstkę nieskończonego skarbu Odkupienia
świata i tym skarbem mogą się dzielić z innymi. Im bardziej
człowiek jest zagrożony grzechem, im cięższe struktury grzechu dźwiga w sobie współczesny świat, tym większą wymowę
26

posiada w sobie ludzkie cierpienie. I tym bardziej Kościół czuje potrzebę odwoływania się do ludzkich cierpień dla ocalenia
świata”8.
Inną postawą skrajną obok braku wrażliwości może być
nadwrażliwość w okazywaniu komuś ubolewania. Może to
przejawiać się w infantylizacji cierpień człowieka, którego zaczyna się traktować jak małe dziecko pozbawione zdolności do
decydowania o sobie. Niewłaściwe byłoby zatem, aby duszpasterz pozwalał sobie na poufałe formy zwracania się do osób,
których wiek na to nie pozwala, tylko dlatego, że ktoś jest niepełnosprawny.
Jeśli uważnie słuchamy powierzanej historii życia i patrzymy
na całego człowieka, możemy wiele podpowiedzieć, nazwać to,
co przeżywa drugi. Nie należy zatem w chorym bliźnim szukać
przede wszystkim problemów czy grzechów, ale najpierw spraw
Bożych. I tutaj nie można powiedzieć sobie w sercu: „To, co mówisz, nie jest dla mnie interesujące”. Przejaw znudzenia w takim
wypadku powinien stać się poważnym sygnałem dla duszpasterza, co do jakości jego posługiwania w ogóle.
Modlitwa rozjaśniająca cierpienie
Słucham i patrzę, to znaczy – chcę zobaczyć sprawy Boże,
jakie objawiły się w tym człowieku, niejako – używając określenia Jana Pawła II – czytam ewangelię w tym człowieku pisaną
jego cierpieniem9. Pomóc odnaleźć sens cierpienia, to pomóc
w odkryciu tego, co łączy cierpiącego człowieka z męką Jezusa. Istotna jest tutaj posługa modlitwy słowem Bożym, które odczytywane na konkretnym etapie życia pomaga nazwać
i zrozumieć cierpiącemu miejsce, w jakim się znajduje. Twoje
słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce
8
9

Jan Paweł II, Salvifici Dolores, dz. cyt., VI, 27.
Por. tamże.
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(Ps 119, 105) – powie natchniony autor, przywołując piękny
i prosty obraz kogoś, kto idzie w ciemności, a latarnia, którą
niesie, oświetla najbliższą okolicę. Słowo Boże nie jest reflektorem oświecającym dalekie przestrzenie, ale zawsze rozjaśnia
w naszym życiu to, co jest najbliżej, a zatem także cierpienie.
Duszpasterz może pomóc znaleźć takie słowo Pisma Świętego,
które dla kogoś stanie się modlitwą serca. Tutaj potrzeba bardzo
uważnego słuchania słowa Bożego najpierw na własnej modlitwie za tę konkretną osobę, aby potem móc usłyszeć, jakiego
słowa potrzebuje cierpiący brat czy siostra.
W męce Jezusa można znaleźć dla każdego jedno wydarzenie, które stanie się ochłodą dla niego w najbardziej gorących
chwilach. Można powiedzieć, że duszpasterz powinien być kierownikiem duchowym, który sam kontempluje i rozważa mękę
Zbawiciela.
Na koniec należy wspomnieć o tych wszystkich, którzy być
może rozpaleni świadectwem kapłana, będą pragnęli wpisać
się w tę posługę, jako wolontariusze, a którzy potrzebują nade
wszystko, „formacji serca” (por. Deus Caritas est, 31). Także
oni oczekują od kapłana wsparcia i czytelnego świadectwa. Autentyczna wrażliwość kapłana na cierpienie bliźniego angażuje
serca młodych, którzy sami odnajdą sens własnego życia przy
duszpasterstwie niepełnosprawnych.
Wielu duszpasterzy może przeżywać zniechęcenie poczuciem ograniczeń własnych możliwości i owocności swoich
działań. Pewnym kryterium tej posługi dla duszpasterza staje się nie tyle wdzięczność powierzonych mu chorych i cierpiących, choć jest ona czymś naturalnym, co nieustanna pamięć o nich. Pamięć, która pozostaje obecna i w modlitwie,
i w czasie odpoczynku, kiedy chcielibyśmy dzielić się z nimi
tym wszystkim, co jest nam bliskie i drogie. Także kapłan będzie pierwszym, który służąc chorym, może doświadczyć daru
„nieskończonego skarbu Odkupienia”, w którym oni uczestni28

czą. Kiedy pod wieczór naszego życia będziemy – jak mówi św.
Jan od Krzyża – sądzeni z miłości, to właśnie oni – niewidomi,
niesłyszący, poruszający się na inwalidzkich wózkach, upośledzeni – będą mieli wiele do powiedzenia Chrystusowi o nas,
duszpasterzach.
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leż to w życiu jednego człowieka może się wydarzyć – powtarzał w zadumie Ojciec Tadeusz Fedorowicz w ostatnim okresie swojego długiego życia. Żyję nieco krócej niż Ojciec, ale całe
pokolenie, do którego ze zrządzenia Opatrzności Bożej należę,
miało nader urozmaicone i bogate w wydarzenia życie.
Pochodzę z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polski,
z pierwszej połowy XX wieku. Przyszłam na świat w Dubnie na
Wołyniu, w okresie zwanym dwudziestoleciem międzywojennym. Zostałam ochrzczona w parafii wojskowej znajdującej się
na terenie koszar (na Surmiczach, przedmieściu Dubna). Szczęśliwy „kraj moich lat dziecinnych” ograniczał się zasadniczo do
tego miejsca. Od tamtego czasu mój Kraj zmieniał trzykrotnie
przynależność państwową. Urodziłam się w Polsce. Po powrocie
z ośmioletniej tułaczki wojennej, z „niezamierzonej wędrówki”
po świecie, dowiedziałam się, że urodziłam się w ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Tak mi zapisywano
w szkole i we wszystkich urzędowych dokumentach. Od 1991 r.
moim miejscem urodzenia stała się wolna Ukraina!
Mój Ojciec był kapitanem polskiego wojska. Pochodził
z Równego, w powiecie krośnieńskim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1912 roku wstąpił do oddziału Związku Strzeleckiego, którego był współorganizatorem. Przeszedł podsta30

wowe przeszkolenie wojskowe
i uczestniczył w ćwiczeniach kierowanych przez „Mieczysława”
– Józefa Piłsudskiego. W 1915
roku został powołany do armii
austriackiej. Walczył, m.in. na
froncie włoskim. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpił do
polskich oddziałów wojskowych
formowanych we Włoszech. Następnie wraz ze swoim oddziałem został przetransportowany
do Francji i wcielony do Armii Marysia z Mamą i siostrą
Polskiej gen. Józefa Hallera. W maju 1919 roku wrócił do Polski
z jedną z formacji tej armii. Wkrótce potem walczył już na Wołyniu przeciwko Ukraińcom.
W kampanii 1920 roku był dowódcą kompanii w stopniu
porucznika. Po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką, znalazł się wraz z 43. Pułkiem Strzelców Legionu Bajończyków
w Dubnie, gdzie pułk stacjonował przez cały okres międzywojenny. Po awansie do stopnia kapitana został oddelegowany
do sztabu w Równem, gdzie pełnił obowiązki I oficera sztabu.
W tym czasie moja Mama, Anna (z d. Hołubecka), która pochodziła z tej miejscowości, jako młoda dziewczyna pracowała
w Sztabie Dywizji. Tam się poznali moi rodzice i w czerwcu
1924 r. zawarli związek małżeński. W 1927 r. Tatuś powrócił
do swego 43. Pułku Strzelców Legionu Bajończyków w Dubnie. W 1928 r. przyszła na świat moja siostra – Lucyna (Inka),
a cztery lata później, 8 czerwca, urodziłam się ja.
Na terenie koszar było dużo dzieci. Bawiliśmy się w ogródkach,
w parku i na tzw. placyku. Dzieci przychodziły także do nas pobawić się w domu. Przynosiły też nieraz Tatusiowi swoje zabawki
do reperacji. Moi rodzice bardzo lubili dzieci. W okresie Bożego
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Narodzenia dzieci były zapraszane na przedstawienie „Jasełek”
w szopce zbudowanej przez Tatusia na wzór szopek krakowskich. Sam rzeźbił figurki, które chodziły i tańczyły na scenie.
Mamusia szyła stroje. Tatuś i jego przyjaciel mjr Stefan Ujwary,
układali teksty i użyczali swoich głosów „aktorom”, śpiewając nawet, choć nie najpiękniej! Dzieci i tak były zawsze zachwycone!
Najczęściej bawiłam się z młodszą o kilka miesięcy ode mnie,
Hanką Plucińską. Jej ojciec należał do pułku kawalerii konnej,
mój – do piechoty. Sprzeczałyśmy się nieraz, która formacja jest
ważniejsza.
Edukację zaczęłam od przedszkola, zwanego „freblówką”1.
Z przedszkola przynosiłam nowo nauczone piosenki i zabawy, np.
Ko, ko… jastrząb leci «dziuba paszy wiory», uciekajcie moje dzieci,
bo was chwyci «w szpory». Na próżno moja siostra próbowała korygować przekręcone wyrazy. Uparłam się, że tak dzieci śpiewają.
Innym razem Inka, która już uczyła się w szkole i dbała o poprawność mojego języka polskiego, wyjaśniała, że nie należy mówić
żyłądek, tylko żołądek, bo ten wyraz pochodzi od żołędzia, a nie
od żyły! Podanie takiej etymologii powinno mnie przekonać, że
jednak popełniam niewybaczalny błąd! Zapamiętałam to do dziś!
Gdy w wieku sześciu lat poszłam do I klasy, umiałam już
czytać i pisać, a nawet śpiewać piosenki po niemiecku. Lubiłam
siadywać przy biurku, gdy moja siostra odrabiała lekcje. Książki lubiłam od wczesnego dzieciństwa. Mamusia opowiadała, że
gdy byłam chora, a to mi się zdarzało prawie regularnie dwa
razy w roku (angina), domagałam się, aby mi dano kąkę jaką,
czyli jakąkolwiek książkę, która w moich rękach kończyła swój
żywot, bo z zapałem oglądając, wyrywałam kolejne kartki. Bardzo lubiłam, gdy Mamusia mi czytała, a gdy sama nauczyłam
1

Friedrich Froebel (+ 1852) – pedagog niemiecki. Opracował zasady wychowania przedszkolnego, dał początek „ogródków dziecięcych”, zwanych
„freblówkami”.
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się czytać, pytałam kiedy Mamusia zachoruje, żebym mogła Mamusi poczytać.
Czasem czytała mi moja siostra różne opowiadania, w których zawsze znalazło się miejsce wzruszające, pobudzające mnie
do płaczu. Choć na ogół byłam dzieckiem pogodnym, bardzo
łatwo rozrzewniałam się. Płakałam cichutko, ale rzęsiście. Wylewałam potoki łez. Mój Tata nazywał mnie Maria śloza i podstawiał popielniczkę, udając, że zbiera te łzy spływające po policzkach. Moja skłonność do płaczu zachęcała moją siostrę do
kilkakrotnego czytania tych samych opowiadań i za każdym
razem potrafiłam płakać w tym samym miejscu. Inka miała
bardzo bujną wyobraźnię i lubiła snuć opowieści pełne przygód
i dramatycznych wydarzeń. Czasem, po odrobieniu, lekcji brała
maleńką, szmacianą laleczkę, Lubę, i prowadząc ją po biurku,
opowiadała o niezwykłych przygodach Luby, która przemierzała lasy i góry wśród licznych trudów i niebezpieczeństw. Przedstawiała całą scenerię wydarzeń tak barwnie i plastycznie, że do
dziś pamiętam krajobrazy, wśród których podróżowała Luba,
poruszana po blacie stolika. Oczywiście te opowieści wyciskały
z moich oczu strumienie łez, co podniecało wyobraźnię Inki.
Pamiętam, że któregoś razu Mamusia interweniowała z sąsiedniego pokoju, żeby „przestała męczyć dziecko”.
Zdarzało się, że płakałam widząc smutek, niepokój czy płacz
innych osób. Pamiętam, że w1935 r. – miałam wtedy trzy lata
– płakałam, ile razy słyszałam wiersze pisane po śmierci Marszałka Piłsudskiego: Nad portretem Pana Marszałka krepa wisi
żałobna, łzy się cisną do oczu, powstrzymać ich nie podobna…
Albo: W Belwederze echo szumi po salach wysokich, czemu ścichły, czemu zmilkły twoje mocne kroki… (Tej słabości, jaką jest
niemożność powstrzymania łez, nie zdołałam opanować do
późnej starości!).
Nie przypominam sobie, żebym płakała w szkole. Natomiast
była taka chwila, kiedy siedząc po raz pierwszy w ławce szkolnej,
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uświadomiłam sobie swoją tożsamość i odrębność. To było dla
mnie, jakby przebudzenie, jakieś „odkrycie”, że „Ja, to jestem ja”.
I, że to ja jestem w szkole i siedzę w ławce. Powtarzałam to sobie
w myśli wiele razy, tak jakbym chciała zrozumieć sens tego odkrycia i doświadczenia.
Do siódmego roku życia moim domem i moim krajem były
koszary. Tu przeżywaliśmy razem z wojskiem wszystkie uroczystości kościelne i wojskowe: Święto Pułkowe (15 VIII), parady
wojskowe, defilady. Chętnie też bawiliśmy się w wojsko.
Ostatnie wakacje przed wojną 1939 r. spędzaliśmy z rodziną mojego Tatusia w Głębokim nad Wisłokiem, niedaleko
Rymanowa Zdroju. To były piękne, radosne wakacje! Dzieci nie zdawały sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa.
Niepokój wzbudziło nagłe wezwanie Tatusia do pułku przed
końcem sierpnia. Po kilku dniach wróciłyśmy z Mamusią do
Dubna.
WOJNA – 1939 ROK
1 września wybuchła wojna. Została ogłoszona powszechna
mobilizacja. Mój Tatuś, który pracował w RKU (Rejonowa Komisja Uzupełnień) na stanowisku I oficera, zastępcy komendanta, spędzał całe dni, od wczesnego rana do późnego wieczora,
poza domem, w Dubnie, dokąd dojeżdżał, jak zwykle, rowerem.
W RKU rozdawano umundurowanie i broń mężczyznom powołanym do wojska.
Rozpoczęły się bombardowania. Z obawy przed atakiem na
koszary, rodziny chroniły się na oddalonym osiedlu u znajomych. Brało się ze sobą trochę żywności i najcenniejsze drobiazgi, aby je uratować w razie zniszczenia domu. Wychodziłyśmy
z domu o 4 rano, a wracałyśmy wieczorem. Okna domów były
zaciemniane. Pamiętam też, że w czasie bombardowania schodziłyśmy do jakichś piwnic i schronów. Nieraz spędzałyśmy noc
leżąc na podłodze w szerokim korytarzu naszego mieszkania.
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Radio wciąż nadawało komunikaty o bombardowaniu Warszawy: Uwaga, uwaga nadchodzi…
Ten głos budził grozę. Bałam się.
Lęk, który wtedy we mnie się
zrodził powracał niejednokrotnie w różnych późniejszych sytuacjach…
Przedstawiciele obcych państw
w pośpiechu opuszczali nasz kraj.
Sznury samochodów sunęły koło
koszar, ulicą prowadzącą w kierunku granicy i dworca kolejoTato Marysi
wego. Nasze wojsko otrzymało
rozkaz koncentracji na wschodzie, wobec szybko postępującej
zmotoryzowanej armii niemieckiej. Granica wschodnia była,
teoretycznie, zabezpieczona paktem o nieagresji z Rosją Sowiecką. Ostatnie placówki wojskowe, w tym RKU, opuszczały miasto 17 września. Tatuś wpadł na moment do domu. Pożegnał się
z Mamusią. Obie z siostrą byłyśmy w parku. Nie zdążyłyśmy się
nawet pożegnać…
W tym dniu wojska sowieckie, łamiąc pakt o nieagresji,
przekroczyły granice Polski2. Poprzedniego dnia ustały bombardowania, a ukazały się ulotki o spieszącej na pomoc Polsce,
przyjacielskiej, wyzwoleńczej Armii Czerwonej. Tysiące wojskowych zostało wziętych do niewoli sowieckiej.
Mamusia, na wiadomość o tej tragedii pobiegła na dworzec.
Niestety nie dopuszczano nikogo do zgromadzonych tam jeńców. Tatusia nie udało się zobaczyć nawet z daleka.
2

Był to skutek podpisanego 23 VIII 1939 r. paktu Związku Radzieckiego
z Niemcami, zwanego paktem Ribbentrop–Mołotow.
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Koszary zostały zajęte przez wojsko sowieckie. Kazano opuścić mieszkanie w ciągu trzech dni. Przyjęła nas do swego dużego mieszkania w mieście żona oficera, który również został
wzięty do niewoli. Po miesiącu i to mieszkanie zostało zarekwirowane. Wtedy przyjęła nas ciocia mojej Mamusi, mieszkająca
na przedmieściu, do małego pokoiku z kuchenką, do którego
nie wrócił lokator.
Zima tego roku była ostra, mroźna i śnieżna. W pokoju był
mały piecyk żelazny, w którym paliło się drzewem. W kuchence
woda zamarzała. Zaczęłyśmy chodzić do szkoły, gdzie wprowadzono język ukraiński, w starszych klasach także rosyjski. Zostałam cofnięta do klasy I, a Inka, do III. Uczyłyśmy się piosenek o Stalinie: Pisnieju pro Stalina zustryczajmo dien’, krastszych
my nie znajemo na ziemli piseń’… itd. Wstawałyśmy wcześnie
rano przy lampie naftowej, na której Mamusia grzała nam mleko w kubeczku. Z uczuciem lęku chodziłam do tej szkoły. Wychodziłyśmy z domu, gdy było jeszcze ciemno i wracałyśmy też
w ciemnościach. Czasem musiałam wracać sama, bo Inka kończyła zajęcia później.
Od Tatusia przychodziły listy z obozu jenieckiego w Kozielsku.
Zaczęły się aresztowania, wywożenie w głąb Związku Radzieckiego „obszarników”, tj. rodziny osadników wojskowych,
rolników, którzy mieli własne gospodarstwa. Pierwszy wielki
transport był 10 lutego 1940 r. Moja Mama przeczuwała, że ten
sam los może spotkać rodziny jeńców. Do uszytego przez siebie
worka (z kocyka w kratkę) wkładała to, co uważała, że może się
przydać, m.in. bieliznę i ubrania Tatusia. Suszyła suchary, starała
się zgromadzić trochę żywności. Wieczorami, przy świetle lampy naftowej Mamusia czytała nam książki. Starała się wytworzyć
atmosferę względnej normalności. Była bardzo opanowana, ale
zauważyłyśmy, że nagle czarne włosy Mamy wyraźnie zmieniły
kolor.
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Na podstawie wspomnień Mamusi:
Nadszedł dzień 13 kwietnia 1940 roku. W nocy z 12 na
13 zbudziło nas silne walenie do drzwi i hałasy. Weszli żołnierze
z karabinami. Za nimi stał nasz znajomy Żyd, który pomagał
nam przewieźć rzeczy po eksmisji z koszar. Robili rewizję, robiąc straszny bałagan w naszej małej izdebce. Zabrali dokumenty Tatusia, jakieś zdjęcia, po czym wypowiedzieli, powtarzane
przy takich okazjach zdanie: Sobierajsia s wieszczami – rozsiedli
się i popijali przyniesioną przez siebie wódkę.
Obie z siostrą, wyrwane ze snu, przerażone, zaczęłyśmy płakać. Dobry enkawudzista zaczął nas pocieszać: Nie płacz, k’ papie pojediesz. Mamusia była bardzo opanowana. Pomogła nam
się ubrać, próbowała jeszcze coś spakować, ale w tym bałaganie trudno było odszukać najpotrzebniejsze rzeczy. Żołnierze
popędzali i nie pozwolili wziąć ani pościeli, ani większej ilości
ubrań, poza tym, co Mamusia sama mogłaby unieść. Do przygotowanego worka Mamusia wrzuciła tylko kocyki, poduszeczki z kanapy i wełniak, którym była nakryta kanapa. Wzięłyśmy
jeszcze worek z sucharami. Około godz. 3 nad ranem zajechała
ciężarówka, prawie załadowana. Jakoś nas jeszcze do niej wsadzili. Nie pozwolono pożegnać się z rodziną ani nawet z babcią
– ciocią Mamusi, chociaż stali w pobliżu, obudzeni hałasem,
przerażeni.
Jadąc na dworzec kolejowy, mijaliśmy koszary… Na dworcu
stał bardzo długi pociąg złożony z wagonów, w jakich przewozi
się bydło. Załadowano nas do wagonu przedzielonego półkami
w połowie, na środku znajdował się otwór w podłodze, który
miał służyć, jako „toaleta publiczna”. Przypadło nam miejsce
na górnej półce, przy małym, zakratowanym okienku. Straszna ciasnota. Ludzie zrozpaczeni, krzyczące, płaczące dzieci.
(Dowiedziałyśmy się później, że na dworzec przyszła z koszyczkiem nasza wierna służąca – Łucia, która z płaczem szukała nas,
ale ją odpędzono).
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Enkawudzista zwrócił Mamusi zabrane w czasie rewizji dokumenty Tatusia, mówiąc, że można je wyrzucić, bo już mu nie
będą potrzebne, a fotografie można schować na pamiątkę. Dopiero po 1990 roku, kiedy władze ZSRR zwróciły Polsce część
dokumentów dotyczących zbrodni w Katyniu, dowiedziałyśmy
się, że mój Ojciec był zamordowany w tym samym czasie, kiedy nas wywożono: 14 IV 1940 roku – na liście wywózkowej nr
032/1, pod pozycją 32 – Nr sprawy 977.
Ze stacji w Dubnie odjeżdżaliśmy wieczorem. Jakąś zupę
dano nam w nocy. Wagony zostały zaplombowane. W ciągu
dwutygodniowej podróży zatrzymywaliśmy się przeważnie
w nocy i przynoszono do wagonu kipiatok – gorącą wodę.
Zupę dostaliśmy może dwa lub trzy razy. Dopiero za Uralem
odplombowano wagony i można było wychodzić, głównie po
wodę. Zdarzały się tragiczne wypadki, bo w międzyczasie wagony były przetaczane na inne tory i niektórzy gubili się na
stacjach, a w wagonie zostawały dzieci. Woda była „na wagę
złota”. Mamusia zawsze starała się o to, żebyśmy miały choć
trochę wody w małej butelce. Gdy dłuższy czas nie dostawaliśmy wody, a pragnienie odczuwałyśmy w tych warunkach stale, Mamusia pozwalała nam przynajmniej zwilżać usta. Suchary też jadłyśmy „oszczędnie”, bo nikt nie wiedział na ile czasu
będą musiały wystarczyć. Któregoś dnia padał deszcz i strugi
wody płynęły po brudnej szybie. Siedziałyśmy z Inką skulone
przy okienku, jak zwykle spragnione i patrzyłyśmy z żalem, że
tyle wody się marnuje.
Z podróży w wagonie pamiętam przejazd przez Ural. Przez
brudne okienko trudno było dostrzec ogrom gór, ale szloch, jaki
się dało słyszeć i śpiew pieśni religijnych, który dochodził nawet z innych wagonów, świadczyły o tym, że przekraczamy jakąś
granicę, oddzielającą nas od naszego świata, który tracimy bezpowrotnie. Łzy same płynęły po policzkach, choć niezupełnie
zdawałam sobie sprawę z grozy sytuacji.
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27 kwietnia przyjechaliśmy na Północny Kazachstan. Ze
stacji kolejowej w Tainczy przewożono nas ciężarówkami.
Jechaliśmy stepem, zatrzymując się co jakiś czas w wioskach.
Zostawiali po kilkanaście osób, kilka rodzin, i jechaliśmy
dalej, patrząc z przerażeniem na mijane nędzne zabudowania – lepianki. W końcu przyszła kolej na nas. Wyczytano
nazwiska kilku rodzin, między innymi była p. Plucińska z
Dubna z Hanką (moją koleżanką) i jej trzyletnim braciszkiem Krzysiem – Kaziem. Wysadzono nas na stepie i powiedziano, że mamy szukać sobie mieszkania. Wioska nazywa
się Oktiabr, kołchoz Stalin, Kiellerowskij rajon, p/o Makaszewka. 120 km na południe od Pietropawłowska – stolicy
republiki.
Ze wspomnień Mamusi o przyjeździe do kołchozu, 27 IV:
„Wieś okropna, rozrzucone domy daleko od siebie. Wieczór,
śnieg z deszczem, wichura, wokoło step i step… Straszno, mieszkań nie ma, wieś zamieszkana przez Koreańczyków, z trudem
możemy się porozumieć. […] błagam o przytułek, dzieci małe,
rozpacz! Wreszcie dostaję malutki pokoik, gdzie nas mieszka
10 osób.
Po tygodniu wspólnego mieszkania z liczną rodziną, zostałyśmy oskarżone o podbieranie jaj kurom i Koreańczyk, po pijanemu, wyrzucił nas na step. Znów Mamusia musiała szukać
mieszkania i błagać o przyjęcie nas. Po pewnym czasie poprzedni gospodarz przekonał się, że chłopcy z tamtej rodziny, która
została u niego byli winni, a nie my i za każdym razem, gdy spotykał naszą Mamę, przepraszał.
Drugie mieszkanie to był chlewik, bez podłogi, ściany nie
wybielone. Całe „umeblowanie” stanowiły nary (prycza) z trzech
desek i beczka z wodą. Pluskwy, pchły, a w dzień roje much!
W drugiej izbie mieszkała gospodyni – Łotyszka z mężem Koreańczykiem – Ignatij Li, który rzadko bywał w domu i dwoje
małych, chorych i wiecznie głodnych dzieci.”
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Z listu Mamusi do brata w Równem:
„Co do mieszkania, to o tym pisać nie warto, Żebym sama
w tym nie mieszkała, to bym nie uwierzyła, że człowiek może
tak mieszkać, gorzej niż świnia… (11 VI 1940).
Nasze życie niemożliwe jest do opisania, o ile bym zobaczyła
na filmie, to nie uwierzyłabym, że tak prymitywnie ludzie mogą
żyć…” (8 VII 1940).
Mamusia płaciła za to „mieszkanie” 20 rubli miesięcznie.
Gospodarze obiecywali poprawić warunki mieszkaniowe, ale
nie doszło do tego. Natomiast w ciągu kilku miesięcy dokładnie
nas okradli z tych niewielu rzeczy, które udało się przywieźć,
a tu służyły jako środek płatniczy za żywność. Za pieniądze niewiele można było kupić, ale trzeba było je mieć, żeby płacić za
mieszkanie, mleko i jaja.
Pieniądze przysłane z Polski przez Mamusi brata też zostały
skradzione. W sąsiedniej wsi spotkałyśmy człowieka z córeczką, którzy byli ubrani w nasze rzeczy. Na zapytanie skąd ma,
powiedział, że kupił od Ignasia Li, ale jeżeli Mamusia komuś
o tym powie, to oskarżą Mamusię o krytykowanie rządu i Stalina. W naszej wsi aresztowano jedną starszą osobę za to że zwróciła uwagę swoim gospodarzom, aby powiesili na ścianie krzyż,
zamiast portretu Stalina. Mamusia jednak zgłosiła kradzież
predsiedatielowi kołchoza, ale mimo obietnicy, że rzeczy zostaną
zwrócone, sprawa ucichła.
Od września otrzymałyśmy pół domu kołchozowego, gdzie
zamieszkałyśmy z dwoma innymi rodzinami. W jednej izbie
i malutkiej kuchence zamieszkało 12 osób, w tym 7 dzieci
(w wieku od 5-12 lat) i dwoje staruszków: ojciec i teściowa jednej z pań, która miała dwóch synów pięcioletnich bliźniaków
i córkę trochę starszą ode mnie, a młodszą od mojej siostry. Oboje staruszkowie, po ciężkich przejściach tułaczki w poniewierce
i koszmarnych warunkach, w jakich przewegetowali ciężką
zimę, wczesną wiosną zostali odwiezieni do szpitala w Krasnej
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Polanie, oddalonej od „naszej” wsi o 20 kilometrów. Tam wkrótce zmarli.
W naszej „nowej” lepiance okna były pojedyncze, brakowało
kilku szyb, które zostały zastąpione deseczkami ze sklejki, z paczek przysyłanych z Polski. Ponadto przeciekał dach prawie na
całej powierzchni. Pokrycie dachów chat mieszkalnych i stajni
dla owiec (w kołchozie hodowano owce i uprawiano pszenicę
na bardzo żyznej stepowej roli) – to najpierw warstwa cienkich brzózek, na które narzucano słomę, na przemian z ziemią.
Ostatnią warstwą była ziemia, bo silne wiatry zmiotłyby poszycie. Chatka była zanieczyszczona, wymagała bielenia wewnątrz.
Nasze mamy, które nie miały odpowiednich narzędzi ani doświadczenia w tego rodzaju pracach, miały ręce poranione, wyżarte wapnem.
Mamusia zaczęła chodzić do pracy w kołchozie od lipca,
bo obiecywano jakiś rodzaj zapłaty. Do miejsca pracy chodziła 5 kilometrów. Ciężka praca fizyczna trwała od godz. 7 rano
do godz. 19; przekraczała siły bardzo osłabionej i wyczerpanej
przeżyciami Mamusi. Z powodu braku obuwia i odpowiedniej
odzieży, wkrótce miała poranione stopy. Jedyna sukienka, którą
stale nosiła szybko się zniszczyła. Drugą, przywiezioną z Polski,
trzymała na wymianę za żywność, w nieustannym lęku przed
grożącym głodem.
W moich wspomnieniach, na tle gwałtownych zmian, jakie
następowały w naszym życiu, widzę naszą Mamę, jako osobę
niezwykle ofiarną, całkowicie oddaną dzieciom, podejmującą
wszelkie trudy i upokorzenia z całkowitym zapomnieniem o sobie. Troszczyła się nie tylko o nas, ale starała się, na miarę swoich możliwości i słabych sił, pomagać innym.
Listy Mamy do brata i do rodziny w Równem (które nasz
Wuj przechowywał i po naszym powrocie do Polski przekazał
nam), świadczą o ogromnej tęsknocie, o powracających chwilach załamania, przygnębienia beznadziejną sytuacją, w jakiej
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się znalazłyśmy. Przyznawała, że jedynie troska o dzieci i wiara
w Opatrzność trzyma ją przy życiu.
Pamiętam, że często chodziłyśmy z Mamą po stepie i modliłyśmy się. Dziadek, Ojciec Mamusi, był człowiekiem głęboko religijnym. Mamusia bardzo kochała swego Ojca, pamiętała wiele
modlitw jeszcze z dzieciństwa. Najbardziej utkwiła mi w pamięci
nowenna do Przemienienia Pańskiego, choć słów nie pamiętam,
ale pozostało wspomnienie żarliwości modlitwy, wiary w Bożą
Wszechmoc i ufność w Opatrzność Bożą.
Mamusia pisała też często listy do Tatusia, jakby chciała
stłumić w sobie najgorsze przeczucia, potwierdzane brakiem
odpowiedzi. Przestała pisać dopiero po uzyskaniu wiadomości
z Moskwy, że „nie ma takiego na liście jeńców”. (Pani Plucińska, która także wysłała do Moskwy pismo z zapytaniem o losy
jej męża, jeńca w Starobielsku, uzyskała lakoniczną odpowiedź:
Był i ubył).
Lato 1940 roku na północnym Kazachstanie było bardzo
upalne. Temperatura przekraczała nawet 50 stopni Celsjusza.
Często spałyśmy na stepie, bo w chacie było zbyt duszno. Zżerały nas pluskwy, pchły i wszy. Insekty nie lubiły piołunu, a tego
było na stepie bardzo dużo. Rosły całe lasy piołunów, które się
ścinało i na takim „materacu” układałyśmy się do snu.
W lipcu wybuchła epidemia „czerwonki” – krwawej dyzenterii. W wioskach nie było żadnych urządzeń sanitarnych,
żadnych zamkniętych ubikacji, jakichkolwiek środków dezynfekcyjnych.
„Much miliony, z łyżką do ust wlatują!” – [z listu Mamusi].
Mamusia poiła nas wywarem z jakichś ziół uzbieranych
na stepie. Na czerwonkę zachorował Krzyś, trzyletni synek p.
Plucińskiej. Zmarł w szpitalu. Matka sama musiała pochować
synka, bez trumny, gdzieś w stepie, na obcej ziemi. Podczas nieobecności matki, Hanka pozostawała z nami, pod opieką naszej
Mamusi.
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***
W ciągu lata, jesieni i nawet w początkach zimy, Mamusia,
razem z innymi paniami, wyprawiały się po żywność do lepiej
zagospodarowanych wsi, oddalonych o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. Zakupioną żywność, przeważnie w drodze
wymiany za odzież, rzadko za pieniądze, dźwigały w workach,
na plecach. Po pewnym czasie udało się kupić wózek na dwóch
kołach, który trzeba było ciągnąć ostrożnie i podtrzymywać
worki, żeby nie zgubić zdobytego skarbu. W zimie przewożono
zakupy saneczkami, brnąc w śniegu po kolana. Czasem, choć
nie bez trudności, pożyczano woły z kołchozu, gdy kilka rodzin robiło większe zakupy mąki, kaszy, ziemniaków czy innych warzyw.
W naszej wsi brakowało wszystkiego. Najczęściej jadałyśmy
kaszę lub krupnik z pszenicy zmielonej na żarnach. Nowalijkami wiosennymi był mlecz, lebioda i polny szczaw. W naszej wsi
można było dostać, nawet za pieniądze, jaja i mleko. Niekiedy
można było kupić za pieniądze chleb pieczony na miejscu, jeżeli
dało się własną mąkę. Kupiłyśmy też dwie kurki, które niosły
jaja, ale przed zimą trzeba je było, niestety, zabić. W jesieni miejscowi Koreańczycy zabijali świnie, bo nie było gdzie trzymać ani
czym karmić zwierząt w zimie. Była to okazja do kupienia mięsa
i bardzo cienkiej słoniny, którą się jadło z chlebem, jak największy rarytas!
ZIMA NA KAZACHSTANIE
Od września zaczęłyśmy chodzić do szkoły razem z dziećmi
koreańskimi. Nauczycielami byli Koreańczycy. Nauka odbywała się w języku rosyjskim, obcym zarówno dla nauczycieli, jak
i dla uczniów obu narodowości. Moja siostra została przyjęta do
klasy II, (w 1939 roku miała rozpocząć klasę IV), a ja znowu do
klasy I. Gdy było jeszcze ciepło chodziłyśmy boso, bo nie miałyśmy butów. Nasza edukacja nie trwała długo, bo zima zaczęła
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się bardzo wcześnie. W liście z 22 września, Mamusia pisała do
swego brata o pierwszych mrozach.
Od października śnieg padał przez kilka dni bez przerwy i wiały silne wiatry – buriany. Mróz dochodził do minus 30 stopni Celsjusza. Na początku grudnia – nagła odwilż!
Zaczęło kapać z dachu, a w chacie – z sufitu! Zamókł sufit i ściany. Gdy znów wróciły mrozy, oszroniony pokój wyglądał jak
kryształowy pałac!
Opał, z trudem zdobywany w jesieni – to snopki łozy, które
z daleka ktoś przywoził za pieniądze, snopki piołunu i kiziaki
– „placki” zbierane na stepie, gdzie pasły się krowy. Lepszy gatunek opału, który trzeba było kupić, był wyrabiany przez miejscową ludność: nawóz zmieszany ze słomą lub sianem, suszony
w prostokątnych formach, jak cegły.
Jesienią łapałyśmy na stepie, wyrwane z korzeniami i pędzone
wiatrem, ogromne kuliste krzaki, zwane perykatipole. Dzieci robiły całe obławy na te toczące się kule. Czasem mogły porządnie
podrapać, ale nadawały się do palenia, choć płonęły, jak chrust.
Paliło się także korzeniami dzikiej róży, rosnącej gdzieś daleko
w stepie. Karczowanie tych korzeni, to znów była krwawa praca
naszych matek, które przynosiły ciężko zdobyty opał na plecach
w radnach – dużych płachtach.
Nadeszła bardzo mroźna zima z szalonymi wiatrami. Śnieg
sięgał dachu, później był nawet wyższy. Codziennie robiło się
przed drzwiami otwieranymi do środka, dziurę w śniegu, który był wsypywany do małej sionki (która nb. była miejscem
składowania opału!). Moja Mama, jako najmniejsza i najlżejsza, była „wysyłana” na górę, jako pierwsza. Poszerzała otwór
i odkopywała w śniegu dojście do okien, od których odgarniało
się śnieg, żeby wpuścić choć trochę światła do mrocznej chaty.
Od wewnątrz stukałyśmy do okienek, żeby można je było zlokalizować. I tak było co dzień, przez długie miesiące zimowe.
W nocy wiatr zasypywał wszystko i rano praca zaczynała się od
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nowa. Narzędziami, jakimi posługiwały się trzy słabe kobiety,
była jedna łopata i deseczki od paczek. Często wiatr nawiewał
śnieg do sionki przez szpary w drzwiach i na płytę w kuchence,
przez komin. Taki śnieg trudno się topił, bo w pomieszczeniach
było zimno. A na tej płycie trzy rodziny chciały coś ugotować.
W pokoju stał piecyk żelazny, w którym paliło się raz dziennie.
Temperatura w pokoju osiągała 6 stopni Celsjusza, a w grudniu
nawet 2-4 stopnie.
Z listu Mamusi do brata: „18 XII temperatura na dworze minus 50 st. C!”
W nocy w pokoju woda zamarzała. Dużą część dnia leżałyśmy na pryczy, razem z p. Górską i jej dwoma córkami, w płaszczach, pod kocami. Bardzo marzłyśmy.
Nasze mamy, po pracy w śniegu, wracały przemoczone. Nie
było gdzie suszyć ubrań. Czasem te ubrania były zamarznięte
i sztywne, jak z blachy. Myłyśmy się bardzo rzadko. Były dni,
w których nie mogłyśmy się nawet uczesać, bo palce były tak
zgrabiałe, że trudno było utrzymać grzebień, nie mówiąc już
o pleceniu warkoczy! O praniu w ogóle nie można było marzyć.
Wodę brało się ze śniegu, który nie chciał się topić. Studnia była
niedostępna, zamarznięta, oblodzona i zasypana grubą pokrywą
śniegu.
Dzień był bardzo krótki. Słońce na północy wstaje ok. godz.
9 i zachodzi bardzo wcześnie. Oświetlenia nie było. O naftę do
lampy naftowej było bardzo trudno. A tego roku któreś dziecko
rozlało prawie cały litr! Ratowały nas świeczki przysłane z Polski. Ale trzeba je było bardzo oszczędzać. Stearynę – siero, żułyśmy, jak gumę do żucia. Tak robiły dzieci koreańskie. Trochę
oszukiwało się głód.
Leżąc w ciemnościach, na pryczach, modliłyśmy się wspólnie, śpiewałyśmy pieśni religijne i inne, które sobie przypominałyśmy. P. Górska, Czeszka z pochodzenia, uczyła nas czeskich
piosenek, które szybko zapamiętywałyśmy. Ulubioną rozrywką
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naszych mam, było opowiadanie o różnych smakowitych potrawach, których dzieci nie mogły sobie nawet wyobrazić, albo też
„dzielenie się” przepisami kulinarnymi.
W marcu zaczęła się wiosna! W ciągu dnia przychodziła odwilż. Gliniany dach przemakał i kapało z sufitu na całej długości
i szerokości! Nie było się gdzie schować! Każdy się przykrywał
tym co miał. Leżałyśmy blisko siebie, grzejąc się wzajemnie,
okryte futerkiem Mamusi, którego skóra trochę chroniła od całkowitego przemoknięcia. Mimo to, było zimno i mokro. Wichury trwały nadal.
Czasem bywały sceny tragikomiczne. Nasza współmieszkanka spała „na waleta”, w jednym łóżku z trójką dzieci. Jedenastoletnia córka – w nogach, nakryta z głową, matka, trzymając
w ramionach chłopców – bliźniaków, miała otworzony parasol,
a na brzuchu – postawioną wielką miednicę. Zdarzały się dni
bezwietrzne, słoneczne. Wtedy dzieci były wypuszczane na step
pokryty zamarzniętym, ubitym przez wiatr śniegiem. Goniłyśmy, jak psy zerwane z łańcucha! Przewracałyśmy się w zaspach
śniegowych, kładłyśmy się na śniegu, robiąc „orły”.
Na początku marca zawalił nam się komin do izby! Spędziłyśmy jedną noc pod otwartym, chyba nawet gwiaździstym
niebem. Nasze mamy postarały się, aby jeden z naszych „przesiedleńców” załatał jakoś ten otwór w dachu. Wymurował zwalone cegły od wewnątrz. Dziury nie było. Jednak predsiedatiel
kałchoza oświadczył, że dom nie może być bez komina: Eto, niekulturno. Wobec braku innych możliwości, na glinianym dachu
została postawiona drewniana skrzyneczka po paczce z Polski.
Wystarczyło!
W zimie Koreańczycy cierpieli głód. Pozjadali nawet swoje
psy. Wiosną, sznury furmanek odwoziły do szpitala opuchniętych
z głodu mieszkańców wioski. Niejeden z nich już nie wrócił.
Gdy śniegi stopniały, na stepie utworzyło się ogromne rozlewisko wody, jak wielkie jezioro, które musiało połączyć się
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z istniejącym gdzieś jeziorem lub rzeką, gdyż na zalanym stepie
pojawiły się ryby.
Wśród Koreańczyków krążyła taka przepowiednia, że gdy
przyjadą z daleka obcy ludzie, a na stepie powstanie morze – powrócą do swego kraju. Nie wiadomo, czy pod wpływem tej opowieści, czy z lęku przed głodem, Koreańczycy zaczęli uciekać
z tej „głodowej wioski”. Podobno, po naszym wyjeździe, wieś
wyludniła się całkowicie.
Myśmy przeżyły te miesiące zesłania i tę straszną zimę, dzięki paczkom żywnościowym i odzieżowym, przysyłanym przez
braterstwo Mamusi z Równego. Niektóre nasze rzeczy pozostawione w Dubnie były przewożone do Równego i wysyłane do
nas, a Mamusia wymieniała je na żywność. Część sprzedano
i wujek przesyłał pieniądze. W Polsce, pod okupacją sowiecką,
też było ludziom bardzo ciężko. Tym większa zasługa Bliskich,
którzy nam tak ofiarnie pomagali. Mamusia wciąż martwiła się
o to, czy i kiedy będzie się mogła im odwdzięczyć za uratowanie
nam życia.
AMNESTIA
W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki. Rozpoczął się drugi etap strasznej wojny światowej, w którym nastąpiła zmiana układu sił. ZSRR przystąpił do przymierza
z aliantami. W lipcu został podpisany tzw. pakt Sikorki–Majski
o wznowieniu polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych.
Ogłoszono amnestię wszystkim więźniom i zesłańcom polskim
na terenie ZSRR.
Wiadomość ta dotarła na Kazachstan w sierpniu. Byliśmy
wolni. Niestety nie miałyśmy żadnych możliwości podróżowania na własną rękę, w celu poszukiwania lepszych warunków
bytu. Szereg osób, a między nimi Mamusia i p. Plucińska, zgodziło się na proponowaną pracę przy budowie linii kolejowej
Akmoleńsk–Kartały (Czelabińskaja obłast’), byleby tylko wyje47

chać z kołchozu, w którym następnej zimy nie udałoby się przeżyć. Kontakt z rodziną w Kraju był przerwany.
WYJAZD Z KAZACHSTANU
Wyjeżdżaliśmy znów samochodami ciężarowymi. Tym razem na północ, do Pietropawłowska – stolicy północnego Kazachstanu, gdzie trzeba było czekać, nie pamiętam jak długo, na
pociąg, który by nas zabrał do Kartał.
Na wielkiej hali dworca kolejowego zostały zrzucone tobołki przesiedleńców. Wszędzie straszny brud. Podłoga – dla
higieny? – była wysmarowana jakąś czarnym olejem czy smarem. Mamusia rozkładała gazety, żeby dzieci mogły się położyć, albo przynajmniej usiąść. Przed nocą wyrzucono wszystkich na dwór, bo budynek stacyjny zamykano. Koczowałyśmy
i spałyśmy pod płotem, na którym był zawieszony koc, stanowiący osłonę od wiatru i padającego deszczu. W ciągu dnia
można było kupić na dworcu gęstą kaszę manną na wodzie,
omaszczoną olejem.
Po upływie pewnego czasu dotarliśmy do Kartał, nowego
m.p. (miejsca postoju). Mieszkaliśmy w wagonach towarowych.
Pod ścianami były prycze z desek, a na środku mały, żelazny piecyk.
Szybko nadeszła zima. Mróz. Pościel przymarzała do drewnianych ścian wagonu. Znów bardzo ciężka praca, prawie za
darmo, polegała na rozładowywaniu wagonów z balastu: zrzucanie żwiru i ziemi na nasypy kolejowe. Mamusia, jako czornoraboczyj – robotnik fizyczny, miała prawo do kupna raz dziennie
zupy: szczi s miasom – kapuśniak z ochłapkiem mięsa. Rodzina,
z tego samego kotła mogła kupić szczi biez miasa.
Czasem chodziłyśmy po ten „cienki” kapuśniaczek, choć
stołówka była bardzo daleko. W ciągu dnia, podczas pracy dorosłych, obie z Hanką Plucińską zostawałyśmy pod opieką mojej siostry. Czasem przyłączały się do nas inne dzieci. Gdy było
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cieplej, Inka gotowała jakąś zupę na dworze przed wagonem, na
palenisku z ułożonych kamieni.
Mamusia znów wymieniała za żywność pozostałe jeszcze
rzeczy. Poza tym jakieś warzywa i opał zdobywaliśmy własnym
sprytem i przemysłem. Nasze wagony stały w pobliżu torów
kolejowych, którymi przejeżdżały wagony z węglem. Czasem
nawet zatrzymywały się. Mimo, że strażnicy pilnowali transportu, małe dzieci potrafiły ukrywać się za ułożonymi w sągi
podkładami kolejowymi, a nawet na wagonach z węglem. Rozsypane kawałki węgla były zbierane w dogodniejszym czasie.
Podkłady kolejowe – szpały – służyły też jako cenny opał. Rąbaniem zajmowali się już mężczyźni, nieliczni wśród przesiedleńców. Kiedy paliło się w żelaznym piecyku, gotowałyśmy na
nim zupę i czasem piekłyśmy cienkie placuszki z mąki zmieszanej z wodą.
Po dwóch miesiącach pracy ponad siły wynędzniałych kobiet, podjęto starania o wyjazd na południe, gdzie zaczęły się
formować oddziały wojska polskiego i dokąd ściągała ludność
polska z różnych miejsc zesłania. Dalsza praca na torach stała się
niemożliwa przy blisko 40-stopniowym mrozie.
Dzięki dowództwu jednostek wojska polskiego w Buzułuku, które zaapelowało do władz sowieckich o przeniesienie nas
na południe Rosji, zostaliśmy przewiezieni w pobliże Buchary
na Uzbekistanie. Podróż pociągiem trwała przeszło miesiąc.
Na południu było przynajmniej ciepło! Umieszczono nas we
wsi Kon’czen’, na jakimś pustkowiu bez wody, znów w nędznych lepiankach. W przepływającym przez wieś strumyczku
– arik – ludzie czerpali resztki błotnistej wody i odcedzali malutkie rybki do zjedzenia. Praca w kołchozie „Stalin” (znowu
ten sam „patron”!) przeraźliwie ciężka: wycinanie i karczowanie krzaków na polach bawełny. Mamusia bardzo wynędzniała
i słaba. Jedynym naszym pożywieniem było dżigari – rodzaj
kaszy podobnej do pęcaku – i kozie mleko. Ziarna dżigari były
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mielone na żarnach na mąkę, z której nie można była zamiesić
ciasta, tylko gotowało się papkę na wodzie, na pół z mlekiem,
bez żadnej omasty. Mamusia gotowała dżigari w dwulitrowym
garnuszku raz dziennie, na trzy posiłki. Zaznaczałyśmy na zewnętrznej stronie garnka porcję śniadaniową, obiadową i kolację. Sprawiedliwy podział był przestrzegany bardzo pilnie.
Zawsze jednak w podobnych przypadkach podejrzewałam, że
Mamusia jadła „oszczędniej”.
Pamiętam, że kiedyś jedna z naszych znajomych pań, osoba samotna, która miała pewien zapas żywności i mąki, upiekła
chleb. Mamusia wyprowadziła nas w step, na spacer, żebyśmy
nie wąchały zapachu! Innym razem, pamiętam, że miejscowa
Uzbeczka piekła lepioszki w specjalnym piecu glinianym na
dworze. Zapach pieczonych placuszków przyciągał dzieci, których kobieta nie odganiała! Czekałyśmy cierpliwie, a gdy się
upiekły, każdy otrzymał jeden placek. Z tym smakołykiem pobiegłyśmy pędem do Mamusi. To była wielka radość i wspaniała
uczta! Wciąż odczuwaliśmy brak wody. Przez pewien czas wodę
z daleko płynącej rzeki przywoziła oślica, ale wkrótce urodziła
osiołka i już nie mogła pracować.
W tym kołchozie nauczyłam się „języka osłów”. Nieraz ryczałam tak przeraźliwie, ukryta za węgłem domu, że małe oślątka przybiegały i stawały zawiedzione, że to nie ich mama! (Po
latach chwaliłam się moim uczniom w Laskach, że na Uzbekistanie „studiowałam asinologię”. Niektórzy z dawnych uczniów
pamiętają o tym do dziś).
We wsi miałyśmy dwie koleżanki, o imionach: Zbecha i Zlecha. Miały piękne, czarne włosy pozaplatane w mnóstwo warkoczyków. Bardzo nam się to podobało. Inka nawet spróbowała
tej sztuki, ale miała ich znacznie mniej. Ja, natomiast, nie miałam żadnych szans, bo miałam bardzo cienkie warkocze! (Nasza
Mama bardzo lubiła warkocze i nawet w najtrudniejszych warunkach bardzo dbała o „czystość naszych głów”!).
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Nasz pobyt w kołchozie stawał się coraz trudniejszy. Groził
głód. Znów kilka osób udało się do oddalonego o 35 kilometrów
Huzaru (Bucharskaja obłast’), gdzie znajdował się sztab dywizji
wojska polskiego, z prośbą o pomoc. Dzięki interwencji władz
wojskowych zostałyśmy przeniesione do Huzaru. W końcu lutego 1941 roku postarano się dla nas o środek lokomocji: wózki dwukołowe – arby – do których były zaprzężone wielbłądy.
Na arbach jechały nasze tłumoki, a uczepione do nich, siedziały
młodsze dzieci, wśród których była Hanka i ja. Pamiętam, że
trzymałyśmy się kurczowo, w strachu, żeby nie spaść z chwiejącego się wózka. Dorośli, a z nimi Inka, też jeszcze mała, szli na
piechotę obok wozów. Inka, podpierając się kijem, ledwo mogła utrzymać się na nogach. Gdy dotarliśmy wreszcie do Huzaru, wszyscy byli krańcowo zmęczeni. Cała grupa składała się
z 25 osób.
Na podstawie wspomnień Mamusi: „Było już ciemno, zimno,
nawet przymrozek. Do miasta nas nie wpuszczono bez pozwolenia władz. Trzeba było czekać do następnego dnia. Rzeczy zrzucono na ziemię. Zmęczone dzieci położyły się na tłumokach.”
W Huzarze mieszkała już przyjaciółka Mamusi, która była
też na Kazachstanie, we wsi oddalonej o 6 kilometrów od naszego kołchozu. Odwiedzałyśmy się wzajemnie dość często. Wyjechała wcześniej od nas do swojego męża, zwolnionego z łagru.
Kiedy dowiedziała się, że jesteśmy przed miastem, przybiegła,
gdy miasto już spało i pomogła poprzeciągać nasze i p. Plucińskiej rzeczy, do swojej malutkiej „kibitki”. Trójkę dzieci ułożyła
do snu w poprzek pryczy. Mamusia i p. Plucińska spędziły noc
na dworze, wciśnięte do przedsionka jakiegoś budynku. Następnego dnia Mamusia wynajęła małą izdebkę w kołchozie, na peryferiach Huzaru i tam ulokowałyśmy się razem z p. Plucińską.
W sztabie, na podstawie legitymacji wojskowych, zostałyśmy
zarejestrowane, jako rodziny wojskowe. Otrzymywałyśmy żyw51

ność. Mamusia chodziła do Huzaru po zupę i prowiant. Czasem
trzeba było stać w długich kolejkach. Ale było nam znacznie lżej,
bo opiekowało się nami wojsko.
Na podstawie paktu Sikorki–Majski, zawartego w lipcu, część
armii polskiej, pod dowództwem gen. Władysława Andersa,
a także junaczki i junacy (młodzież od 14 roku życia), mieli opuścić Związek Sowiecki pierwszym transportem i przyłączyć się
do aliantów. Natomiast I Dywizja Kościuszkowska, dowodzona
przez ppłk. Zygmunta Berlinga, awansowanego przez Stalina
do stopnia generała, przyłączyła się do Armii Czerwonej, by jak
najszybciej uwolnić Polskę od Niemców. (Może wtedy nie zdawali sobie sprawy z tego, że poddadzą Kraj w drugą niewolę).
Mieszkałyśmy koło Huzaru półtora miesiąca. Mamusia podjęła dramatyczną decyzję, żeby włączyć Inkę do grupy Junaczek,
licząc, że przynajmniej jedna z nas „uratuje się, wyjeżdżając
z tego piekła”. Dowództwo wyraziło zgodę na przyjęcie Inki,
choć nie miała jeszcze wymaganego wieku. 19 III 1942 roku ze
łzami żegnałyśmy się, nie wiedząc, czy się kiedyś znów spotkamy. Każda z nas przeżywała to rozstanie bardzo boleśnie.
Pan Bóg okazał nam swoje Miłosierdzie. W przeddzień wyjazdu, który miał nastąpić 24 III, zostałyśmy zawiadomione, że
rodziny wojskowe będą dołączone do pierwszego transportu.
O godz. 12 w południe wyjechałyśmy ciężarówkami z Huzaru.
Niewyobrażalna wprost radość ze spotkania z Inką na stacji kolejowej! Jedziemy tym samym pociągiem do Krasnowodzka nad
Morzem Kaspijskim, wzdłuż pasma olbrzymich gór Pamiru, które stanowi granicę z Afganistanem. (Huzar leży około 170 km od
granicy). Po upalnych dniach, silny mróz! Z okien pociągu widać
kwitnące drzewa owocowe, przeważnie morele – uriuk.
26 III dojechaliśmy do Krasnowodzka, skąd po rewizji i zlikwidowaniu niektórych rzeczy, zostaliśmy odwiezieni do portu.
Pieniądze i dokumenty sowieckie oddałyśmy…
Na statek załadowano nas po północy…
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Wyczytywano kolejno nazwiska i każdy musiał sam szukać
swoich tobołków w stercie przeróżnych bagaży i pakunków.
Strach, że się można pogubić w tych ciemnościach! Inka opowiadała później, że nawet nie próbowała szukać swoich rzeczy.
Weszła na statek „wyzwolona ze wszystkiego”!
OPUSZCZAMY ZSRR!
Ulokowano nas na dolnym pokładzie, w brudzie, smrodzie
i okropnym skupisku ludzi chorych, wycieńczonych i głodnych…
Junaczki jechały w nieco lepszych warunkach, bo na górnym
pokładzie. Dano nam – na pożegnanie! – solone śledzie i ani
kropli wody do picia!
PERSJA
Notatki Mamusi: „Po 24 godzinach podróży dobiliśmy do
wybrzeży Persji (Iranu), wymęczone podróżą i marzące o wypoczynku, który nieprędko nastąpił. Przechodząc przez ulice
miasta portowego Pachlewi, wzbudzaliśmy litość tubylców, którzy rzucali nam papierosy, chleb, a dzieciom smakołyki. Wojsk
polskich i angielskich moc. Miasto ładne, nowoczesne, handel
wolny, moc słodyczy i owoców. Ulice wysadzane drzewami
pomarańczowymi, które właśnie owocowały, piękne skwery
i kwiaty…
Spędzamy dwie doby pod gołym niebem, następnie po kąpieli – a także po dezynfekcji ubrań, które przeważnie wyrzucano do spalenia, a dawano czystą odzież – i po odpoczynku, a też
po pozbyciu się ostatnich rzeczy i pościeli, z małą walizeczką,
udajemy się w dalszą podróż samochodami.
(…) Po przebyciu kilku kilometrów stajemy na nocleg znów
pod gołym niebem nad brzegiem morza. Przeraźliwy chłód
wieczoru, piasek zasypuje oczy, nie mamy nawet koców, przykrywamy się matami słomianymi, na których mieliśmy spać.
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Mało to pomaga. Okropna troska i strach o dzieci. Transport
nasz duży. Nocleg w tych warunkach niemożliwy. Starają się
umieścić nas w budynkach jeszcze niewykończonych, bez dachów i okien. Wszyscy się jednak nie mieścimy. Wiele rodzin,
w tej liczbie ja z Marysią, nocujemy na dworze, zasłonięci od
wichru murami budynku. Dostaliśmy koce prowiant. Noc minęła spokojnie.
O godz. 4 pobudka i dalsza ciężka droga autami. Mamy
przed sobą 380 kilometrów. Jedziemy półtorej doby z przerwą
nocną. Po drodze zatrzymujemy się przed tawernami, gdzie pijemy wspaniałą herbatę. Podróż ciężka, wąskie drogi górskie,
przepaście olbrzymie, bloki górskie przygniatają swoim ogromem (G. Elburs).
Do Teheranu przyjeżdżamy 1 IV 1942 r., okropnie zmęczeni, ale szczęśliwi. Miasto śliczne, położone w górach, czyste. Budynki nowoczesne, moc zieleni, kwiatów. Upał… Ulokowano
nas kilka kilometrów za miastem w gmachach byłego szpitala.
Cudne bloki, o wygodach jednak mowy nie ma. Na sali mieści
się 200 osób. Śpimy pokotem na podłodze, na workach wypchanych watą, a pod głową – własne płaszcze. Dobrze jest jednak,
bo jesteśmy pod opieką (W. Czwartek, 2 IV).
Tu, w Teheranie spotkałam znów swoją Inusię. Junaczki
przyjechały parę dni przed nami i mieszkają w budynku sąsiednim. Warunki mają dobre. Inusia wesoła, dobrze się czuje. Do
miasta nie wolno nam wychodzić i nie możemy nic kupić. Obiegową monetą jest tuman i kran (1 tuman = 10 kranów).”
Mniej więcej po 19 dniach, Mamusia zachorowała na tyfus
plamisty i została wzięta do szpitala w ciężkim stanie. W pobliżu naszego obozu powstał szpital pod namiotami, który bardzo szybko się zapełniał. Umieralność była wielka, zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Zaopiekowała się mną p. Plucińska. Raz
odwiedziłyśmy Mamusię w zakaźnym szpitalu, ale nie wolno
było się zbliżać. Mamusia miała bardzo wysoką temperatu54

rę. Próbowała się uśmiechać. Później opowiadała, że widziała
mnie jak przez mgłę. Myślała, że nie wyjdzie z tej choroby. Była
bardzo wyniszczona trudami tułaczki, pracą ponad siły, skrajnym niedożywieniem.
W szpitalu była też Hanka. Zachorowała na szkarlatynę.
P. Plucińska drżała o stan jej zdrowia, bo już jedno dziecko straciła. Gdy Hanka wróciła, jej mama oddała mnie, bo podejrzewała, że mam odrę. Miałam wysypkę, przypuszczalnie na skutek
upałów. Mieszkałyśmy wtedy już pod namiotami. Przy zapisie
do szpitala były surowo przestrzegane zaostrzone przepisy sanitarne, gdyż bardzo szerzyły się choroby zakaźne. Golono głowy
i palono odzież. Przy wypisie otrzymywało się ubranie. P. Plucińska ubłagała pielęgniarkę, żeby mi nie obcinano warkoczy
(wiedziała, że dla Mamusi byłaby to wieka przykrość), zapewniając, że mam „czystą głowę”.
Wkrótce szpital przeniesiono daleko, po drugiej stronie miasta. Straciłam kontakt ze znajomymi osobami. Nikt mnie nie
odwiedzał. Byłam zdrowa, ale nie miałam jak i do kogo wrócić.
Pomagałam pielęgniarkom w opiece nad chorymi dziećmi. Po
prawie trzytygodniowym pobycie w szpitalu, Mamusia szczęśliwie wyszła, ale była tak wycieńczona chorobą, że moja siostra
została zwolniona z Junaczek, żeby pomóc Mamusi. Przyjechały
obie szukać mnie. Po całym dniu wędrówki wśród niezliczonej
ilości namiotów szpitalnych i setek podobnych do siebie chorych dzieci z ogolonymi główkami, na próżno pytały o „dziewczynkę z warkoczami”. Miały już odejść, zrezygnowane, gdy
przy samym wyjściu spytały jeszcze jedną spotkaną pielęgniarkę. Okazało się, że byłam właśnie w jej namiocie. Uratował mnie
„znak szczególny”. Ale tak naprawdę był to cud Bożej Opatrzności. Byłyśmy znów razem.
Nie chciałyśmy przeżywać po raz kolejny dramatu rozstania,
dlatego, gdy stanęła przed nami perspektywa wyjazdu z sierocińcem do Australii, gdzie mogłybyśmy zostać przydzielone do
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różnych grup wiekowych, a Mamusia, jako wychowawczyni, do
jeszcze innej, wybrałyśmy trudniejszą alternatywę, tymczasowego osiedlenia się w obozie dla uchodźców w Afryce.
Na razie czekało nas jeszcze przeniesienie do III obozu,
położonego 2 km za Teheranem, w pięknej posiadłości szacha
perskiego. Cudny park z cyprysami, krzewami granatów, które
właśnie owocowały i mogłyśmy gasić pragnienie ich ożywczym
sokiem.
W tym wyjątkowym otoczeniu przygotowywałyśmy się obie
z Hanką do I Komunii Świętej. Nauk udzielał nam, w przyspieszonym tempie, kapelan wojskowy ks. Wróbel. Komunię Świętą
przyjęłyśmy 15 VIII, podczas Mszy Świętej polowej, odprawianej
pod wielkim, rozłożystym drzewem. To był mój najpiękniejszy
Prezent Imieninowy, chociaż wtedy nie zdawałam sobie w pełni
sprawy z tego, że to nie ja zaprosiłam Gościa na swoje imieniny,
ale On mnie zaprosił do siebie na Ucztę.
20 VIII wyjechałyśmy pociągiem z Teheranu do Achwazu.
Rozpoczął się kolejny etap naszej wędrówki, zmierzającej tym
razem do Afryki.
W DRODZE DO AFRYKI – INDIE
22 VIII jesteśmy w Achwazie. Upał niewyobrażalny! Trudno oddychać! Nocleg w stajniach po wielbłądach niemożliwy.
Układamy nasze legowiska na dworze pod ścianami stajni. Wieje gorący wiatr z piaskiem. Parno i duszno.
Z Achwazu wyjeżdżamy 30 VIII pociągiem. Po siedmiu godzinach podróży przybyliśmy do portu Basra nad rzeką Eufrat
w Iraku. Zachwyca nas cudowny las palmowy, po raz pierwszy
oglądany w życiu! To miejsce biblijnego raju!
Dalszą podróż odbywamy luksusowym niewielkim statkiem „Bibi-line”. Płyniemy Zatoką Perską i Morzem Arabskim
do portu Karachi w Indiach zachodnich (obecnie Pakistan).
1 IX przejeżdżamy przez Cieśninę Ormuza – podobno najgoręt56

sze miejsce na Ziemi. Kąpiemy się we własnym pocie. Strasznie
duszno. Brak powietrza!
Przybijamy do portu w Karachi 3 IX. W obozie pod namiotami, 20 km za miastem, odbywamy kolejny, po Teheranie, okres
kwarantanny. Obóz liczy 6 tysięcy osób!
Krajobraz pustynny. W pobliżu obozu rosną olbrzymie kaktusy. Nocą słychać wycie szakali i przeraźliwy „śmiech” hien.
Po raz drugi w ciągu podróży poza granicami ZSRR, znajdują się ochotnicy, nauczyciele i nie tylko, którzy organizują zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Już w Teheranie, podczas kilkumiesięcznego postoju, działała szkoła powszechna w bardzo
nietypowych warunkach, bez sal i szkolnych ławek, bez książek
i innych pomocy naukowych. Czasem była tablica i kreda. Zwyczajne ławki ustawione na chodniku w cieniu budynku, to był
już luksus. Za to był zapał, dobra wola i ofiarność nauczycieli
i innych osób, żeby wykorzystać każdą chwilę na nadrabianie
zaległości w nauce spowodowane przez wojnę.
W obozie przejściowym w Karachi nauka odbywała się
grupami wiekowymi albo podziałem według stopnia opanowania sztuki czytania i pisania. Siadaliśmy po prostu na ziemi, na piasku, w cieniu nielicznych drzew lub w cieniu na57

miotów. Słuchaliśmy opowiadań, czytania książek, prawie
cudem przewiezionych z Polski. Uczyliśmy się polskich wierszy, a także piosenek patriotycznych, wojskowych i ludowych.
Jedna z nauczycielek zebrała grupkę dziewczynek, z którymi
przygotowała „balet”. Występ odbył się nawet w sali teatralnej
w mieście.
W DRODZE DO AFRYKI – OCEAN INDYJSKI
Po trzech tygodniach pobytu w obozie koło Karachi wyruszamy do Afryki. Płyniemy Oceanem Indyjskim olbrzymim
statkiem konwojowanym przez okręty wojenne. Obowiązuje
zaciemnienie po zmierzchu. Przekraczaniu Równika, zwyczajowo, towarzyszą salwy armatnie! (W tym momencie przyszedł na
świat Hubertunio – wolny bilet transoceaniczny!)
AFRYKA WSCHODNIA – TANGANIKA
– POLSKIE OSIEDLE: TENGERU
1942 – 1948
W końcu września przybiliśmy do wybrzeży Afryki Wschodniej w porcie Tanga. Tu po raz pierwszy zobaczyliśmy murzynów, z którymi zetknęliśmy się bliżej w naszym nowym miejscu
tymczasowego zamieszkania. Dowiedzieliśmy się, że ludność
miejscowa pochodzi z różnych szczepów, a językiem prawie całej wschodniej części Afryki jest swahili („znany” z „W pustyni
i w puszczy” H. Sienkiewicza).
Z portu zostaliśmy przewiezieni do nowo utworzonego osiedla dla cywilnej ludności polskiej, ewakuowanej z ZSRR. Osiedle Tengeru było położone zaledwie kilka stopni na południe
od Równika, niedaleko granicy z Kenią, u podnóża wygasłego
wulkanu Meru (wys. 4565 m n.p.m.), z widokiem na ośnieżony
szczyt Kilimandżaro (ok. 6 tys. m n.p.m.).
Osiedle otaczała sawanna z parasolowatymi akacjami o bardzo długich i grubych kolcach. Trafiały się wielkie baobaby. Jed58

no takie olbrzymie drzewo,
zwane w naszym osiedlu
„Dewajtisem”, było ulubionym miejscem zabaw. W
cieniu jego rozłożystych
konarów
odbywaliśmy
nieraz zbiórki harcerskie.
Na obrzeżu osiedla znajdowało się duże jezioro powulkaniczne Duluti, o niezbadanym
jeszcze dnie. Do kąpieli było wyznaczone miejsce.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, a częściowo wewnątrz,
znajdowały się pasy gęstej dżungli, z wysokimi drzewami, z których zwieszały się długie, grube liany. Na tych lianach huśtaliśmy się (ja, osobiście, nie od samego początku, dużo później
i nie bez lęku!), mimo ostrzeżeń przed niebezpieczeństwami
dżungli, mimo bolesnych upadków, a nawet połamanych rąk.
Emocje związane z tym wspaniałym lotem i żądza przygód były
silniejsze od wszystkich zakazów.
Na przygotowanym rozległym terenie, o żyznych glebach
wulkanicznych, oczyszczonych z bogatej roślinności tropikalnej, zostały zbudowane okrągłe gliniane domki, o średnicy
5 metrów, pokryte stromą strzechą, lub tzw. „fartuszkami” z liści
palmowych. Domek był przeznaczony dla czterech osób, wyposażony w podstawowe meble i najpotrzebniejsze sprzęty używane w życiu codziennym: stół, 4 taborety i 4 łóżka z pościelą. Na
stole były przygotowane nakrycia dla 4 osób. Wchodziło się do
domku wprost z dworu, bez sionki czy ganku. Jedno okno, bez
szyby, umieszczone naprzeciwko drzwi, było zamykane drewnianą okiennicą.
W domkach nie było elektryczności, wody i kanalizacji. To
wszystko znajdowało się poza ich obrębem. Gotować można
było w kuchniach wspólnych, znajdujących się co kilkanaście
domków, pod wiatą. Do oświetlenia używane były lampy nafto59

we. Otrzymywaliśmy przydziały nafty, a przede wszystkim przydziały żywności; w miarę potrzeb – także odzieży.
Początkowo domki były zajmowane przez członków jednej
rodziny albo przez bliskie sobie osoby. Bardzo szybko osiedle
się rozwijało i budowano więcej domków, także prostokątnych
o dwóch okienkach. Powstały szkoły i świetlice: izba harcerska,
YMCA.
Na terenie osiedla znajdowały się murowane zabudowania
szpitala i biur zarządu. (Polskie osiedla w Afryce Brytyjskiej, tzn.
kolonie i mandaty Wielkiej Brytanii, miały brytyjskich komendantów). Polacy podlegali władzom polskim w Londynie. Delegatury niektórych ministerstw, np. Oświaty Publicznej i Wyznań
Religijnych znajdowały się w Nairobi, stolicy Kenii.
Niedługo po pierwszym transporcie, przyjechał drugi
i stopniowo powiększała się liczba mieszkańców, która w końcu
1943 r. osiągnęła 4 tysiące. Tengeru było największym polskim
osiedlem w Afryce. W osiedlach afrykańskich, w których 20,47%
ludności stanowiły kobiety, 41% dzieci i młodzież. Mężczyzn
było niewielu. Starsi chłopcy wyjeżdżali do szkół wojskowych
w Palestynie i Egipcie.
Życie osiedla Tengeru rozpoczęło się od założenia samodzielnego gospodarstwa hodowlanego i otwarcia szkół, które
stopniowo rozwijały się i poszerzały kierunki nauki. Wkrótce
po przyjeździe pierwszego transportu zorganizowano egzaminy, mające na celu przydział dzieci i młodzieży do poszczególnych klas, bez względu na wiek. Zostałam zakwalifikowana do
klasy III szkoły powszechnej, bo umiałam czytać i pisać. Były
trzy sześcioklasowe szkoły powszechne, czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i dwuletnie liceum z końcową maturą,
dającą świadectwo dojrzałości. Powstało szereg średnich szkół
zawodowych: mechaniczna, krawiecka, handlowa (Gimnazjum
Kupieckie). Dla uzdolnionych muzycznie została otwarta szkoła
muzyczna I i II stopnia.
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Nasze osiedle miało swój kościół katolicki, pod wezwaniem
Matki Boskiej Ostrobramskiej, zbudowany po naszym przyjeździe. Po pewnym czasie powstała także parafia prawosławna,
dzięki pomocy miejscowych Greków – właścicieli plantacji
kawy. Początkowo Msze święte były odprawiane na dworze,
pod drzewami. Nie było wśród przyjezdnych polskiego księdza, więc z pomocą dojeżdżał Anglik, który spowiadał nas
z kartki, zawierającej spis grzechów w języku polskim i angielskim. Pokazywało się palcem „swój” grzech, a następnie otrzymywało się pokutę z innej „listy” dwujęzycznej. Po udzieleniu
rozgrzeszenia, żegnając się z penitentem, ksiądz mówił po polsku: „Dziękuję”.
Potem przyjechał z Ameryki ks. Jan Śliwowski, Polak, który
zorganizował parafię i życie religijne w osiedlu. Prawie wszyscy
mieszkańcy – którzy tylko chcieli – zostali objęci działalnością
organizacji religijnych. Dzieci zapisywały się do Krucjaty Eucharystycznej, młodzież żeńska i męska do Sodalicji Mariańskiej.
Dorośli mogli należeć do Akcji Katolickiej. Żywy Różaniec miał
chyba największą ilość członków. Po przejściach na wygnaniu,
wszyscy byli stęsknieni za możnością jawnego wyznawania wiary, za życiem sakramentalnym i wspólną modlitwą.
Co miesiąc, przed pierwszym piątkiem, była spowiedź w wyznaczone dni dla poszczególnych szkół i dla dorosłych. W maju,
w czerwcu i w październiku odbywały się odpowiednie nabożeństwa, w niedziele Wielkiego Postu – Gorzkie Żale, a w piątki
– Droga Krzyżowa. Często były śpiewane Godzinki o NMP i do
Serca Pana Jezusa.
Co roku w Wielkim Poście odbywały się rekolekcje, dla
dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. W Tengeru otrzymaliśmy
Niedzielne Mszaliki, wydane w Ameryce. To była dla nas wielka
radość – pomoc w świadomym uczestniczeniu we Mszy świętej.
(Mamusia nie rozstawała się ze swoim Mszalikiem aż do ostatnich chwil życia). Wtedy też dotarła do nas Koronka do Miło61

sierdzia Bożego, litania i inne modlitwy, w maleńkiej książeczce.
(Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli wtedy jakieś wiadomości o s. Faustynie, w związku z szerzeniem się Nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego).
W niedługim czasie przyjeżdżali jeszcze inni księża do obsługi duszpasterskiej Polaków rozmieszczonych w obozach
afrykańskich, szczególnie ze względu na duże skupiska dzieci
i młodzieży, niejednokrotnie pozbawionych opieki rodziców.
Po wyjeździe ks. Śliwowskiego, proboszczem został ks. Piotr
Rogiński, pochodzący z Wileńszczyzny. Wielki patriota. Był kapelanem wojskowym w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.
Podczas II wojny światowej aresztowany przez NKWD, przesłuchiwany i zmuszany torturami do wydania uczestników tamtych
działań. Nie wydał nikogo. Po wyjściu z ZSRR z wojskiem gen.
Andersa, został skierowany do Afryki. W sposób dramatyczny
przeciwstawiał się nakłanianiu przez agentów przyjeżdżających
do osiedla, do wyjazdu do Polski.
W 1947 r. przyjechał z Libanu, zaraz po otrzymaniu tam święceń kapłańskich, młody franciszkanin, o. Lucjan Królikowski. Od
niego dowiedziałyśmy się o historii o. Maksymiliana Kolbe, którego znał z Niepokalanowa. Ojciec Królikowski uczył nas śpiewu
gregoriańskiego, który pokochałam od pierwszego usłyszenia.
Wyjeżdżając z Tengeru obawiałam się, że już nigdy nie będę miała
możności uczestniczenia w tej pięknej modlitwie liturgicznej. Ojciec Lucjan został naszym prefektem – katechetą – w gimnazjum,
brał udział w obozach harcerskich, sam będąc harcerzem; organizował wycieczki do rezerwatów, wyjazdy na misje, brał udział
w wyprawie na szczyt Kilimandżaro. Jego wielką zasługą było
przewiezienie, razem z kierowniczką sierocińca z Tengeru, sierot
polskich do Kanady, mimo ogromnych trudności i przeszkód.
Później, jako sekretarz polskiej rozgłośni radiowej „Godzina Różańcowa o. Justyna”, przez wiele lat starał się o przekazywanie
ofiar pieniężnych do Lasek, a potem na budowę kaplicy w Rabce.
62

Prężnie działał Związek Harcerstwa Polskiego, kierowany
przez zwolnionych z wojska, wyszkolonych instruktorów, oddelegowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą. (Jednym z instruktorów był ppor. hm. Zdzisław Peszkowski, „Ryś – Zuch”, znany
w Polsce, jako ks. prałat, kapelan „Rodzin Katyńskich”).
Ogromne zasługi w organizacji i kierowaniu harcerstwem
w Afryce położyła ceniona i kochana przez wszystkich harcmistrzyni Zdzisława Wójcik, hufcowa hufca w Tengeru, nauczycielka w gimnazjum i liceum w naszym osiedlu, komendantka
harcerstwa polskiego w Afryce. Harcerstwo odegrało bardzo
ważną rolę wychowawczą, uczyło odpowiedzialności za własne postępowanie, a równocześnie współdziałania dla wspólnego dobra. Odbywały się regularne zbiórki harcerskie, tropienia i inne ćwiczenia; „biegi” na kolejne „stopnie”, zdobywanie wszystkich możliwych sprawności harcerskich. Niezatarte
wspomnienia pozostawiły cudowne ogniska, z nastrojowymi
gawędami. Uroczyste przyrzeczenia harcerskie, podobnie, jak
te składane w Sodalicji Mariańskiej, stały się zobowiązaniami
na całe życie.
Nie da się przecenić działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w polskich osiedlach. Niezależnie od miejsca i czasu wszystkie starania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze polegały na kształtowaniu postaw życiowych, charakterów, patriotyzmu i uspołecznienia, w służbie drugiemu
człowiekowi. Wszelkie działania miały wspólny cel: przetrwać
i utrzymać świadomość narodową i chrześcijańską.
Bardzo uroczyście były obchodzone święta kościelne i narodowe; rocznice radosnych i smutnych wydarzeń. Obchodom
towarzyszyły różne okolicznościowe akademie, koncerty, przedstawienia teatralne. Najlepiej był zorganizowany teatr sierocińca,
który wystawiał sztuki na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Teatr sierocińca organizował nawet spektakle wyjazdowe,
które przybliżały tubylcom: Anglikom, Grekom, Hindusom i in.
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polskie zwyczaje, piękno polskiego folkloru. Występy bardzo się
podobały i budziły podziw.
W czasie wakacji (w najgorętszych miesiącach: od połowy
grudnia do 3 lutego), wyjeżdżaliśmy na obozy harcerskie, na
wycieczki do rezerwatów i Parku Narodowego, do katolickich
placówek misyjnych. (Na ostatnim obozie harcerskim byłam
w styczniu 1948 r. zorganizowanym na fermie pp. Albowiczów
w Ngare-Ol-M’toni, zwanym Karatoni).
W święta Bożego Narodzenia było zawsze upalnie. Wprawdzie w ogrodzie kwitły olbrzymie, wysokie krzewy „gwiazdy betlejemskiej”, ale one nie mogły zastąpić choinki świerkowej czy
jodłowej. Wycinałyśmy małe drzewka akacjowców, które mają
gałązki prawie równoległe do podłoża, na którym rosną, podobnie jak świerk. Mają bardzo grube i długie kolce, ale drobne,
szaro-zielone listeczki, prawie niewidoczne, bo szybko usychały. Do takiego „rusztowania” przywiązywało się nitką, płaskie,
wiotkie, ale mocno zielone gałązki tui. Ubierało się taką „choinkę” bombkami i innymi ozdobami z kolorowego papieru; oczywiście musiały być łańcuchy, też papierowe, a na czubku gwiazda. W końcu padał na gałązki „śnieg” z waty. No i był „zimowy”
nastrój świąteczny. Gdy się szło uliczką między domkami, widać
było takie drzewka prawie w każdym oknie. Sprawiało to dziwne wrażenie w zestawieniu z drgającym od upału powietrzem
i letnimi ubraniami przechodniów.
Czasem zdarzały się „egzotyczne przygody”, jak wieczorne
odwiedziny węża – kobry, który pewno sam się przestraszył
bardziej niż my i ukrył się tak, że wezwany na pomoc sąsiad,
inżynier nie mógł go znaleźć, choć chatka była mała i nie
miała wielu sprzętów. Sąsiad przekonywał nas, że na pewno
miałyśmy przewidzenie spuszczającego się po ścianie gada.
Wyszedł, a my, bardzo ostrożnie, z lękiem, zaczęłyśmy ścielić łóżka. Gdy Mamusia podniosła swoją poduszeczkę, zobaczyła leżącego pod nią zwiniętego gada. Prędko wybiegłyśmy
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znów z domku. Pan inżynier przyszedł, podniósł poduszkę,
ale szybko rzucił ją na ziemię. Wąż wśliznął się do poszewki… Tę wizytę, biedak, przypłacił życiem. Było nam trochę
nieswojo…
Innym razem przeżyłyśmy „inwazję mrówek”, które szły
w dobrze zorganizowanym, szyku, kilkumetrowej szerokości,
nie zważając na żadne przeszkody. Obudziły nas bolesne ukąszenia. Mrówki wciskały się wszędzie, nawet pod moskitiery,
które osłaniały nasze łóżka. Wyskoczyłyśmy z łóżek na podłogę
pokrytą grubym dywanem ciemnobrązowych mrówek. Walka
trwała kilka godzin. Przy pomocy gorącego popiołu, którym odcinało się drogę wędrującym mrówkom, „podróżniczki” zmieniały kierunek marszu. Pozytywnym rezultatem takiego „najazdu” było oczyszczenie domku od niszczycielskich termitów.
Z termitami trzeba było „współżyć” na co dzień. Były wszędzie, zjadały i niszczyły wszystko, prócz żelaza. Najbardziej lubiły drewno, skórę, papiery, materiały. Trzeba się było jakoś bronić i zabezpieczać swój ubogi „dobytek”. Drewniane nogi szafek
i łóżek wstawiało się do płaskich puszek, do których nalewało
się naftę, uniemożliwiającą przedostanie się termitów przez tę
„fosę”. Ale termity podgryzały też dachy i spadały sobie z góry,
nie zważając na nasze ochronne zabiegi.
Pamiętam przelot szarańczy, chyba jednego z najbardziej groźnych niszczycieli w świecie owadów. W osiedlu ogłoszono zbliżanie się szarańczy i wydano polecenie zbiórki na boisku szkolnym
z dużymi puszkami (jak kanistry), w których otrzymywaliśmy
przydział nafty. Gdy się zbliżała chmura lecących owadów, zdawało się, że przyćmiewa blask słoneczny. Dzieci i dorośli podnieśli wielki krzyk i zaczęli walić w puszki, robiąc nieopisany hałas.
Dzieciom nawet się to podobało. Szarańcza tego nie lubi. Owady
były już tak zmęczone, że zaczęły opadać. Potrafią zjeść całą zieleń
zasiewów i drzew, zostawiając puste badyle. Nasze hałasy były jednak dość skuteczne, bo stosunkowo nie było dużo strat.
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Chociaż na świecie wciąż trwała straszna wojna i powracał niepokój o najbliższych, z którymi nie miałyśmy kontaktu,
a także niepewność co do naszej przyszłości – lata spędzone
w osiedlu, były wytchnieniem po przeżytym koszmarze na wygnaniu.
Osiedle stawało się coraz piękniejsze. Dzięki szybkiej wegetacji roślinności w klimacie tropikalnym, domki tonęły w zieleni i w kwiatach starannie pielęgnowanych ogródków. Rosły
w nich ozdobne krzewy, wspomnianej już gwiazdy betlejemskiej, pachnących datur, różne gatunki kann, kolorowe gerbery, które nazywałyśmy kolorowymi rumiankami, drobniejsze
i ładniejsze niż te hodowane w szklarniach. Grządki były często
obsadzane ziemnymi orzeszkami, które podkopywałyśmy, gdy
miały orzeszki, ale krzaczki rosły sobie dalej. Miałyśmy w ogródku bananowca, który owocował i drzewka papaja. Z malutkich,
kilkucentymetrowych agaw, w ciągu kilku lat wyrosły ogromne,
ozdobne agawy.
Ze szkoły też mam bardzo miłe wspomnienia. Miałyśmy
wspaniałych nauczycieli. Przyjaźnie, jakie nawiązałyśmy w Afryce, przetrwały wiele lat, do dnia dzisiejszego, mimo przemian, jakie zaszły w świecie i w naszym życiu.
W Tengeru ukończyłam szkołę powszechną, zdałam egzamin do gimnazjum ogólnokształcącego (z pierwszą lokatą!),
skończyłam klasę I i II gimnazjum i zaczęłam klasę III. Mamusia pracowała przez cały czas pobytu w Afryce jako nauczycielka
w szkole powszechnej.
System szkolnictwa był oparty na wzorach sprzed wojny (wg
ustawy z 2 III 1932 r.). Niektóre podręczniki były drukowane na
Środkowym Wschodzie. W szkole uczyłyśmy się wierszy „nadesłanych z Kraju” (np. „Mogiłka na skwerze”), czytałyśmy „Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Polska była dla nas ukochaną
Ojczyzną, wciąż gnębioną przez wrogów, walczącą, zbroczoną
krwią, krajem prawie legendarnym, znanym z opisów i opowia66

dań. Dla ogromnej większości wojennych tułaczy, w szczególności dla dzieci, Krajem Rodzinnym, bliskim sercu, za którym się
tęskniło, były Kresy Wschodnie.
Wiadomości ze świata dochodziły do nas z radia, za pośrednictwem głośnika zainstalowanego w świetlicy YMCA. Pamiętam, jak w r. 1943, powszechne przygnębienie wywołała wstrząsająca wiadomość o tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej
nad Gibraltarem, gen. Władysława Sikorskiego, premiera Rządu
Polskiego na emigracji i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych.
Od lipca 1941 do kwietnia 1943 roku trwały poszukiwania
zaginionych oficerów polskich na terenie Związku Sowieckiego. Rozmowy prowadzone przez delegatów rządu polskiego
z władzami ZSRR nie dawały żadnych rezultatów, liczne oficjalne noty rządu polskiego – pozostawały bez odpowiedzi. Gdy
w kwietniu 1943 roku Niemcy odkryli groby w Katyniu, a międzynarodowe komisje, w których byli także Polacy, przedstawiciele Czerwonego Krzyża, potwierdziły prawdziwość oskarżeń
niemieckich, rząd ZSRR ponownie zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim.
Powstawał nowy rząd polski, we współpracy z rządem
ZSRR. Kraje zachodnie starały się ukrywać i przemilczać sprawę Katynia, żeby nie zadrażniać stosunków ze Związkiem Radzieckim, który oskarżał Niemców o popełnienie tej zbrodni
w roku 1941, wbrew wszelkim dowodom na wcześniej dokonaną zagładę jeńców.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku i po układzie Jałtański3
m , ustalającym nowy porządek w Europie podzielonej na strefy
wpływów, międzynarodowe organizacje do spraw uchodźców
3

Spotkanie w lutym 1945 r. „Wielkiej Trójki”: Churchill – Wielka Brytania,
Roosevelt – USA i Stalin; decyzja w sprawie zmiany granic Polski i utworzenie bloku państw zależnych od ZSRR.
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zaczęły namawiać wszystkich przesiedleńców do powrotu do
własnych krajów. Niektórym uchodźcom pozwolono osiedlić
się w Anglii, w Ameryce Północnej lub Południowej, zwłaszcza rodzinom zdemobilizowanych żołnierzy Wojska Polskiego.
2. Korpus dowodzony przez gen. Władysława Andersa – polska armia walcząca na wszystkich frontach ostatniej wojny po
stronie aliantów i odnosząca cały szereg znaczących zwycięstw
– została rozwiązana. Żołnierze Polscy nie zostali zaproszeni do
uroczystej defilady zwycięzców.
Od 1947 r. zaczęła się stopniowa likwidacja polskich osiedli
w Afryce. Na razie nie miałyśmy dokąd jechać. Mamusia bardzo
tęskniła za swoją rodziną. Wyjazd do Australii, proponowany
tym, którzy nie mieli do kogo wyjechać ani dokąd wracać, przerażał perspektywą dalszej tułaczki, coraz dalej od Kraju.
Po pewnym czasie rodzina naszej Mamy odszukała nas za pośrednictwem PCK. Musieli opuścić Wołyń. Mieli być przesiedleni
(nazywało się to „repatriacją”!) na ziemie zachodnie. Ze względu
na podeszły wiek Babci i ogólne wyczerpanie po przeżyciach wojennych, zatrzymali się w Lublinie, gdzie obaj bracia Mamusi podjęli pracę w Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowej. Wkrótce zachorowała bratowa Mamusi. Teraz Wujostwo, którzy ratowali nas
od głodu na Kazachstanie, potrzebowali naszej pomocy. Wujek
prosił, żebyśmy przyjechały do Lublina, ale warunki materialne
i lokalowe były tam bardzo trudne. Mniej więcej w tym czasie dowiedziałyśmy się, że siostra naszego Tatusia z rodziną zamieszkała
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W pierwszych latach po wojnie
mieli warunki na tyle dobre, że mogli nas przyjąć do siebie.
Tymczasem przyjaciel naszego Tatusia, mjr Ujwary, który
trafił do niewoli niemieckiej, po uwolnieniu z oflagu znalazł się
w Anglii. Był poważnie chory. Dowiedział się przez Czerwony
Krzyż o miejscu naszego pobytu w Afryce i nawiązał z nami bardzo serdeczny kontakt. Na wiadomość, że mamy zamiar wracać
do Polski, przysłał nam pieniądze, które umożliwiły nam zakup
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najpotrzebniejszych rzeczy i przygotowanie się do niełatwej podróży „w nieznane”. Z wielkiej troski o nas, chciał nam pomóc,
a jednocześnie bolał nad naszą decyzją. (Przysłane pieniądze nazwał „srebrnikami Judaszowymi”!). Mimo żalu, z jakim opuszczałyśmy Afrykę, wiedziałyśmy, że nie mamy innego wyjścia.
Zanim wyjechałyśmy, nadeszła wiadomość o śmierci p. Ujwary’ego – wielkiego przyjaciela naszej rodziny.
POWRÓT DO POLSKI
5 czerwca 1948 roku wyjechałyśmy pociągiem ze stacji kolejowej Tengeru, do portu Mombasa w Kenii, nad zatoką Oceanu
Indyjskiego. Tu, w obozie przejściowym, wśród wysokich palm
kokosowych, nad piękną zatoką, wszyscy Polacy wyjeżdżający
z Afryki w różnych kierunkach, oczekiwali na odpowiedni statek.
Do miasta Mombasa położonego po
przeciwległej stronie zatoki dojeżdżało
się łódką, chociaż było też połączenie
przepięknym mostem Nyali Bridge.
Razem z nami była nauczycielka
z Tengeru, która jechała do rodziny
w Polsce z synem i matką. W Mombasie spotkałyśmy też kolegę z mojej klasy, który wyjeżdżał do Anglii.
Czekając na statek spędziliśmy trzy
tygodnie pięknych, można rzec, beztroskich wakacji.
PODRÓŻ MORSKA
Podróż morską odbywaliśmy statkiem egipskim s/s MISR.
Kierownikiem transportu był Egipcjanin, Mr Bahari.
Obie z siostrą uważałyśmy się za doświadczone „wilki morskie”, bo już niejedną podróż morską miałyśmy za sobą, więc nie
obawiałyśmy się żadnych „chorobowych niespodzianek”. Tym69

czasem, ledwo odbiliśmy od lądu i wpłynęliśmy na pełne morze,
pokład zaczął się nam usuwać spod nóg i nagle zapadał się w dół,
a gdy się znów wznosił, wydawało się, że żołądek robi to samo
i pcha się wprost do gardła… Jeszcze widać było brzegi Afryki,
gdy zaczęłam „składać ofiarę Morzu”. Nie byłam w tym odosobniona. Mamusia i Inka nie chorowały, ale czuły się źle i przez kilka
dni nie mogłyśmy nic jeść. (A jedzenie na statku było przepyszne!). Ludzie leżeli na swoich kojach, pod pokładem, jak jesienne
muchy, bez sił, a kierownik, pan Bahari wciąż nakłaniał i przymuszał do wyjścia na pokład, na powietrze. Niektóre osoby nawet
sam wyprowadzał i pozwalał się położyć, ale na zewnątrz.
A było co podziwiać. Bezkresne morze, wydawało się gęste
i twarde; dziób statku przecinał powierzchnię, jak pług, który
odkłada lśniące skiby, rozpryskujące się w górze srebrzystą, kilkumetrową pianą. Przed zachodem słońca pokazywały się latające ryby, które szybowały nad powierzchnią wody, jak ptaki,
aby po kilku metrach lotu, zapaść w głębinę. Zdarzało się, że
spadały na pokład. Wtedy były bardzo bezradne. Ktoś litościwy
musiał wrzucić je do wody. Równie piękne były harce delfinów,
które wyłaniały się z wody, jakby chciały stanąć na ogonie, po
czym wdzięcznie wyginając się, spadały łukowato i głową w dół
zanurzały się w fale morskie. Za okrętem płynęły stada rekinów,
w oczekiwaniu na smaczne kąski, wyrzucane ze statku.
Na pełnym morzu widzi się okrągły horyzont, który jednak
nie ma granic. Bezkres. Niebo nocą jest niewyobrażalnie piękne. Rozgwieżdżona kopuła nieba z miliardami gwiazd. W takiej
chwili żal, że się nie jest astronomem i nie umie się nazwać tych
przepięknych konstelacji, których na ziemi nigdzie nie można
tylu naraz zobaczyć, chyba tylko na pustyni.
Płynęliśmy Oceanem Indyjskim wzdłuż wschodnich wybrzeży Afryki, potem Morzem Czerwonym (przez które Mojżesz przeprowadził Izraelitów „suchą nogą”). Zatrzymaliśmy się
przed portem w Adenie, gdzie wysiadali jadący z nami pielgrzy70

mi do Mekki i Medyny. Przyjechały po nich łodzie motorowe.
Wpłynęliśmy do Kanału Sueskiego, który jest miejscami tak wąskim, że dwa statki nie mogą się minąć. Podobnie, jak na niektórych drogach, trzeba przestrzegać zasad ruchu naprzemiennego.
Płynąc powoli Kanałem, przeżyliśmy burzę piaskową. Tak wiało
od pustyni, że w mgnieniu oka statek pokryła gruba warstwa
piasku. Uciekaliśmy pod pokład. Piasek wciskał się wszędzie!
Trochę dłuższy postój był w Suezie. Handlarze podpływali łodziami do statku i zachwalali swoje towary, żeby nakłonić domniemanych turystów na zakup pamiątek. (Niestety nie byliśmy turystami, tylko tułaczami…). Dalej płynęliśmy Morzem
Śródziemnym, potem wzdłuż zachodnich wybrzeży Włoch. Na
Morzu Tyrreńskim mijaliśmy nocą, doskonale widoczny, stale
czynny wulkan Stromboli na Wyspach Liparyjskich.
PODRÓŻ LĄDEM
W Genui przesiadaliśmy się do pociągu… polskiego! (Obie
z siostrą czytałyśmy w kółko polskie wyrazy na wagonach: „nośność, ciężar” itp. Wyrazów z takimi znakami diaktrycznymi nie
widziałyśmy od lat – poza polskimi książkami, oczywiście). Jechaliśmy na północ, do granicy z Austrią, ale przed Alpami zatrzymał
nas strajk kolei włoskich. Nie pamiętam, czy staliśmy tam jedną
dobę, czy dłużej, wśród pięknych, wyniosłych gór. Było nawet trochę zimno. Gotowaliśmy sobie wodę na palenisku z ułożonych
kamieni, jak za dawnych – złych! – czasów. Przez Austrię i Czechosłowację dojechaliśmy do stacji granicznej w Dziedzicach.
POLSKA
Przyjęcie na polskiej ziemi nie było zbyt miłe. Kontrola celna przypominała nam, przeżywane już rewizje. Zabrano nam
wszystkie gazety, nawet porwane i pogniecione, którymi były
pozawijane garnuszki czy buty. Widocznie bano się wrogiej propagandy!
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Dość szybko przyjechał po nas wujek, mąż siostry naszego
Tatusia, i pojechaliśmy do nich, do Cieplic k. Jeleniej Góry, gdzie
wtedy mieszkali wujostwo ze swoją córką, w wieku Inki. Wkrótce po naszym przyjeździe sytuacja materialna wujostwa zaczęła się pogarszać. Firma instalacyjna: „Woda, gaz, światło”, jaką
prowadził wuj razem z inżynierem, specjalistą, przeżywała poważne trudności. Przeniesiono się do Karpacza. Nasza kuzynka,
która była już po maturze, podjęła tam pracę. Znalazła się też
praca dla Inki.
Czas, w którym przyjechałyśmy do Polski, był trudny. Po
referendum 3 VI 1946 r. pod hasłem: „Głosuj 3x TAK” (1. zniesienie Senatu, 2. utrwalenie reform społeczno-gospodarczych,
3. utrwalenie zachodnich granic Polski), stopniowo wprowadzano w życie jego wynik, między innymi, w ramach reform gospodarczych, likwidowano „inicjatywę prywatną”.
Firmę wuja nękały stale podnoszone podatki, domiary;
w końcu stała się niewypłacalna. Za podatki, sekwestrator wyciągał z mieszkania wszystko, co przedstawiało jakąś wartość,
nawet płaszcz zimowy cioci, i sprzedawano to na licytacji. Moja
Mama, która była bardzo potrzebna rodzinie w Lublinie, a później też Inka, wyjechały do Lublina, ja poszłam do internatu przy
szkole w Karpaczu.
SZKOŁA W KARPACZU
Pod koniec sierpnia zgłosiłam się do dyrekcji Państwowego
Gimnazjum Stopnia Licealnego im. Maurycego Mochnackiego
w Karpaczu4 (o ile dobrze pamiętam ówczesną nazwę, bo później zmieniano ją kilkakrotnie). Gdy rozpoczęłam naukę w tej

4

„Szkoła powstała 21 IX 1945 roku, jako Państwowe Gimnazjum Klimatyczne – «Szkoła Orląt Grunwaldzkich» […] utrzymywana przez Robotnicze
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i została koncesjonariuszem gimnazjum dla
starszej młodzieży”. Rocznik Jeleniogórski, 1970, T.VIII.
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szkole, chłopcy z dawnego zakładu „Orlinek”, mieszkali w tzw.
„Zniczu”. Byli to w większości synowie inwalidów wojennych
lub poległych podczas wojny. (Spotkałam tam „naszych” bliźniaków z Kazachstanu, z którymi mieszkałyśmy w jednej izbie.
Wrócili do Polski w 1946 roku. Nie bardzo mnie pamiętali).
Powiedziałam dyrektorowi skąd przyjechałam i do której
klasy chodziłam. Dyrektor chwilę pomyślał i zdecydował: No, to
zapiszę cię do klasy III, dawnej IV, obecnie klasy IX a. Trochę się
zdziwiłam, ale przyjęłam do wiadomości. Domyśliłam się niebawem, że polskie szkolnictwo przechodzi kolejną reformę i zmie-

rza, na wzór szkół radzieckich, do skrócenia nauki szkolnej do
10 lat. W roku szkolnym 1948/49 były dwie klasy dziewiąte. Do
klasy IX a, należała młodzież zróżnicowana wiekowo, realizująca dawny program nauczania, częściowo „unowocześniony”.
Klasa IX, wiekowo młodsza, szła nowym programem. (W klasie
X obie klasy połączyły się i do matury w kl. XI – uczyliśmy się
razem. Różnice wiekowe i w poziomie nabytej wiedzy, były jednak widoczne).
Nowy rok szkolny rozpoczął się spotkaniem na terenie szkoły i wspólnym wyjściem parami, z orkiestrą szkolną, pod ba73

tutą samego dyrektora, do kościoła, na Mszę Świętą. Poza tym
wszystko było takie „inne” od tego, do czego zdążyłam się przyzwyczaić w naszej afrykańskiej szkole. Myślę, że różnice miały
swoje źródło w innych przeżyciach i doświadczeniach okresu
wojny. Niektórzy moi nowi koledzy, jako dzieci, brali udział
w partyzantce, a nawet w Powstaniu Warszawskim (to były te
„Orlęta Grunwaldzkie”). Wydawali się bardziej dorośli i bardziej
dojrzali, niż ja – dziecko afrykańskiego buszu, którego świeżość
i piękno natury, łącznie z otaczającą nas ciepłą atmosferą ludzkiej życzliwości, przesłoniły pamięć przeżytego koszmaru tułaczki, pozwoliły, przynajmniej w pewnej mierze, powrócić do
utraconego dzieciństwa. Dzieci i młodzież w Polsce żyły w ciągłym zagrożeniu, w ciągłej walce…
Zupełnie inny był program nauczania. Miałam ogromne braki w przedmiotach ścisłych. Nie mieliśmy w programie historii
Polski czy powszechnej, tylko „historię ruchów robotniczych”
i historię WKP(b) – Wielkiej Komunistycznej Partii bolszewików. Ta ostatnia, to chyba była tylko lektura obowiązkowa, a nie
osobna lekcja. W różnych dziedzinach nauki pojawili się nowi
wybitni naukowcy radzieccy: Iwan Miczurin – sławny sadownik, twórca nowych gatunków roślin, na skutek dokonywanych
krzyżówek; Olga Lepieszyńska – odkrywczyni białka, jako „źródła życia”; (w swoich eksperymentach była „o krok” od ożywienia białka i wyjaśnienia tajemnicy życia na ziemi, ale w czasie
naszego pobytu w szkole, nie zdążyła zrobić tego kroku…). Józef
Stalin był autorytetem w każdej dziedzinie wiedzy. (Pamiętam,
że musieliśmy czytać i przyjąć do wiadomości, jakąś rozprawę
o Stalinie jako językoznawcy).
Nowymi przedmiotami były dla mnie: „Nauka o Polsce
i świecie współczesnym” i „Przysposobienie wojskowe”. Pewnego razu zdarzyło się, że, gdy usłyszałam podczas lekcji zdanie,
że gen. Wł. Anders jest zdrajcą, który podstępnie wyprowadził
część wojska polskiego i ludności cywilnej z ZSRR – wstałam
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i powiedziałam o układzie gen. Sikorskiego ze Stalinem i o legalnym wyjeździe statkami sowieckimi. Byłam tam i znam prawdę.
Zauważyłam niepokój nauczyciela i uśmieszki kolegów. Po lekcji nauczyciel powiedział mi łagodnie, żebym nigdy nie mówiła
publicznie o takich rzeczach…
Trudno mi było pojąć o czym, gdzie i kiedy można i należy
mówić, a jak nie wolno nawet myśleć. Wielką trudność sprawiało mi zapamiętanie twarzy i nazwisk przywódców politycznych i partyjnych Polski Ludowej i państw zaprzyjaźnionych.
Natomiast zbyt dobrze zapamiętałam, od jesieni 1939 r., cztery profile twórców i przywódców „jedynie słusznej ideologii”,
która miała uszczęśliwić ludzkość. Na maturze okazało się, że –
o wstydzie! – nie znam nowych granic państw Europy ani nawet
przebiegu granic PRL-u. Wielu rzeczy nie zdążyłam „nadrobić”
w ciągu trzech lat.
W grudniu 1948 r. dokonano zjednoczenia partii politycznych i organizacji młodzieżowych. Powstało PZPR (z połączonych: PPR, PPS i SL) i ZMP. Do szkoły przyjeżdżali tzw. agitatorzy i namawiali dorosłych do wstępowania do partii, a młodzież
do ZMP. (Po rozpoczęciu roku szkolnego zapisałam się do jeszcze istniejącej Sodalicji Mariańskiej i do Harcerstwa. Miałyśmy
jedno czy dwa spotkania Sodalicji, która – choć nie była oficjalnie rozwiązana – przestała istnieć. Zbiórek harcerskich nie zdążyłyśmy mieć). Zebrania z „agitatorami” nie były obowiązkowe,
ale prawie wszyscy uczniowie wzięli w nich udział. Moja najbliższa koleżanka, drużynowa, która „przyjęła” mnie do harcerstwa,
powiedziała, że nie ma zamiaru zapisywać się do ZMP, ale chce
posłuchać, o czym będą mówić. (Oczywiście zapisała się i potem, będąc na studiach na Politechnice Gliwickiej, była aktywną
działaczką!).
Nastąpiła zmiana atmosfery w szkole, której nie zdążyłam
jeszcze dobrze poznać. Młodzież „zrzeszona” zaczęła mieć wpływ
na funkcjonowanie szkoły, miała prawo krytyki zachowania czy
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postawy uczniów, a nawet nauczycieli. Zakazano modlitw przed
i po nauce w obecności nauczycieli w klasie. Została wydalona
ze szkoły – z „wilczym biletem” – dziewczynka z młodszej klasy,
która do modlitwy w Wielkim Poście dodała wezwanie: „Któryś
za nas cierpiał rany…”.
Pozwolono na udział w rekolekcjach wielkopostnych tym,
którzy chcieli, ale szkoła nie przerywała pracy. Po powrocie na
lekcje, zauważyliśmy brak krzyży w klasach. Upominanie się
o zwrot nie odniosło skutku.
(W naszej klasie był zawieszony
mój bardzo piękny krzyż z pasyjką, przyniesiony z domu). Zapytana o krzyże żona woźnego naszej
szkoły, powiedziała, że prawdopodobnie zostały połamane i wrzucone do rzeki.
Jeden z naszych kolegów został usunięty ze szkoły niedługo przed maturą, za powtarzanie
„kawału politycznego”, wyśmiewającego rozpowszechniane hasło: „Ręce precz od Korei!”. Nie dość na tym, musiał składać wobec całej szkoły „samokrytykę”, tekstem, który mu wręczono do
wygłoszenia, a następnie miał przeprosić publicznie wszystkich
kolegów i koleżanki, którym opowiadał takie „gorszące kawały”.
Mimo „wilczego biletu”, dzięki staraniu rodziców, którzy byli nauczycielami, Wacek zdał maturę we Wrocławiu, po ukończeniu
studiów architektury, został jednym z wybitnych architektów
w swoim mieście; był kilkakrotnie nagradzany za projekty bloków
mieszkalnych („Miss Wrocławia”!) oraz za projekty i ich realizację
kilku nowych kościołów.
Mnie wprawdzie ze szkoły nie wyrzucano, ale jako osoba
co najmniej podejrzana (skąd się wzięłam w Afryce w czasie
wojny?!) byłam wzywana „na rozmowy” do Zarządu Powiato76

wego ZMP, a nawet zaproszono mnie, jako „dobrą uczennicę”,
na Zjazd Polskiej Młodzieży Socjalistycznej, który odbywał się
w Warszawie w październiku 1949 roku. (Wtedy miałam okazję być po raz pierwszy w Stolicy, która była dla mnie Miastem
– Legendą, znaną z opowieści o Powstaniach: Listopadowym
i Warszawskim, z pieśni i poezji). Oczywiście namawiano mnie
do wstąpienia do ZMP, mówiono o korzyściach z tego płynących, np. otrzymanie legitymacji (!) – podczas, gdy: w Sodalicji
nie dali ci! – ponadto – możność odbycia studiów zagranicą, np.
w Czechosłowacji… itp.
***
Pewnym urozmaiceniem w zajęciach szkolnych były organizowane w tamtych czasach „marsze jesienne”, na pamiątkę zwycięskiego pochodu Armii Czerwonej i I Armii Ludowego Wojska Polskiego, od Lenino do Berlina. Cała szkoła wyruszała na
trasę, nie pamiętam ilu kilometrową, którą trzeba było przejść
szybkim marszem w określonym czasie. Nie wolno było biec!
Natomiast na wiosnę odbywały się „biegi wiosenne”. Też
wszyscy brali w tym udział, chyba że ktoś miał zwolnienie lekarskie. 1 maja uczestniczyliśmy w pochodzie. Każdy bronił
się przed noszeniem „szturmówki”. Czasem stosowało się takie
wybiegi, żeby dać komuś do potrzymania „na chwilkę” i potem
zwiać. Ja nigdy nie dostąpiłam „zaszczytu” noszenia szturmówki. Za to kiedyś udało mi się dosiąść konia. Ale też tylko na
chwilkę – do fotografii!
Osławione były też dni „czynu społecznego”. Wykonywaliśmy różne prace. Wyjeżdżaliśmy do PGR-u na wykopki ziemniaków. Pamiętam jedne takie wykopki, kiedy ziemia była już
tak zmarznięta, że nawet mechaniczna koparka nie mogła wydobyć ziemniaków na wierzch. Zbieraliśmy te ziemniaki, a ręce
nam grabiały. Oczywiście, co najmniej połowa zostawała w ziemi. Można się było tylko dziwić dlaczego z wykopkami czekano
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do mrozów. W „Dniu Lasu”, w czynie społecznym, sadziliśmy
drzewka. Ta praca bardzo mi się podobała. Z jednym kolegą
ze starszej klasy, zostaliśmy „przodownikami pracy”, chociaż
niektórzy koledzy podśmiewali się z nas. (Po latach dowiedziałam się, że Tadek – „przodownik”, po maturze ukończył studia
w Akademii Rolniczej w Olsztynie).
NASI NAUCZYCIELE
Przetrwałam te trzy trudne lata dzięki dobrym koleżankom
(z jedną z nich i jej rodziną jestem w przyjaźni dotychczas;
druga, pomagała mi, na propozycję naszej nauczycielki matematyki, nadrobić zaległości w takim tempie, że od stopnia
dostatecznego w pierwszym kwartale, doszłam do piątki, na
końcu roku!).
Mieliśmy też kilku wspaniałych nauczycieli: prof. Sebastiana
Kotarbę – łacinnika, prof. Dominika Lape – polonistę, p. prof.
Janinę Dobrowolską, która uczyła nas biologii, mojego ulubionego przedmiotu, p. prof. Marię Beinlich-Mazurową, niezwykle
utalentowaną matematyczkę, która potrafiła nie tylko uczyć matematyki i wyjaśniać trudne kwestie, ale umiała obudzić miłość
do tego trudnego przedmiotu. Była wychowawczynią naszej
klasy. To było nasze, moje, wielkie szczęście. Dużo jej zawdzięczam. Mówiła, że matematyka jest potrzebna w życiu, bo rozwija umysł, uczy myśleć logicznie. Rozwiązywanie zadań, dochodzenie do twierdzeń matematycznych uczy radości najczystszej,
jaką jest radość odkrywcza!
W klasie maturalnej miałam z p. prof. Mazurową krótką
rozmowę, która pozostała mi w pamięci na całe życie. Spytała
mnie – nie namawiała! – czy nie byłoby dobrze, żebym zapisała się do ZMP. To mi ułatwi przyjęcie na studia. W przeciwnym razie, mogę mieć trudności. (Sama była bezpartyjna. Nie
wiem, czy była osobą wierzącą. Kiedyś powiedziała, że modli
się w domu). Odpowiedziałam, że nie wstąpię do organizacji
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ateistycznej, obcej mi ideologicznie. Chwilę się zastanawiała, spytała jeszcze, czy przemyślałam tę sprawę. I powiedziała
poważnie: Najważniejsza jest chwila decyzji. A potem są konsekwencje. Odpowiedziałam, że jestem gotowa przyjąć konsekwencje. Widziałam, że przyjęła to z ulgą. Ja też odeszłam
z ulgą po tej rozmowie.
PAN KOLASIŃSKI
Wspominając szkołę w Karpaczu (jak widać, nie mam miłych wspomnień, choć w czasie zjazdu w 1995 r., na który pojechałam, można było usłyszeć inne zdania) nie można pominąć legendarnej postaci, jaką był woźny szkolny – p. Bolesław
Kolasiński. Był od początku istnienia szkoły, świadomy swojej
wyjątkowej roli, jaką odegrał. Czuł się pierwszym gospodarzem.
Nie było takiej uroczystości czy ważnego wydarzenia, żeby Pan
Kolasiński nie wygłosił „okolicznościowego przemówienia”. Lubił przemawiać z wysokości sceny, przeważnie jako pierwszy.
Przemówienia swoje rozpoczynał od słów: Kochana młodzieżo… Z okazji rocznicy powstania szkoły mówił: Ja i pan dyrektor
na tym korzeniu Karpackim zakładaliśmy tą szkołę…, po czym
następował opis tego wydarzenia mową kwiecistą i górnolotną
wygłoszony, ze specyficznym akcentowaniem niektórych zwrotów, nie zawsze dobrze zastosowanych przez mówcę.
Kiedyś żegnając absolwentów, powiedział: Młodzieżo, otrzymaliście ten wykształt, idźcie we świat i rozpościerajcie swoje
kształty chłopu i robotnikowi… Potem obiecał, że: To tablo, któreście zrobili, zawieziemy do kuratorii… W Dniu Nauczyciela,
zwrócił się do uczniów ze słowami: Młodzieżo! Nauczyciele
książki otwarte ze siebie wydają, żebyś mogła się uczyć…
Zebrani na sali chichotali i wprost dusili się ze śmiechu, ale
to Panu Kolasińskiemu nie przeszkadzało. Był zadowolony, że
wszystkim się podoba i że są najwyraźniej wzruszeni. Jeżeli się
zdarzyło, że kto uprzedził Pana Kolasińskiego, zachodziła obawa,
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że stracimy najlepszy punkt programu, więc, gdy był odpowiedni
moment, przerwa, cała sala skandowała: Ko-la-siń-ski, Ko-la-siń-ski…, dopóki nie zajął miejsca na scenie i nie rozpoczął mowy.
Wszyscy lubiliśmy Pana Kolasińskiego, a on był dumny ze
„swojej młodzieży”. Kiedyś, już po zdaniu matury, spotkałam
Pana Kolasińskiego w sklepie. Nie omieszkał przedstawić mnie
wszystkim: To nasza uczennica.
Trzeba zaznaczyć, że nie kto inny, ale Pan Kolasiński piastował zaszczytną funkcję Pierwszego Sekretarza POP (Podstawowej Organizacji Partyjnej) w Gimnazjum w Karpaczu.
MATURA
Maturę zdawałam w 1951 roku. Nie
byłam dobrze przygotowana. Miałam
wciąż dużo „białych plam” niewiedzy”.
Tzw. czynnik społeczny z województwa, na czyjeś pytanie, jak idzie matura, odpowiedział: Dziewczyna jeszcze
się trzyma, ale ją obetniemy… W naszej
klasie była znaczna większość chłopców. Ustny egzamin zdawałam z kilku
chłopcami. Potknęłam się, oczywiście,
na „Nauce o Polsce i świecie współczesnym”. Ostatecznie jednak dostałam z tego przedmiotu stopień
dostateczny, bo inne przedmioty zdawałam dobrze i pewnie nasi
nauczyciele mnie wybronili. Dostałam świadectwo dojrzałości,
ale czułam się i byłam, bardzo niedojrzała. Chciałam jeszcze
pójść na studia biologii.
LUBLIN – KUL
Złożyłam podanie i dokumenty na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Spodziewałam się, że nawet po dobrze zdanym egzaminie, mogę dostać zawiadomienie, że „z powodu bra80

ku miejsc” nie zostanę przyjęta. Taki był obyczaj, jeśli kandydat
nie spełniał wymaganej ilości punktów, wśród których bardzo
ważne miejsce zajmowało „pochodzenie społeczne”, najwyższą
punktację miało pochodzenie „robotniczo-chłopskie”.
Nie musiałam czekać długo, ale dostałam odpowiedź, że
w tym roku nie zostałam dopuszczona do egzaminów wstępnych. Czyli nie dano mi nawet szansy, pozbawiono satysfakcji z ewentualnie zdanego egzaminu. Odczułam to jako upokorzenie, które „oblałam łzami”. Nie wyobrażałam sobie, że
mogłabym szukać pracy i zacząć „dorosłe życie”. Chciałam
spróbować pójść na egzamin do szkoły felczerskiej albo pielęgniarskiej, ale Mamusia sprzeciwiła się, z obawy, że mogę być
„wcielona do wojska”!
Nie miałam dość hartu, by w następnym roku rozpoczynać
nową batalię, a może zbyt słabe było pragnienie studiowania
biologii? Dość, że poszłam po najmniejszej linii oporu i zgłosiłam się na KUL, na filologię angielską. Było bardzo wielu kandydatów. Od szeregu lat KUL przyjmował wszystkich, których nie
przyjęły inne uczelnie. Tego roku były po raz pierwszy egzaminy
wstępne. Egzamin zdałam i zostałam przyjęta. Byłam szczęśliwa.
Poczułam „oddech wolności”.
Nie zdawałam sobie sprawy z trudnej sytuacji, jaką przeżywała Uczelnia właśnie w tym czasie. Wkrótce dowiedziałam się,
że został aresztowany dotychczasowy rektor, ks. prof. Słomkowski, człowiek o wielkich wartościach, kochany przez młodzież.
Nowy rektor został wyznaczony przez władze państwowe. Było
to wydarzenie bezprecedensowe, które postawiło Uniwersytet
w nowej sytuacji, krępującej i ograniczającej rozwój działalności naukowej. Został wprowadzony system nauki, zbliżony do
szkolnego, ze ścisłą kontrolą obecności na wykładach i ćwiczeniach. W następnych latach zmniejszano limity kandydatów
przyjmowanych na poszczególne wydziały i sekcje, aż do stopniowej, całkowitej likwidacji.
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Czas moich studiów pokrywał się z kadencją tego „narzuconego” rektora. Nie znałam innej sytuacji. Byłam początkującą
zwykłą studentką, którą wszystko zachwycało: otwartość i jawność wyznawania wiary i własnych przekonań, wykładowcy
i asystenci budzący zaufanie, mądre, ciekawe wykłady, interesujące zajęcia, które mnie nigdy nie nużyły. Prof. Mroczkowski,
dojeżdżający z Krakowa, starał się rozszerzać nasze horyzonty umysłowe i porywał nas szerokością i głębią swojej wiedzy,
sposobem jej przekazywania. W krótkim czasie nawiązały się
bliskie, przyjazne kontakty między studentami naszej sekcji,
a także życzliwe, wzajemne odniesienia grona wykładowców
i słuchaczy.
PIERWSZY EGZAMIN
Program studiów na filologii angielskiej był bardzo bogaty. Oprócz wykładów i ćwiczeń ściśle związanych z kierunkiem
studiów, słuchaliśmy wykładów (a potem zdawaliśmy egzaminy!) ze studentami innych sekcji wydziału humanistycznego
i innych filologii. Ogromnie interesowało mnie językoznawstwo ogólne. Słuchałam tego wykładu z zapartym tchem. Było
to dla mnie odkrywanie i wyjaśnianie różnic językowych, pochodzenia i porównywania wyrazów i ich znaczenia, co mnie
zawsze interesowało. Wydawało mi się wszystko tak logiczne
i oczywiste, że nie widziałam potrzeby przygotowywania się do
egzaminu, tym bardziej, że był to pierwszy egzamin, jaki mieliśmy zdawać i, prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiedziałam,
jak się do takiej nauki zabrać. Moi koledzy i koleżanki uczyli się
solidnie. A ja nic.
Przyszedł dzień egzaminu. Wszyscy czekali na moją kolej,
z wielkim zainteresowaniem. Gdy weszłam, pod drzwiami zrobił się tłok. Każdy chciał podsłuchać i zajrzeć przez dziurkę od
klucza. Egzamin też mi się podobał. Był jakby kontynuacją ciekawego wykładu. W końcu profesor (prof. Nagnajewicz) pod82

sumował wynik: Widać, że się pani uczyła – i postawił mi tróję!
(pierwszą i chyba ostatnią w okresie moich studiów). Koledzy
pod drzwiami (tzw. „giełda”) powitali mnie brawami i gromkim
śmiechem: Ale profesor dobrze umiał! Tak potakiwałaś mu głową! (Potem trochę zmądrzałam i zrozumiałam, że jednak trzeba
się uczyć nawet tego, co się wydaje oczywiste).
KRAKÓW
Pan prof. Mroczkowski zorganizował dla I roku wycieczkę
do Krakowa. To było dla mnie przeżycie niezapomniane. Zachwycały mnie zabytki i arcydzieła architektury, sztuki, malarstwa, rzeźby. Wszystko było dla mnie nowe, widziane po raz
pierwszy w życiu. Oprowadzał nas, przyjaciel naszego Profesora, wybitny historyk sztuki, Lech Kalinowski, profesor UJ. Zwiedzaliśmy Wawel, specjalnie udostępniony nam w dniu, kiedy
nie było innych wycieczek. W tym czasie Ołtarz Wita Stwosza
z Kościoła Mariackiego był w renowacji i konserwacji w salach
na Wawelu. Mieliśmy wyjątkową okazję, by oglądać te arcydzieła z bliska, szczegółowo. Byliśmy w Muzeum Czartoryskich. Nie
mogłam wprost pomieścić w sobie tyle piękna oglądanego w tak
krótkim czasie. Wszystko chciałam wchłonąć i zapamiętać. Niezapomniane wrażenie wywarło na mnie przedstawienie „Pana
Tadeusza” w Teatrze Rapsodycznym. Gra aktorów, przekaz treści za pomocą wspaniałej deklamacji słowa i gestów, scenografia
symboliczna, bez użycia rekwizytów. Tak to sobie zapamiętałam,
choć nie umiem przekazać zachwytu, który pozostał we mnie.
Pojechaliśmy potem do Tyńca i do OO. Kamedułów na Bielany. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Znów usłyszałam śpiew gregoriański i to
w tak wspaniałym wykonaniu OO. Benedyktynów! To już był
dla mnie prawie „przedsionek Nieba”!
Kochany Profesor, chciał nam pokazać i obdarzyć nas tym,
co Polska ma najpiękniejszego, najbardziej wartościowego.
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***
Nie jestem w stanie opisać lat spędzonych na studiach i dobra, jakie otrzymałam od Boga. O jednym jestem przekonana,
że to nie ja układałam swoje życie, ale prowadził mnie Pan Bóg
sobie tylko znanymi drogami. Spoglądając wstecz, chciałabym odszukać i odczytać znaki Jego obecności i Jego działania
w moim życiu.
Wiarę przejęłam w sposób naturalny od mojej Mamy, która
z kolei „odziedziczyła” ją po głęboko wierzącym i gorliwie modlącym się swoim Ojcu. Wiara Mamusi, Jej ufność w Bogu, przezwyciężała rozpacz po stracie naszego Tatusia Ojczyzny; dodawała siły w sytuacjach, po ludzku sądząc, bez wyjścia. Pamiętam, że w czasie modlitwy na stepie kazachstańskim, wierzyłam
mocno, że Pan Bóg nas słucha, że jest blisko obecny. Opowiadanie mojej siostry o adoracji Pana Jezusa w Wielkim Tygodniu,
budziło we mnie pragnienie, by też móc adorować obecnego,
choć niewidzialnego Jezusa. Klękałam czasem na pryczy i adorowałam Niewidzialnego. Choć ta moja adoracja trwała pewno
krótką chwilę, wierzyłam, że On jest zawsze blisko.
Znakiem działania Opatrzności Bożej były „zbiegi okoliczności” i napotykani dobrzy ludzie, dzięki którym ocalałyśmy
i odnajdywałyśmy się, po chwilowych rozstaniach. Religijne wychowanie w Polskim Osiedlu w Afryce, spotkane tam osoby, które wprowadziły mnie w życie sakramentalne, w życie modlitwy,
umacniały we mnie świadomość, że Bóg jest Kimś, kto powołał
mnie do życia, ochraniał, uratował od tylu grożących niebezpieczeństw, że Jemu należy się moja wdzięczność i oddanie się
do dyspozycji. Bardzo lubiłam uczyć się katechizmu (gdy byłam
w Afryce, uczyliśmy się katechizmu na pamięć. Taka była metoda, jedynie możliwa, wobec braku podręczników). Prawda katechizmowa, że Bóg stworzył człowieka, aby Go poznawał, cześć
Mu oddawał, Jemu wiernie służył i przez to osiągnął życie wieczne, zapadła mi w serce. W pewien sposób czułam się zobowiąza84

na przyrzeczeniem harcerskim do służby Bogu i Ojczyźnie. Nie
wiedziałam, w jaki sposób i w jakiej formie, ale chciałam służyć Panu Bogu. To bliżej nieokreślone pragnienie co jakiś czas,
w różnych okolicznościach jakby zanikało, a potem znowu powracało. Jeszcze w Afryce, podczas odwiedzin na misji, pojawiła
się myśl o życiu zakonnym, ale nie miałam żadnych wzorców,
nigdy nie miałam styczności z zakonnicami.
Zjawisko ateizacji i wrogości wobec religii, z jakim się spotkałam po przyjeździe do Polski, sprawiło, że razem z najbliższą
przyjaciółką zaczęłyśmy się modlić za naszych niewierzących
kolegów i zastanawiać się, w jaki sposób im pomóc. Fakt, że
znalazłam się na katolickim uniwersytecie, zamiast na zaplanowanych przeze mnie studiach na uniwersytecie państwowym,
zrozumiałam, po pewnym czasie, jako zamierzenie Pana Boga,
który jakby odkrywał przede mną stopniowo to, za czym tęskniłam.
Nie pamiętam, w jakich okolicznościach dowiedziałam się
o Encyklice Piusa XII o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa.
Szczególną moją uwagę zwróciło zdanie: Zaiste, straszliwa to jest
tajemnica i trzeba się bez końca nad nią zastanawiać: oto zbawienie wielu ludzi zawisło od modlitw i dobrowolnych umartwień
członków Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, podjętych w tej
intencji… (cz. I, p. 46). I dalej rozwinięcie nauki o Kościele, jako
Ciele Chrystusowym, w którym my wszyscy jesteśmy członkami jedni drugich i mamy się troszczyć wzajemnie o siebie.
W punkcie 88. encykliki znajduje się cytat z Sumy św. Tomasza
z Akwinu: …cokolwiek w tym Ciele [Mistycznym] dokonują dobrego i prawego pojedynczy członkowie, wszystko, drogą świętych
obcowania, wpływa również na duchowe zdrowie powszechności.
To było dla mnie olśnienie i program na całe życie! Dostałam od mojego wujka książeczkę Nowego Testamentu. Przeczytałam, że już św. Paweł pisał w Listach o tym, że w Chrystusie
tworzymy jedno ciało. W Ewangelii św. Jana wracałam wciąż do
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przypowieści o krzewie winnym i latoroślach, do modlitwy arcykapłańskiej. Czytałam te słowa Pana Jezusa jakby były skierowane specjalnie do mnie. Kiedyś powiedziałam mojej koleżance,
w czasie rozmowy o wątpliwościach, jakie przeżywają niektórzy
w związku z wiarą, że ja już nie wierzę, że Bóg istnieje, ja po
prostu wiem, że BÓG JEST.
Uczestniczyłam raz w wieczorze autorskim Romana Brandstaettera. Uderzyło mnie takie zdanie: „Dla człowieka, którego
Pan Bóg ściga, cały świat jest siecią” (cytuję z pamięci). Wtedy,
wydawało mi się, że ze wszystkich stron słyszę jedno, nieprzeparte wołanie… Wszędzie odkrywałam „znaki na drodze”, którymi były m.in. wiersze s. Nulli, wiersz Jerzego Lieberta „Jeździec”, kończący się zdaniem: uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.
Wiedziałam, że wybrałam Jezusa, ale w dalszym ciągu nie
wiedziałam, co mam zrobić i jak, żeby wybierać zgodnie z Jego
zamiarem. W dalszym ciągu studiowałam i to był mój pierwszy i oczywisty obowiązek, który musiałam wypełniać. Warunki
mieszkaniowe i materialne naszej rodziny nie były łatwe. Mieszkałyśmy z Mamusią u wujostwa – brata Mamusi. Moja siostra
wyszła za mąż i zajmowali jeden pokój. Po roku przyszła na świat
córeczka. Ja mieszkałam w kuchence. Uczyłam się przeważnie
w zakładzie anglistyki albo wieczorami w domu. Zaproponowano mi stypendium na KUL-u, tzw. zakładowe, polegające na pełnieniu dyżurów w bibliotece zakładu anglistyki, za co otrzymywało się wynagrodzenie pieniężne. Chętnie podjęłam tę pracę.
Było nas kilkoro, pracowaliśmy według ułożonego harmonogramu, w zależności od zajęć na studiach.
Nie zawsze chodziłam w „jasnym świetle”. Czasem zdarzały się „chmury na horyzoncie”, jakieś trudności, ogarniał mnie
nastrój minorowy. Utrzymywałam kontakt listowy z koleżankami szkolnymi. Kiedyś, pamiętam, napisałam list z narzekaniem
i skarżeniem się na jakieś trudności – nie wiem już teraz, jaka
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była przyczyna. Potem uklękłam do modlitwy wieczornej i nagle poczułam okropne wyrzuty sumienia, że użalam się przed
koleżanką, która prawdopodobnie już odeszła od Kościoła, a ja,
taka „wierząca chrześcijanka”, nie umiem przyjąć jakichś trudności. Spaliłam ten list.
Mniej więcej w połowie studiów zaczęłam sobie uświadamiać, może pod wpływem jakichś rekolekcji czy lektury – nie
pamiętam, że życie jest krótkie, jest tylko jedno, że jest darem
Bożym, którego nie można zmarnować. Znając trochę siebie,
miałam podstawy, by się tego obawiać. Znów powróciła myśl
o życiu zakonnym, jako o sposobie oddania się w pewne ręce, do
dyspozycji Boga, który nie zawiedzie.
Na uczelni był przegląd wszystkich zgromadzeń zakonnych,
ale nie miałam odwagi podejść do którejkolwiek zakonnicy,
żeby jej zadać nurtujące mnie pytanie: jak to zrobić, żeby się dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście „powołanie” i skąd wiadomo
do jakiego zgromadzenia? Spytałam swojego spowiednika (nie
znałam go osobiście, poradziła mi koleżanka). Prawie skrzyczał
mnie, że nie mam sobie zawracać głowy szukaniem zakonów,
tylko studiować, bo Polsce potrzebne są mądre matki chrześcijanki – coś w tym rodzaju. Nie poprzestałam na tym. Poszłam
do naszego duszpasterza akademickiego, którym był o. Stefan
Miecznikowski TJ. Uśmiał się trochę z moich opowieści i wątpliwości. Powiedział, że sam Pan Bóg nie wie, ile jest żeńskich
zgromadzeń zakonnych, żebym sobie poszukała w przedwojennym „Posłańcu Serca Jezusowego”, którego roczniki znajdę
w bibliotece. Na koniec powiedział mi krótką naukę, której treść
pamiętam, nie dosłownie: Zdarza się, że na początku drogi, Pan
Jezus daje ciasteczka i cukierki, ale potem przychodzi czas spożywania chleba życiodajnego, który daje moc do przezwyciężenia słabości i przetrwania trudności, jakie przynosi zwyczajne
codzienne życie. Nie trzeba się przywiązywać do łask i „prezentów”, tylko do samego Pana Jezusa.
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Poszłam do biblioteki, przy okazji zbierania materiałów do
pracy i poczytałam sobie o przeróżnych zgromadzeniach zakonnych. Zakręciło mi się w głowie! Interesowały mnie tylko
franciszkanki, które w szczególny sposób czczą Matkę Boską
i, najlepiej, żeby to były misjonarki! Znalazłam. Dowiedziałam
się, gdzie są. Pojechałam i… załamałam się! Wszystko było nie
tak, jak sobie wyobrażałam. A na dokładkę, spotkałam dziewczynę, kandydatkę, która opowiadała mi o swoich proroczych
snach. Ja snów nie miewałam, a więc pewno się mylę…
Zdarzyło się, że studentki z innego wydziału, których nie
znałam, organizowały rekolekcje „zamknięte” w Laskach,
w pierwszych dniach maja 1954 r. (był to Rok Maryjny). Miała
jechać moja koleżanka, ale w ostatniej chwili musiała zrezygnować. Zaproponowała mi swoje miejsce. Dałam swoją legitymację i pieniądze na bilet (dostałam od mojej siostry). Powiedziano
mi, że mam być na dworcu o 12.00. Przyjechałam punktualnie
i zobaczyłam… ostatni wagon odjeżdżającego pociągu. (Podana
była godzina odjazdu!).
O Laskach słyszałam od naszego Profesora, który zalecał
nam czytanie „Verbum”, mówił o s. Teresie Landy. Miał w Laskach znajomą p. Wróblewską, do której dał mi bilecik, gdy się
dowiedział, że tam jadę. O Laskach słyszałam też od niewidomej Halinki Malczyk, która studiowała filologię klasyczną, a my,
anglistki, pomagałyśmy jej. (Tak się z nami zaprzyjaźniła, że po
skończeniu klasyki, przyszła na anglistykę).
Nie dałam za wygraną! Wróciłam do domu, poprosiłam znowu o pieniądze na drogę i pojechałam pociągiem, który dojechał
do Warszawy tuż przed odjazdem ostatniego autobusu z dworca
PKS na Marymoncie. W drodze na stację w Lublinie dowiedziałam się od szarej urszulanki (śp. s. Sułowskiej), że rekolekcje
są… w Izabelinie. Nie miałam pojęcia, gdzie są te miejscowości,
ale znów spotykałam „Aniołów Stróżów”, którzy mnie doprowadzili. O świcie wyruszyłam na piechotę do Izabelina i zastałam
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studentki, wyruszające właśnie do Lasek. Powitały mnie entuzjastycznie, że jednak je odnalazłam i nie zrezygnowałam.
Laski mnie urzekły od pierwszego wejrzenia! To był „mój
świat”! Oprowadzała nas s. Maria Gołębiowska. Chłonęłam każde słowo. Konferencje głosili obaj Księża Fedorowicze: o. Tadeusz w Laskach, a ks. Aleksander w Izabelinie. Bardzo mi się podobała kaplica laskowska – zrobiła na mnie wrażenie misyjnego
kościółka, podobnie, jak kościół w Izabelinie, jakby przeniesiony z misyjnego kraju ze swoim ubóstwem i surowym pięknem,
z przejmującym wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa. Konferencja ks. Aleksandra wywarła na mnie głębokie wrażenie, choć
nie zapamiętałam treści. Na koniec powiedział (proroczo!): zapomnicie to, o czym tu słyszałyście, pozostanie wam tylko pamięć o Krzyżu.
Po powrocie do Lublina, pojechałam jeszcze raz odwiedzić
miejsce tamtego zgromadzenia i po wyraźnych znakach przekonałam się, że to nie dla mnie. Przepłakałam całą noc z tęsknoty
za Laskami, przepraszając Pana Jezusa za niewierność „pierwszemu powołaniu”. Potem poszłam do spowiedzi. Ksiądz zdenerwował się ponownie i wpadł na pomysł, żebym porozmawiała z ks. Tadeuszem, który przyjeżdżał do konwiktu spowiadać
księży. Spotkałam się z Ojcem koło kościoła ss. wizytek. Ojciec
wysłuchał mnie i ze spokojem powiedział, że oba zgromadzenia są „porządne”, a potem, nic nie radząc ani odradzając, zaczął
opowiadać mi o swoim pobycie na Kazachstanie. Jednak była
to dla mnie ważna rozmowa. Zdziwiłam się, że Ojciec po kilku latach podpisał mi swoje zdjęcie, ofiarowane z jakiejś okazji:
Czy pamiętasz rozmowę pod Wizytkami?
Jako temat pracy magisterskiej zaproponowano mi omówienie stylu przekładu Psalmów na język współczesny przez angielskiego pisarza – poetę Ronalda Knoxa. Bardzo się ucieszyłam.
Do pracy z literatury musiałabym dużo czytać, a na to nigdy
nie miałam czasu. Natomiast do tego rodzaju pracy nie miałam
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nawet nadziei na znalezienie jakichś materiałów. Ale przede
wszystkim ucieszył mnie kontakt z psalmami, którymi modliliśmy się w czasie wakacyjnych obozów językowych. Od tamtej
pory stały się moją ulubioną modlitwą, szczególnie Psalm 139:
Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
[…] i znasz wszystkie moje drogi.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz
i kładziesz na mnie swą rękę.
[…] zobacz, czy idę drogą nieprawą,
a prowadź mnie drogą odwieczną.
***
PRACA?
W 1955 roku kończyłam studia, pozdawałam wszystkie egzaminy. Na napisanie pracy miałam jeszcze prawie cały rok. Nie
pracowałam już w zakładzie, bo Profesor postarał się dla mnie
o tzw. stypendium naukowe, którego nie odpracowywało się od
razu, ale „wypadało” odwdzięczyć się uczelni po skończonych
studiach, przyjęciem propozycji pracy. Nie chciałam przyjąć
tego stypendium. Powiedziałam Profesorowi o swoich planach.
Posmutniał i potem powiedział komuś, że „Pan Bóg jest zazdrosny”. (Profesor był człowiekiem prawym i głęboko wierzącym).
Stypendium nie zostało mi cofnięte.
Moja praca została dobrze oceniona, zarówno przez promotora, jak i przez Profesora. Stanęłam przed trudną decyzją.
Mamusia zajmowała się chorą ciocią i domem. Nie była ubezpieczona ani nie miała żadnej emerytury, ani renty. Nie mogłam
Mamusi zostawić w takiej sytuacji. Postanowiłam podjąć pracę,
dopóki sprawa zabezpieczenia przyszłości Mamusi nie zostanie
jakoś rozwiązana.
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Jedna z moich starszych koleżanek odchodziła z pracy w gimnazjum w Szymanowie
i szukała następczyni.
Zgodziłam się przyjąć
pracę nauczycielki języka angielskiego i gimnastyki (!) – taki był etat.
Podpisałam
umowę.
Wracając z Szymanowa, wstąpiłam do Lasek,
z którymi utrzymywałam kontakt, przyjeżdżając na „czterogodzinówki” wakacyjne. Pomagałam w porządkach w
internatach i, częściej, s. Z Ojcem Tadeuszem
Emmanueli Jezierskiej w pracy z Krystyną Hryszkiewicz. Gdy
s. Emmanuela dowiedziała się o moich najbliższych planach,
wyraziła zdziwienie, dlaczego nie zgłosiłam się do pracy w Laskach. Pomyślałam, że s. Emanuela ma rację i poszukałam następczynię na miejsce mojej niedoszłej pracy.
Przyjechałam do Lasek w sierpniu, z „wyprawą” złożoną,
mniej więcej, z koca, prześcieradła, poduszeczki oraz kubeczka
i szczoteczki do mycia zębów…
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Z WARSZTATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek

Miejsce starszego pokolenia
we współczesnym społeczeństwie

M

iejsce starszej generacji we
współczesnym
społeczeństwie określają przede wszystkim
trzy czynniki. Najpierw: dzięki postępowi medycyny wzrosła poważnie
długość życia, a ludzie dłużej pozostają w dobrym zdrowiu. Następnie
zmniejszyła się mocno liczba narodzin w ostatnich dziesiątkach lat; np.
w Niemczech każda kobieta rodzi
przeciętnie już tylko 1, 3 dzieci (2, 1
ks. Alfons Józef Skowronek
dziecko gwarantowałoby stabilność
rozwoju społecznego). Z wymienionych dwu powodów wzrósł
także udział seniorów w liczbie zaludnienia.
W gospodarce renciści są mile widziani. Dla seniorów wytworzył się nawet osobny rynek zbytu. Dla „młodych starych”
funkcjonują kuszące oferty turystyczne. Dla starszych pań i panów otwarła się wielka szansa domowych pielęgnacji (polskie
kobiety udające się do Niemiec na trzymiesięczne akcje prowadzenia domowych gospodarstw).
W rodzinach dziadkowie często odgrywają znaczną rolę. Inaczej niż dawniej. Wnuków jest dzisiaj wprawdzie mniej niż dawniej, jeżeli jednak oboje rodzice pracują, pomoc dziadków jest
bardzo mile widziana. Cieszą się oni przywilejem posiadania
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dużo czasu. Z drugiej strony – kalendarz zajęć dzieci szkolnych
jest tak napięty (lekcje muzyki, tańca i sport), że one same coraz
rzadziej przebywają w domu.
Ważną przy tym jest okoliczność, że dziadkowie nie próbują
poprawiać wychowania rodziców, albowiem przez to wnosiliby
niezdrowe napięcie w swych relacjach zarówno z ich dziećmi,
jak i z wnukami. Przede wszystkim w pionie religijnym tkwi
tutaj bolesny, czasem ostry problem. Wielu dziadków okazuje
sporo troski o życie wiary swych dzieci i religijne wychowanie
maluchów. Znane są wysuwane tu zarzuty. „Oni (rodzice) nie
chodzą już więcej do kościoła”, albo: „Oni wystąpili z Kościoła…,
a mimo to są przecież tak dobrymi ludźmi.” „Modlę się za nich
codziennie.” Niekiedy pojawia się kwestia własnej winy: „Co my
zrobiliśmy źle?” Wszystkie takie odczucia są przepojone głębokim bólem. Dziadkom, starszym lub jeszcze względnie młodym,
można by odpowiedzieć: „Nie, wy nie zrobiliście niczego złego”; albo lepiej: „Naturalnie, popełniliście błędy. One też jednak
należą do wychowania. Bez nich trudno sobie wyobrazić prawdziwe wychowanie. W ostatnich dziesięcioleciach dokonało się
tyle wielkich i tak raptownych zmian, że żadne wychowanie nie
byłoby w stanie przygotować Wasze dzieci na tę zgoła nową sytuację. Powierzcie teraz Wasze położenie Bogu; módlcie się za
Wasze dzieci i wnuki, ale czyńcie to wolnym sercem i mocnym
zaufaniem. Albowiem wywieranie nacisku na dzieci i wnuki musiałoby zakończyć się fatalnie. Przeżywajcie Wasze życie
w pełnej uczciwości i autentyczności – oto najlepsza posługa,
jaką możecie wyświadczyć Waszym dzieciom i wnukom. Wtedy
Bóg zadziała przez Was; On doprowadzi wszystko do końca.”
Znaczenie starszych ludzi dla młodszej generacji wydaje się
być mniejsze niż dawniej. Przekazywanie młodszym wiadomości ich doświadczeń może dokonywać się dzisiaj już tylko
w ograniczonej mierze. Rozwój we wszystkich dziedzinach życia
dokonuje się tak szybko, że wiedza starszych często bardzo dale93

ko za nimi utyka. Pewien starszy nauczyciel licealny opowiada,
że uczniowie górują nad nim w sprawach technicznych (komputer). Także w rozwiązywaniu osobistych problemów uczniów
nauczyciele często stają bezradni. Jedyna pomoc, jakiej dzisiaj
mogą udzielać, zdaje się ograniczać do osobistej transparencji życia nauczycielek i nauczycieli. Tutaj spoczywa największa
możliwość autentycznego oddziaływania na młodzież.
Święty Ignacy Loyola – że znów przywołamy go na świadka – zalicza do najważniejszych zdań swego zakonu, aby jego
członkowie angażowali się w jednanie ludzi z sobą skłóconych.
I tutaj rzeczywiście przyznać należy seniorom specjalne uzdolnienie. W długim swym życiu wzrastała prawdopodobnie swego
rodzaju ich łagodność i mądrość, która na tym odcinku może
teraz zaowocować. Starsi ludzie mogą inwestować czas i wytrwałość potrzebną do ponownego zbliżenia do siebie jednostek
zwaśnionych, przede wszystkim we własnym pokrewieństwie.
Być może, iż starsi postrzegają rzeczy głębiej. Sędziwy Symeon i Anna, oboje wysoce uzdolnieni, przy ofiarowaniu Jezusa
w świątyni jasno widzieli to, czego pojąć nie mogli kapłani
i wielcy tego świata, i napełnieni byli wielką radością. Rozpoznali księcia pokoju. Do wprowadzania tego pokoju w życie mogliby poczuć się walnie powołani nasi ludzie starsi.
Nadejdzie jednak czas, kiedy starszy człowiek wiele już nie
będzie mógł pomóc, lecz sam potrzebuje coraz większej pomocy. Zaakceptowanie tej roli często nie jest łatwe. Zdanie się na
pomoc drugich należy jednak do życia, szczególnie do życia
u jego początków i w wieczór życia. Przyjęcie tego faktu jest dla
mnie ważną chrześcijańską wartością. To, na co w konkretnej
sytuacji faktycznie liczyć można ze strony dzieci – i wnuków,
który często już są dorośli – to inny problem i pytanie. Najpierw
idzie o to, aby u ludzi starych rosła gotowość i zdolność do zaakceptowania koniecznej i należnej pomocy. Bez przesady znów
możemy się tu czegoś nauczyć od naszego św. Ignacego: Czło94

wiek potrzebujący pomocy to dar złożony wspólnocie. Święty
Loyola ustawicznie kładł nacisk na to, aby chorym zapewnić jak
najlepszą troskę. A jednak, kiedy mówi o chorobie i o śmierci
– ludzi w latach podeszłym w XVI w. nieomal nie było – Ignacy nie kieruje pierwszych swych słów do chorego, lecz mówi o
posłudze, jaką chorzy świadczą ludziom zdrowym. Albowiem
wspólnota potrzebuje nie tylko ich przykładu, lecz także sposobności dopomożenia im w tym, co oferują nam oni sami, nasi
chorzy – co oni składają nam w darze.
Chciałbym na tym miejscu zreferować pewien eksperyment
zainicjowany przez Jean Vanier’a we Francji, który pod nazwą
ARKA zbudował rezydencję „dla upośledzonych”. Sam dystansował się od podziału ludzi na „normalnych” i „upośledzonych”,
będąc zdania, że każdy z nas cierpi na określone upośledzenia.
Druga głoszona przezeń teza brzmi: nazywani przez nas upośledzeni wyświadczają społeczeństwu niewymiernie cenne usługi! Henri J.M. Nouwen, ksiądz zmarły w r. 1996, autor wielu
książek, spędził ostatni etap swego życia w kanadyjskiej ARCE
w Toronto, gdzie upośledzeni i „normalni” mieszkali pod jednym dachem, i opisywał w swych publikacjach wyswobadzające
doświadczenia w tych wspólnotach. Jego program streścić można
w następującym zdaniu: Każdemu człowiekowi przypaść może
w udziale zadanie bycia darem dla swych krewnych i znajomych,
a nawet dla całości społeczeństwa. Bądźmy do tego gotowi!
Inny ksiądz, holenderski jezuita Piet van Breemen, szkicuje swoje doświadczenia w sytuacjach, kiedy komuś dane było
umierać w jego małej wspólnocie (zakonnej) lub na łonie własnej rodziny – co dzisiaj jest raczej wyjątkiem. W gremiach zakonnych w pomoc umierającemu angażują się wszyscy współbracia i siostry, przy współudziale fachowej pomocy z zewnątrz.
W każdym razie, dla żegnającego się z tym światem brata czy siostry, te ostatnie chwile przeżywane w gronie bliskich były prawdziwym darem, stwierdza van Breemen. Nie mniejszym darem
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dla pozostałych było ujmujące przeżycie, że z umiłowaną osobą
mogli przebyć ostatni odcinek drogi. Jeszcze przez lata chętnie
mówili o tych godzinach i byli wdzięczni za ten niezapomniany
dar. Tutaj raz jeszcze pokazuje się, jak Ignacy Loyola traktował
swą własną chorobę i śmierć – wydarzenie to traktował, jako
wielką lekcję wzajemnej posługi. Żywy dzisiaj w całym świecie
ruch hospicjów oddziałuje w tym duchu przez swe posługiwanie
w odniesieniu do ciężko chorych i umierających.
Ludzie starzy zajmują w społeczeństwie swe niezastąpione
miejsce, jeszcze i dzisiaj. Innymi słowy: ludzie starzy należą do
samego epicentrum naszego życia.
Wtrącić wypada tu jedno ważkie dopowiedzenie. W naszej
wiedzy o ludziach starych dokonał się ważki przełom. Aż po nasze dni ten odcinek życia był zdominowany przez przestarzałe
dzisiaj modele o deficytowym statusie starszych ludzi. Modele
te wychodziły z założenia, że produkcyjna sprawność człowieka
rośnie w pierwszych trzech dziesiątkach lat życia, po czym niepohamowanie i nieodwracalnie się obniża, następuje raptowny
demontaż sił intelektualnych i fizycznych. Jako ilustracja tego
stanu rzeczy służył obraz ostrego zakrętu lub stromych schodów
w dół. Aktualne wyniki badań sprowadzić można do dwu tez:
(1) starzenie się u zdrowego człowieka nie jest – aż po ósme, po
części nawet po dziewiąte dziesięciolecie – naturalnym procesem systematycznego demontowania sił witalnych; (2) starzenie
się jest wieloprzyczynowo uwarunkowanym procesem plastycznym, w którym występują fazy ubytku sprawności; (3) w okresie starości funkcjonuje tak wysokie zróżnicowanie, że różnice
wewnątrz jednej badanej grupy są większe niż różnice w ramach
kilku przebadanych grup. I przewrót wręcz kopernikański: rezultaty badań nad starzeniem się potwierdzają zadziwiająco
jednogłośnie, że występowanie tzw. deficytów starości nie ma
przyczynowego związku z wiekiem życia, lecz są determinowane innymi powiązanymi z sobą czynnikami.
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Końcowy wniosek: Zarówno możliwości życiowych aktywności jak i ich ograniczeń nie sposób przewidywać jedynie
w oparciu o wiek danej osoby.
Krótkie te spostrzeżenia zamknąć można w trzech punktach
programowych:
1. Starzenie się jest procesem, który zaczyna się narodzinami
i zamyka śmiercią. Starzenia się nie pojmujemy, jako stan, lecz
jako linię rozwojową i zadanie zadane nam na cały przebieg naszego życia.
2. Ludzie starzy są bardzo zróżnicowani. Indywidualność
albo różnorodność starszych ludzi jest nieporównanie większa
niż u młodzieży lub osób w średnim wieku. Sytuacja ta stawia
wysokie wymagania zarówno polityce wobec ludzi starych,
jak i wobec całego świata pracy.
3. Starzenie się jest procesem, który można kształtować. Starzenia się nie traktujemy, jako proces zamykający aktywność
produkcyjną, lecz jako rozwój, którym możemy sterować pozytywnie, ale i negatywnie. Na uwadze trzeba mieć zarówno
fizyczne zabezpieczenie pracujących jak i aspekty psychiczne,
czyli osobiste szczęście i zadowolenie starzejących się.
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BEZ AUREOLI
Przywołanie na łamach „Lasek”
sylwetki Błażeja Pascala może wydawać się zaskakujące. Niemniej,
mimo upływu kilkuset lat jego program życia i dzisiaj urzeka prostotą
i trafnością spojrzenia.
Pascal dla wielu z nas może być
przewodnikiem w odkrywaniu wartości, godzących ze sobą „porządek
rozumu” z „porządkiem serca”. Jego
„Myśli” doprowadziły niektórych ks. Zygmunt Podlejski
do wiary w Boga, a nawet odkrycia
swojego życiowego powołania.
Refleksja księdza Zygmunta Podlejskiego z pewnością
przekona nas o niezwykłości człowieka, który wciąż fascynuje
– zwłaszcza ludzi młodych.
(Redakcja)
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ks. Zygmunt Podlejski

Blaise Pascal
(1623–1662)

B

laise Pascal urodził się 19 czerwca 1623 roku w Clermont-Ferrand. Już jako dziecko uchodził za matematycznego
geniusza. Nie uczęszczał wprawdzie do szkół, ale ojciec, urzędnik skarbowy, nauczył go liczyć, pisać i samodzielnie myśleć. Kładł też
wielki nacisk na naukę języków obcych, co syna raczej nudziło – Blaise interesował się przede wszystkim
matematyką. Gdy miał dwanaście lat,
rysował na podłodze trójkąty i koła.
W ten sposób wynalazł – niezależnie od Euklidesa – euklidesowską geometrię. Tak w każdym
razie głosi rodzinna legenda. Natomiast, gdy miał szesnaście
lat, zaskoczył otoczenie pracą o przekroju stożka. W 1642 roku
skonstruował jedną z pierwszych maszyn matematycznych,
chcąc ułatwić ojcu pracę. Po trzech latach sformułował prawo
dotyczące zjawiska ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki,
zwane później prawem Pascala. Sformułował ponadto zasadę
indukcji matematycznej, część podstaw rachunku prawdopodobieństwa i kilka innych, ważnych dla dalszego rozwoju matematyki praw i kryteriów.
Z biegiem lat Pascal skłaniał się bardziej ku filozofii, wreszcie
ku mistyce, która wtargnęła w jego życie dość nagle i niespodziewanie. Była to wielka przygoda z Bogiem, błogosławiona
godzina, która odmieniła jego dalsze życie. Po głębokim, mistycznym przeżyciu zredagował słynny Memoriał, który zaczyna
się słowami:
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„Rok łaski 1654. Poniedziałek, 23 listopada, dzień świętego Klemensa, papieża i męczennika i innych wymienionych
w Martyrologium. Wigilia święta świętego Chryzogona, męczennika, i innych. Od mniej więcej wpół do jedenastej wieczorem do mniej więcej pół godziny po północy. Ogień. Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, doznanie, radość, pokój. Bóg Jezusa
Chrystusa...”.
Od momentu nawrócenia Pascal często przebywał w klasztorze Port-Royal – gdzie jego siostra była zakonnicą – oddając
się medytacji i surowej ascezie. Stał się zwolennikiem tak zwanego jansenizmu, ruchu odnowy religijnej, niezgodnej z oficjalną nauką Kościoła. Janseniści nie akceptowali teologii moralnej
zwłaszcza tej głoszonej przez jezuitów. Pascalowi odpowiadał
ich surowy rygor, ich radykalizm. Sam polemizował z jezuitami w opublikowanym anonimowo, w 1657 roku, utworze pt.
Prowincjałki. Dzieło to było doskonałe literacko, pełne druzgocącej ironii. Nie było bezpośrednio skierowane przeciwko ideałom jezuitów, zostało jednak przez przeciwników Kościoła tak
zrozumiane i wykorzystane do ataków na katolicką moralność
w ogóle. W Prowincjałkach „straszą” po dziś dzień rażące błędy
dotyczące nauki Kościoła, winę za nie jednak przeważnie ponoszą przyjaciele autora z Port-Royal, którzy dostarczali mu niepełnych i niedokładnych informacji.
Po śmierci Pascala, w 1670 roku, ukazały się jego Myśli. Były to
luźne notatki, z których kiedyś miało powstać pełne dzieło, rodzaj
apologii religii chrześcijańskiej. Pascal jako matematyk był racjonalistą, poza ścisłą nauką uznawał jedynie logikę serca, będącą
darem łaski Bożej, dającą pewność istnienia Boga, niezależną od
teologicznych niuansów. Uważał, że osobiste doświadczenie Boga
jest ważniejsze od formułek i pojedynków na słowa.
Pascal powiedział między innymi: „Ostatnim krokiem rozumu jest konieczność uznania, że istnieje nieskończona ilość
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spraw, które go przewyższają. Z czego płynie wniosek, że rezygnacja z filozofii jest logicznym zakończeniem wszelkiego filozofowania”.
Pascal jest po dziś dzień jedną z najbardziej fascynujących
postaci w duchowej historii Europy. Łączy w sobie w niespotykany sposób naukowe podejście do świata z ogromną żarliwością religijną. Zachował przy tym tolerancyjny stosunek do ludzi, ich duchowych wysiłków i poszukiwań. Był naukowcem,
który znał granice ludzkiego poznania i wiedział, że są sprawy,
o których filozofowie nie mają pojęcia. Pascal pokazał, że nauka i wiara nie wykluczają się wzajemnie, a drogą do poznania
prawdy jest droga rozumu i droga intuicji, czyli serca.
Blaise Pascal nie był atletą, raczej osobą skłonną do infekcji i chorób. Od trzydziestego roku życia chorował niemal bez
przerwy, stąd między innymi szukanie schronienia w klasztorze,
gdzie miał dobrą opiekę.
Zmarł 19 sierpnia 1662 roku w Paryżu, jako wierny syn Kościoła, zaopatrzony Komunią świętą i sakramentem chorych
przez proboszcza Beurrier, co zaświadczył zarówno sam ksiądz,
jak i arcybiskup Paryża.
Maska pośmiertna Pascala przedstawia pociągłą twarz, wysokie czoło, dobrze zaznaczony, przydługi nos i szerokie, lekko
zacięte usta. Cały wizerunek sprawia wrażenie twarzy człowieka
szczęśliwego, będącego w posiadaniu wiedzy niedostępnej dla
zwykłych zjadaczy chleba.
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ŚWIĘTOWANIE W JABŁONKACH
ks. Marcin Kowalczyk,
Kamil Sikała (uczeń kl. III T)

Dzień Patrona Szkoły

D

nia 28 stycznia 2010 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu (1225–1274), kapłana
i Doktora Kościoła, uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którym patronuje św. Tomasz, uczestniczyli we Mszy
św. sprawowanej przez o. Eugeniusza Pokrywkę. Ojciec poświęcił również ikonę napisaną przez ks. Marcina Kowalczyka
– szkolnego katechetę, przedstawiającą patrona szkoły.
Ikona św. Tomasza
z Akwinu powstała –
zgodnie z tradycją – na
desce lipowej (miękkie
drewno), na odwrocie ma
dwa poprzeczne zastrzały
sosnowe (twarde drewno)
dla scalenia sklejanych
desek lipowych. Podobrazie przed namalowaniem starannie osuszono,
następnie wielokrotnie
pokryto gruntem (roztwór kredy szampańskiej
i bolońskiej, bieli cynkowej i żelatyny spożywczej). Farby sporządzono
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na bazie suchych pigmentów, żółtka z kurzych jaj zmieszanego
z białym winem i wodą.
Dla chrześcijan ikona jest – mówił do uczestników uroczystości ks. Marcin – czymś więcej niż tylko obrazem, przedstawieniem. Piękno ikony polega nie tyle na kunszcie artystycznym, co na głębi teologicznej treści. Podarowana szkole ikona
przedstawia postać św. Tomasza z Akwinu w postawie siedzącej, jedna dłoń wskazuje na księgę, druga – spoczywa na sercu. Duch Święty w postaci gołębicy szepcze świętemu do ucha,
przepowiada mu Boską wiedzę. Postawa siedząca – to postawa
słuchania, postawa ucznia. Święty Tomasz był wielkim nauczycielem, mistrzem życia dlatego, że całe życie zachowywał postawę ucznia. Święty siedzi na skrzyni (symbol zdobytego bogactwa
– mądrości). Złote tło wyraża chwałę Bożą i pokazuje, że święty
należy już do innego porządku niż ziemski, cieszy się radością
Królestwa Niebieskiego. Aureola – jasny znak świetlny wokół
głowy Tomasza to znak Boskiego światła i świętości. To jedyny
element tej ikony niemalowany, lecz naklejany tak, by sprawiał
wrażenie błyszczącego złota. Dominikański biały habit i czarny
płaszcz św. Tomasza oznaczają czystość oraz skromność i pokorę. Biały habit przepasany jest skórzanym pasem misjonarskim,
oznaczającym gotowość głoszenia Dobrej Nowiny. Kaznodziejstwo jest charyzmatem dominikanów. Czerwony kolor księgi
z krzyżem wskazuje, że jest to księga bardzo cenna. Może być to
Księga Słowa Bożego, może to dzieło św. Tomasza; można ją też
odczytać, jako księgę naszego życia, opis tajemnic życia każdego z nas, komu św. Tomasz patronuje. Księga jest zamknięta, co
wskazuje, że dostęp do jej tajemnic nie jest łatwy. Ale z pewnością nie jest niemożliwy, bo wówczas księga byłaby bezużyteczna.
Gołębica przedstawiona na ikonie, uchwycona w locie, to znak
Ducha Świętego... Postać św. Tomasza ukazana jest statycznie,
na twarzy rysuje się skupienie. Takie przedstawienie podkreśla
poddanie się św. Tomasza Duchowi Świętemu. To Duch Święty
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umożliwia zrozumienie mądrości zawartej w tej księdze. Prawa
ręka spoczywająca na sercu świętego napisana jest w centrum
ikony. Oznacza to, że Duch Święty nie tylko kształtuje umysł,
ale przede wszystkim formuje serce chrześcijanina. Poddanie się
Duchowi Świętemu ma przemieniać serce, wnętrze człowieka.
Ikona nie tylko ukazuje nam prawdę o życiu św. Tomasza
z Akwinu – zakończył swoją wypowiedź ks. Marcin – ale też
zaprasza każdego z nas do tego, byśmy jego wzorem odczytywali znaki Bożej obecności, zabiegali o mądrość umysłu i serca.
Osiągnięcie takiej mądrości jest owocem współpracy z Duchem
Świętym, którego Jezus Chrystus nazywa Duchem Prawdy.
W ramach dalszego świętowania Dnia Patrona Szkoły
5 marca 2010 roku, przed godz. 9.00, młodzież Jabłonek wraz
z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi zgromadziła się na
holu, by biesiadować i w ten sposób cieszyć się Świętem Szkoły.
Program uroczystości, której patronował św. Tomasz z Akwinu,
składał się z trzech części: rozmowy pierwszej, panelu i koncertu. W tym roku głównym tematem biesiady była refleksja nad
zawodem masażysty.
Przypomniano tekst Matki Elżbiety Czackiej poświęcony
masażowi niewidomych (Michał Skorowski, uczeń kl. II TM)
i laskowską historię kształcenia w tym zawodzie (Teresa Cwalina, polonista). Zobowiązująco zabrzmiały słowa założycielki
Lasek mówiącej wprost o wymaganiach stawianych kandydatowi do zawodu masażysty: posiadanie wrodzonej inteligencji,
średniego wykształcenia, starannego wychowania, ogólnej kultury, uczciwości, zalet moralnych oraz odpowiedniego wyglądu
zewnętrznego.
Warto też wiedzieć – powiedziała Teresa Cwalina – że pierwszy w Polsce kurs masażu dla osób niewidomych zorganizowano w 1947 roku w Laskach. Jego kierowniczką była s. Monika
– Zofia Bohdanowicz; współpracowali z nią: s. Katarzyna – Zofia Steinberg, dr Jan Weremowicz i s. Maria Aniela – Salomea
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Kozłowska. Ten jednoroczny kurs ukończyli: Henryk Karolak,
Zygmunt Kowalski, Adolf Szyszko, Stefan Trzpil i Stanisław
Wrzeszcz (po latach nauczyciel zawodu w Jabłonkach). W roku
szkolnym 1947/48 i następnych dwóch latach trwał również
w Laskach kurs, któremu nadano nazwę: Skrócona Trzyletnia
Szkoła Masażu Leczniczego i Sportowego. Kierował nim Wacław Józefowicz, nauczyciel prowadzący na obu kursach praktyczną naukę masażu. Kurs ukończyło 23 słuchaczy.
Przypomniano też rok 1982, w którym – z inicjatywy dyr.
A. Adamczyka oraz dyr. Piotra Grocholskiego i dyr. Bolesława Jońcy – powstało w Laskach Technikum Masażu. Do
dzisiaj ukończyło go, i otrzymało tytuł: technik masażysta
o specjalności masaż leczniczy, prawie stu absolwentów.
W tym roku szkolnym rozpoczęła działalność – dzięki staraniom dyr. Agaty Kunickiej-Goldfinger – Policealna Szkoła.
Uczy się w niej siedmiu słuchaczy na kierunku masaż.
Uczestnicy pierwszej rozmowy przy owalnym stole zastanawiali się nad etosem masażysty (dr Witold Starnawski, filozof i etyk) i predyspozycjami osobowościowymi do zawodu
(mgr Izabela Szwarocka, psycholog).
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Gospodarzem drugiej części biesiady była dyr. Agata Kunicka-Goldfinger. W prowadzonym przez nią panelu wzięły
udział absolwentki naszego Technikum Masażu – panie Ewa Sadło, Ewa Kołowiecka, Magda Zawadzka i Anna Figura. Mówiły
o swoich doświadczeniach zawodowych. Zwróciły uwagę na konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego, trudności
i radości płynące z bycia masażystą.
Podczas przerwy uczniowie klasy III Technikum Masażu prezentowali w sali masażu swoje umiejętności zawodowe. Można
było obejrzeć też w sali anatomii wystawę pokazującą metody
nauczania przyszłych
masażystów
przedmiotów teoretycznych
(m.in. anatomii i łaciny medycznej).
Na
zakończenie
tegorocznej biesiady
koncertowali panowie
Bronisław Harasiuk
(śpiew) i Czesław Kurek (fortepian).
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Izabela Szwarocka

Jeśli chcesz być masażystą

Z

wykło się traktować zawód masażysty, jako „najlepszy dla niewidomych”.
Niektórzy podkreślają wagę istotnie bardziej rozwiniętej wrażliwości osób niewidomych na takie cechy
percepcji zmysłowej, jak dotyk, ciepło, łatwość nadawania znaczenia informacjom zawartym na przykład w różnych obrazach
dotykanych powierzchni. Z drugiej strony – prawdopodobnie na
szczęście już coraz rzadziej – wyrażane jest przekonanie, że wykonywanie tego zawodu przez osoby niewidome jest – może poza
szczotkarstwem – tym, co niemal wyłącznie mogą one robić. Tak,
czy inaczej, zawód masażysty w jakiś sposób przylgnął do niewidomych i czasem nawet, będąc osobą niewidomą, (gdy jest się
osobą niewidomą) można się spotkać ze zdziwieniem otoczenia
z faktu, że się go nie wykonuje.
Chcemy zwrócić uwagę na kilka spraw, które mogą być pomocne osobom rozważającym możliwość pracy w tym zawodzie. Wydaje się jednak, że ważne byłoby, aby świadomy wybór
zawodu masażysty dokonał się gdzieś w głębi serca i wiązał się
z tym, co określa się wewnętrzną motywacją, rozumianą, między innymi, jako chęć pomocy innym, przekonanie o tym, że
można przeżywać swoje cierpienie, dzieląc się z innymi własnym nastawieniem do choroby, do siebie samego, do szeroko
rozumianego świata.
O co warto zapytać siebie, dokonując wyboru zawodu masażysty i co uznać za ważne z punktu widzenia tej decyzji?
Masażyści, skupieni w sekcji niewidomych masażystów, podkreślają oczywiście fachowość, rozumianą nie tylko, jako zbiór
praktycznych umiejętności i konieczny aparat pojęciowy, która
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każe posługiwać się znanym wszystkim masażystom językiem
(czasem nawet slangiem), ale też, jako umiejętność i gotowość
do odpowiadania pacjentowi na jego proste – wydawałoby się
– pytania, np.: „ile mam kręgów?”, „co daje masaż?”, „co to jest
dyskopatia?”, „czy w moim wypadku bardziej wskazany jest masaż, czy gimnastyka?”, „dlaczego mnie to boli?”. Prawdopodobnie niektóre z tych pytań mogą niekiedy drażnić – zwłaszcza,
gdy tego samego dnia trzeba na nie odpowiedzieć kolejny raz
i pewnie nie ma łatwej recepty na to, co zrobić następnym razem.
Ważne jest jednak, by nie urazić pacjenta odpowiedziami typu:
„jak boli, to znaczy, że się żyje; musi boleć itd. Może warto odroczyć wtedy odpowiedź i powiedzieć choćby tak: „odpowiem,
gdy bardziej zorientuję się w pani/pana stanie”.
Jeżeli rozważasz wybór zawodu masażysty i myślisz o sobie:
„jestem człowiekiem nieśmiałym, zamkniętym”, nie musi to
wcale przekreślać twojego wyboru. Jeśli zazwyczaj, w codziennym życiu – takim, jakie ono jest – czujesz się na miejscu, masz
poczucie bycia raczej partnerem w większości relacji, w które
wchodzisz, czy jeśli nieśmiałość czy nieco mniejsza łatwość
kontaktu z ludźmi jest bardziej cechą twojego temperamentu
niż paraliżującym cię stylem życia, to możesz spokojnie wykonywać zawód masażysty.
Komunikatywność jest raczej umiejętnością rozmowy,
a nie przyrodzonym, zgodnym z temperamentem sposobem
ujawniania na zewnątrz swoich myśli i uczuć, związaną często
z dużą łatwością mówienia, wchodzenia w relacje, śmiałością,
wesołością itd. W takiej rozmowie akcentuje się bardziej pewną równowagę między mówieniem a słuchaniem pacjenta, przy
uwzględnieniu sposobu, w jaki pacjent stawia pytania, rozumie
swoją sytuację, a także tego, co jeszcze decyduje się powiedzieć
ci o sobie. Komunikatywność jest bardziej stylem porozumiewania się, świadectwem wrażliwości na sygnały płynące z zachowania i sposobu wypowiadania się przez innych. Może ona
108

więc być cechą osób, które w potocznym rozumieniu uważane
są za śmiałe i otwarte, jak i tych, które są bardziej wyciszone
i sprawiają wrażenie nieco bardziej wycofanych w kontakcie.
Jeśli myślisz o zawodzie masażysty, warto przyjrzeć się swojej
empatii. Do pewnego stopnia mamy ją wrodzoną, ale też można
świadomie ją rozwijać, konfrontując się z odczuciami i myślami innych ludzi, rezygnując z łatwych ocen na rzecz rozumienia
innych osób, czyli przyjmowania – niekoniecznie zgadzając się
z nimi – ich sposobu odczuwania, myślenia, postrzegania. Na
gruncie relacji masażysta – pacjent może to owocować współodczuwaniem z pacjentem jego psychicznego i egzystencjalnego
bólu, radości i tego wszystkiego, czego doświadcza się wspólnie
w stosunkowo częstych kontaktach, a do takich – przynajmniej
przez kilka tygodni – można zaliczyć relację masażysta – pacjent. Czasem jednak, co podkreślają doświadczeni masażyści,
mimo głębokiej postawy zrozumienia dla pacjenta, ta sama
empatia „podsunie” ci myśli i słowa, które – zachowując pełną
akceptację dla osoby – zakwestionują nieco jej obraz tego, co
się z daną osobą dzieje, a także upatrywanie przez nią przyczyn
cierpienia niekiedy w złośliwości losu czy obecnym w myśleniu
pacjenta poczuciu skrzywdzenia i niesprawiedliwości. Pacjent
może być, na przykład, przekonany, że cierpi bardziej niż inni,
w związku z tym różne rzeczy mu się należą. Chodziłoby tu więc
o pewną odwagę masażysty we wspólnym odkrywaniu z pacjentem, że poprawa stanu somatycznego jest ważnym, lecz nie jedynym elementem zdrowienia, że niezbędny jest też jakiś dystans
do siebie samego i do tego, co się dzieje; dystans, który osiąga
się między innymi poprzez zdrowe spojrzenie na swoją sytuację
– bez pomniejszania, ale i bez nadawania temu, co się dzieje,
zbyt wielkiego znaczenia, bez szukania winnych za własne cierpienie, ale i bez nadmiernego obwiniania siebie samego.
Twoja osobista świadomość własnych ograniczeń życiowych
– ale też i możliwości – może być ważnym atutem do rozmowy
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z pacjentem o jego indywidualnej sytuacji, co wydaje się niemniej ważne, niż stricte lecznicze efekty masażu.
Zachęcamy również, by podejmując decyzję o wyborze zawodu masażysty zapytać siebie, jak czujesz się sam ze sobą: czy
masz zazwyczaj pewność, co do tego, co robisz; czy zwykle –
w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych – czujesz się
kompetentny i skuteczny w twoim działaniu; czy wierzysz, że
to, co robisz, pozwala tobie samemu w jakiejś mierze realizować
się w życiu; czy wierzysz, że może to mieć znaczenie dla innych
ludzi i że możesz im pomóc.
Odpowiedzi na te pytania wydają się ważne z punktu widzenia relacji masażysta – pacjent. To ty wnosisz w tę relację
fachowość, przekonanie co do tego, co robisz – pomimo że czasem nie jesteś do końca pewien efektu. Ta wiara jest potrzebna
tobie i jest niezbędna dla pacjenta; rodzi zaufanie i buduje postawę przezwyciężenia choroby lub nawet życia z nią na miarę
możliwości, jakie pacjent rozpozna w sobie, gdy nie da się jej
w pełni wyeliminować. Zdrowie bowiem, jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), to nie tylko brak choroby, ale też życie z dolegliwościami, uwzględniające zarówno
ograniczenia i trudności, jak i najpełniej rozpoznane możliwości.
Wiara ta będzie ci potrzebna również po to, byś w niektórych sytuacjach był w relacji z pacjentem tym, który „wie lepiej”
i nie ulegał takim obiegowym przekonaniom, jak na przykład:
„im masaż bardziej boli, tym jest skuteczniejszy”.
Pacjent musi czuć się bezpieczny w twoich rękach; jeśli tylko
jest możliwe, nie powinien odczuć twojej niepewności czy wahania. To nie znaczy, że nie możesz się mylić, albo że koniecznie
właśnie ty masz pomóc temu konkretnemu pacjentowi. Możesz
na przykład pokierować pacjenta do kogoś, kto w twoim poczuciu potrafi mu pomóc, ale tu też ważne jest przekonanie co do
tego, dlaczego to robisz.
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W tym miejscu warto podkreślić rolę szacunku dla samego
siebie, zwłaszcza wtedy, gdy musisz uznać, że wyczerpałeś swoje możliwości pomocy pacjentowi. Ten szacunek kształtuje się
w nas na przestrzeni całego życia w oparciu o to, jak odbiera
nas otoczenie, ale również o to, jaki obraz własnej osoby nosimy
w sobie. Ujawnia się to w różnorodny sposób w codziennych
sytuacjach, często towarzyszy uczuciu ogólnego zadowolenia
z życia. Wydaje się jednak, że człowiek emocjonalnie dojrzały
szanuje siebie również wtedy, gdy na przykład nie wie wszystkiego i uznaje tę swoją ograniczoność.
Jeśli więc myślisz o zawodzie masażysty, uznaj, że nigdy nie
będziesz wiedział wszystkiego, nawet wówczas, gdy zdobędziesz
duże doświadczenie. To może ci pomóc w zdrowym zdystansowaniu się do tego, co robisz, co wcale nie musi – a nawet nie
powinno – wiązać się z mniejszym zaangażowaniem w dążeniu
do jak największego profesjonalizmu.
Gdy rozważasz wybór zawodu masażysty, przekonaj się, czy
masz cnotę poczucia humoru, który – nie odbierając powagi
sprawom ważnym – potrafi uczynić je nieco mniejszymi, sprawiając, że pacjent czasem zaśmieje się sam z siebie czy zwróci
uwagę na drobne radości „przysypane” niekiedy różnymi problemami.
Gdy myślisz o zawodzie masażysty, zobacz, czy jesteś ciekaw innych ludzi, świata, a nawet siebie samego. Ważne byłoby
w tym kontekście pytanie o to, czy masz gotowość do uczenia
się: zarówno do zdobywania stricte fachowej wiedzy, jak i do
uczenia się z doświadczeń, czasem może od pacjentów i innych
terapeutów lub choćby z własnych błędów.
* * *
Prawdopodobnie postawione w tym artykule pytania, jakie
możesz zadać samemu sobie, rozważając wybór zawodu masażysty, nie wyczerpują wszystkich, wskazują jedynie na niektóre
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aspekty tej decyzji i od ciebie zależy, czy i które uznasz za ważne.
Warto podkreślić, że są również takie elementy pracy masażysty,
na które ty sam nie masz wpływu, jednak dla niektórych pacjentów mają one znaczenie, choćby budowa ciała i siła masażysty, sposób jego poruszania się, itd. Jednak w tym wypadku
– podobnie jak w kwestiach wcześniej wspomnianych czynników, być może przydatnych z punktu widzenia twojej decyzji
- nie da się powiedzieć, że coś jednoznacznie dyskwalifikuje cię
z tego zawodu. Istotną rolę odgrywa tu twoja decyzja i motywacja, a wtedy sam wypracujesz sobie oraz wymyślisz styl i możliwy dla ciebie zakres pracy w charakterze masażysty. Być może
na niektórych etapach tej drogi będą ci potrzebni inni ludzie,
ich doświadczenia, ich profesjonalizm. Myślimy tu nie tylko
o innych masażystach, ale na przykład o psychoterapeutach lub
innych osobach wspomagających twój rozwój. Ale to ty musisz
mieć poczucie kierunku i celu twojej drogi, do którego oni mogą
pomóc ci znaleźć klucz.
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Anna Figura

Masażysta – zawód wybrany z potrzeby serca

Z

amiłowanie do zawodu medycznego zrodziło się u mnie już
w dzieciństwie. Kiedy byłam małą dziewczynką, leczyłam
lalki i misie - moich małych pacjentów, a jako lekarstwa aplikowałam im cukierki zgromadzone w buteleczkach.
W szkole podstawowej moje marzenia zaczęły się powoli
rozpływać, kiedy powiedziano mi, że ze względu na słaby wzrok
nigdy nie będę mogła być lekarzem, jednak jeśli chcę, mogę realizować się w zawodzie masażysty. W ósmej klasie zdecydowałam się na kontynuowanie nauki w technikum masażu dla
niewidomych w Laskach. Pierwsze zetknięcie ze szkołą średnią
było niełatwym wyzwaniem, gdyż musiałam przyzwyczaić się
do nowej klasy, w której większość stanowiły osoby niedowidzące. Początkowo adaptacja przebiegała dość trudno, ponieważ
w szkole podstawowej byli
uczniowie niewidomi lub
z resztkami wzroku. Druga sprawa, to nauka, która
zajmowała wiele godzin,
bo wiedza z zakresu medycznych przedmiotów jest
obszerna, a przecież były
także przedmioty ogólne.
Wieczorami zazdrościłam
uczniom z innych kierunków, którzy mieli dużo więcej czasu na przyjemności,
a ja musiałam siedzieć przy
książkach, aby opanować
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zadany materiał. W ramach zajęć szkolnych odbywaliśmy praktyki w różnych ośrodkach medycznych, co było bardzo dobrym
doświadczeniem, które nam, jako młodym masażystom, pozwoliło wejść, w „świat medyczny”. Nauka kończyła się dyplomem,
który obejmował część teoretyczną i praktyczną. Po pomyślnym
zdaniu tego egzaminu droga do dorosłego życia stanęła otworem, trzeba było już na serio zmierzyć się z samodzielnością
i podjąć decyzję, co dalej.
Postanowiłam pójść na studia, aby rozwijać swoje zainteresowania, gdyż marzeniem moim było i jest, żeby pracować
z dziećmi, ze studentami, a także z dorosłymi. Jako specjalność
wybrałam pedagogikę terapeutyczną, dzieci przewlekle chore
i niepełnosprawne ruchowo, gdyż chciałam, aby była to kontynuacja medycznej specjalizacji. Lata studiów wspominam, jako
bardzo dobry i pożyteczny czas, gdyż uczyłam się tego, co mnie
interesowało, a także nawiązałam przyjaźnie, które trwają do
dziś. Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich znajomych
z uczelni.
Po skończeniu studiów rozpoczęłam pracę masażystki
w centrum rehabilitacji. Tam zdobywałam pierwsze doświadczenia, jako pracownik. Bardzo miło wspominam ten czas. Zespół
przyjął mnie z ogromną życzliwością, więc te pierwsze chwile,
które są zawsze trudne, przeszłam z uśmiechem i wsparciem od
kolegów.
Obecnie pracuję nadal jako masażystka, praca ta przynosi mi dużo satysfakcji, szczególnie dlatego, że jestem kobietą masażystką. Często pacjenci po zabiegu mówią mi, iż nie
przypuszczali, że kobieta może mieć tyle siły do masowania,
bo oni raczej spodziewali się łagodnego traktowania, a nie
było nic lżej niż wówczas, gdy zabieg wykonywali panowie
masażyści.
Bardzo ważna jest praca w zespole i współpraca między masażystami a terapeutami, jak również z lekarzami. Gdy pacjent
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trafiał do naszego zespołu, mógł czuć się bezpiecznie i darzyć
nas zaufaniem, gdyż najważniejsze dla nas było dobro pacjenta, a my dokładaliśmy wszelkich starań, aby mu jak najskuteczniej pomóc. Niejednokrotnie dyskutujemy z terapeutami
i doradzamy sobie wzajemnie, co w danej jednostce chorobowej najkorzystniej będzie zastosować, które z zabiegów najlepiej rokują.
Specyfiką pracy w zawodzie masażysty jest indywidualny kontakt pomiędzy pacjentem a masażystą. Niejednokrotnie pacjenci
powierzają nam swoje problemy, dzielą się smutkami i radościami. Często proszą, aby udzielić im rad czy wsparcia. Rozmawiamy
o sprawach bieżących dotyczących kraju, zagranicy, bardzo ciekawa bywa również wymiana poglądów – dotyczy to zarówno
pacjentów młodych, jak i tych w starszym wieku, od których
mogę dowiedzieć się wielu faktów z historii, gdyż ich także los
doświadczył różnymi przeżyciami.
Podczas wizyty ważne jest, aby terapeuta był w dobrym
nastroju, ponieważ ludzie bardzo często wyczuwają, w jakim
humorze jest masażysta, a nie powinno się przekazywać ani
negatywnych uczuć, ani swoich problemów pacjentowi, bo to
pogarsza proces jego leczenia. Dlatego bardzo ważny jest optymizm w pracy, aby pacjent po wizycie był rozluźniony, zrelaksowany, a także miał pozytywny obraz przebiegu rehabilitacji.
Pacjenci często dziękują mi, mówiąc, że wizyta była im bardzo
potrzebna zarówno pod względem rehabilitacyjnym, jak i psychicznym.
Bardzo lubię pacjentów z poczuciem humoru, gdyż wtedy
można połączyć dwie wizyty – zabieg masażu i seans „śmiechoterapii”, co poprawia nastrój obu stron, a również pozytywnie
wpływa na postępy w leczeniu.
Są też korzyści praktyczne. Dzięki pacjentom mam szeroki zbiór przepisów, które gromadzę i przy różnych okazjach
wykorzystuję. Muszę przyznać, że są one wypróbowane,
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a potrawy, które sama z nich przygotowuję, są bardzo smaczne.
W przyszłości może powstanie specjalny zeszyt z przepisami
na smakołyki.
Podczas zabiegu bardzo często wykorzystuję spokojną muzykę, która towarzyszy cichutko w tle. Jest to rodzaj muzyki, która ma pomóc w wyciszeniu się i rozluźnieniu.
Kończyłam studia muzykoterapii na Akademii Muzycznej
w Łodzi i wiem, że ta metoda jest bardzo pomocna w pracy,
a mam nadzieję, że w przyszłości będzie szerzej wykorzystywana.
Co bym mogła radzić?
Przyszłym masażystom chciałabym powiedzieć, by wybierali ten zawód z potrzeby serca i aby ten zawód lubili. Niesienie
pomocy drugim to rodzaj powołania, które daje radość.
O sobie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swoich
wyborów życiowych. Mam wiele satysfakcji z tego, że pracuję
w zawodzie masażysty, że wykorzystuję wiedzę zgromadzoną na
studiach i że mogę ją z całym przekonaniem przekazywać studentom, prowadząc zajęcia na uczelni.
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Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
Ursula Weber-Kusch

Czy w epoce notebooków potrzebujemy jeszcze
pisma punktowego na papierze?

W

ciąż powraca w dyskursie pedagogicznym i w rozmowach z niewidomymi uczniami pytanie postawione
w tytule tekstu. I padają na nie różne odpowiedzi1.
Co takiego oferuje komputer użytkownikowi z dysfunkcją
wzroku, że skłonny on jest odrzucić pismo punktowe na papierze?
W porównaniu z maszyną brajlowską komputer daje pełny komfort edytowania opracowanego tekstu. Dokumenty
elektroniczne w porównaniu z ich wersją papierową zajmują też znacznie mniej miejsca i można je łatwiej „przetransportować”. Taniej, prościej i szybciej można je produkować
oraz czytać zarówno słuchowo, jak i dotykowo. Forma elektroniczna umożliwia również – co nie jest bez znaczenia
– bezpośredni kontakt między osobami widzącymi i niewidomymi,
Ale krytycy używania notebooków w pracy szkolnej zwracają uwagę na to, ile problemów niesie ze sobą elektroniczny
zapis. Podkreślają, że pisma punktowego na papierze nie trzeba „wywoływać” i nie może się ono „zawiesić”. Dokumenty na

1

Zob. szerzej Ulrich Kalina, dr Thomas Kahlisch, „Brauchen wir im Notebook-Zeitalter noch Punktschrift auf dem Papier?”) [Referat wygłoszony na
konferencji VBS „Wenn die Punkte mit den Strichen…”], (w:) „Horus - Marburger Beiträge zur Integration Blinder und Sehbehinderter“ 2009, nr 4.
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papierze nie potrzebują ani prądu ani akumulatora, i nie powodują szumu, który powstaje podczas pracy komputera. I nie
chodzi im tylko o te niedogodności, chcą raczej zwrócić uwagę
na „efekt dobrego samopoczucia” i przyjemną atmosferę czytania pisma punktowego na papierze.
Lektura dokumentu papierowego – mówią – nie wymaga
również nawigacji klawiaturą i pozwala na szybsze przejście do
następnych wierszy. Unika się przez to sztucznych przerw przy
głośnym czytaniu. Jako medium jednej płaszczyzny pozwala
papier na szybki, intuicyjny przegląd tekstu i daje informację
o jego cechach strukturalnych (akapity – ich ilość i długość, tytuły, listy, tabele itd.). Zwłaszcza dla młodszych uczniów bezpośrednie doświadczenie zmysłowe tych cech strukturalnych jest
ważne, by rozwijać w ogóle wyobrażenie struktur. Na papierze
tytuł pierwszego porządku różni się przez ukształtowanie od
tytułu drugiego porządku. Linijka brajlowska lub syntezator
mowy przekazuje tę samą informację o strukturze, ale tylko
w formie abstrakcyjnego pojęcia. Papier pozwala także na odnalezienie miejsc w tekście z określoną treścią poprzez lokalizację w tekście („podobna uwaga była już trzy strony wcześniej
u góry strony”) – nie do pomylenia z szukaniem jednoznacznych wzorów tekstowych. Papier również bezpośrednio wiąże
tekst z odbiciem dotykowym oraz poprzez estetyczne ukształtowanie tekstu zwiększa przyjemność czytania.
Zastanówmy się jeszcze i nad tym, która technika pracy
dla osób niewidomych i słabowidzących najlepiej rozwija ich
kompetencje pisania i czytania (włącznie ze zrozumieniem
czytanego tekstu)? Podejmując zagadnienie „kompetencja
czytania”, zapytajmy: „Czy rozumienie ze słuchu jest takie
samo jak rozumienie czytanego tekstu? Czy rosnące korzystanie z PC i syntezatorów mowy, zastępujące pisma Brajla na
papierze, prowadzi do zmniejszenie i utraty kompetencji rozumienia czytanego tekstu?”
118

Jakie są zalety pisma w porównaniu z językiem (mówionym)? Pismo wymaga czytania aktywnego zamiast biernego
słuchania i umożliwia w ten sposób – w najbardziej dosłownym znaczeniu – intensywniejsze „uchwycenie” treści. Zostawia też więcej przestrzeni dla wyobraźni ucznia. Przy książkach w wersji „audio” głos czytającego może działać niestety
interpretująco. Natomiast głosy syntetyczne są monotonne
i dłuższe słuchanie ich jest męczące. A pismo umożliwia czytanie i orientowanie się w tekście oraz jednoczesne słuchanie
i śledzenie wydarzeń akustycznych w otoczeniu. Pozwala na
samodzielne, płynne czytanie. Mało sensowne – należy dodać
w tym miejscu – są próby głośnego czytania tekstu, który sam
niejako symultanicznie odbiera się ze słuchawek od syntezatora mowy. Nie do zaakceptowania wydaje się też pomysł, by
syntezator sam głośno czytał. Warto pamiętać jeszcze, że dotykanie zamiast słuchania może działać relaksująco, bo odciąża słuch tak bardzo eksploatowany na co dzień. Pismo – dodajmy jeszcze – „przekazuje” ortografię.
Jakie są zalety – w porównaniu z pismem – języka mówionego? Do słuchania nie potrzeba ani długiego szkolenia,
ani treningu dotyku. Słuchanie może być szybsze od czytania dotykiem (przy przyspieszonej szybkości mówienia).
W nauce języków obcych od razu słyszy się też prawidłową
wymowę słówek. Przy słuchaniu można jednocześnie wykonywać inne czynności, ponieważ ręce są wolne.
Podsumujmy: różne techniki pracy i media, które dziś
mamy do dyspozycji, ani nie wykluczają się wzajemnie, ani
sprawiają, że jedne staną się zbędne, lecz uzupełniają się wzajemnie. Powinniśmy więc prowadzić uczniów do tego, by kiedyś sami kompetentnie byli w stanie zdecydować o tym, jaka
technika pracy i w jakiej sytuacji dla nich osobiście będzie
właściwa. To zakłada jednak, że będziemy we wszystkich technikach wystarczająco ich szkolili i trenowali. Ale uczenie się
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technik pracy wymaga bardzo dużo czasu i jest dodatkowym
zadaniem poza ogólnym programem nauczania.
Na poziomie organizacji szkolnej znaczy to, że przekazanie
technik pracy łączyć należy nawet z regularnymi zajęciami.
Z pewnością wszyscy nauczyciele powinni posiadać niezbędne kompetencje dotyczące techniki pracy. Nie można zostawić
przypadkowi, kiedy, na którym przedmiocie, jak intensywnie,
które techniki pracy przekazuje się, lecz to mają być planowane przedsięwzięcia w ramach każdego przedmiotu. Jeśli
poważnie traktuje się i akceptuje indywidualność uczniów
i z tym związaną różnorodność ludzkich zdolności i zainteresowań, wówczas wybór i przekazanie technik pracy musi
stanowić istotny element indywidualnego planu rozwoju
i wsparcia każdego ucznia z dysfunkcją wzroku.
Dlatego należy tak aranżować sytuacje uczenia się, żeby
zalety pojedynczych technik pracy wyraźniej się zarysowywały. Błędem jest ukierunkowanie nauczania według jednej raz
zdobytej techniki pracy.
W praktyce lekcyjnej warto stosować głośne czytanie własnych i cudzych tekstów, wykorzystywać też notatki pismem
punktowym na papierze w czasie prezentacji i ustnych wypowiedzi uczniów. Potrzeba konsekwentnie wymagać na wszystkich przedmiotach prawidłowej ortografii i trzymania się
kryteriów formalnych dotyczących pisemnych wypracowań.
Pismo punktowe na papierze – pamiętajmy – umożliwia bowiem specyficzne formy pracy z tekstem, których nie może
oferować żadne inne medium. Dlatego też umiejętność pracy brajlem na papierze należy do podstawowego kształcenia
szkolnego i ogólnego niewidomych uczniów, tak jak należy do
normalnie widzących dzieci i młodzieży posługiwanie się narzędziem do pisania, zeszytem i drukowanymi materiałami.
To nie zaprzecza wcale idei, żeby uczniowie w trakcie
procesu kształcenia stopniowo mogli i powinni określać swo120

je własne, indywidualne preferencje pod względem techniki
pracy – nawet z wnioskiem, by zrezygnować w przeważającej mierze z drukowanych materiałów w brajlu. Przeciwnie:
taką decyzję można tylko wtedy kompetentnie podjąć, kiedy
z własnego doświadczenia wie się, na co i przeciwko czemu
się decyduje.
A na pytanie stawiane w tytule: „Czy potrzebujemy
w epoce note-booków jeszcze pisma punktowego na papierze?” trzeba jednoznacznie odpowiedzieć: w ogólnym
kształceniu niewidomych nadal potrzebujemy tej techniki
– nawet gdyby niektórzy uczniowie preferowali techniki alternatywne.
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OJCIEC TADEUSZ FEDOROWICZ
s. Anita Harazim FSK
Maciej Jakubowski

Łagodność bez umniejszania prawdy

P

o ośmiu latach od śmierci Księdza Tadeusza Fedorowicza,
zainteresowanie jego osobą, działalnością i nauczaniem jest
żywe, a może nawet ponownie wzrasta. Ostatnio ukazały się
na jego temat dwa artykuły prasowe w „Gościu Niedzielnym”1
i w „Naszym Dzienniku”2.
Pochylamy się nad tym drugim artykułem. W pierwszej części autor wiernie opisuje doniosły etap życia Księdza Tadeusza,
gdy w czerwcu 1940 r., po uzyskaniu zgody księdza arcybiskupa
Twardowskiego, przyłączył się do transportu ludzi wywożonych
przez władzę sowiecką ze Lwowa, by być razem z deportowanymi i w miarę możności służyć im posługą kapłańską i duszpasterską.
W tym opisie, z konieczności skrótowym, jeden moment
wymagałby pełniejszego naświetlenia, gdyż może budzić wątpliwości: Jak to się stało, że w 1941 roku, po zwolnieniu z obozu,
w którym pracował przy wyrębie tajgi, Ksiądz Tadeusz dociera
do tworzącej się armii Andersa, ale ostatecznie wraca do kraju
z armią Berlinga?
To nie był jego wybór, tak potoczyły się wydarzenia. Po dotarciu do sztabu gen. Andersa w Buzułuku, Ksiądz Tadeusz zostaje

1

Przemysław Kucharczak, Sybirak na ochotnika, Gość Niedzielny,
10.01.2010
2
Piotr Czartoryski-Sziler, Ochotnik do łagrów, Nasz Dziennik, 10.02.2010
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wysłany przez ks. Włodzimierza Cieńskiego, głównego kapelana
armii, do Kazachstanu, by tam sprawował opiekę nad polskimi
rodzinami. Gdy zapada decyzja o opuszczeniu Związku Sowieckiego przez armię gen. Andersa, oficjalne wezwanie do powrotu
do armii nie dociera do Ks. Tadeusza. Bez tego „wojennogo trebowania” nie może opuścić miejsca pobytu. Zastaje więc w Kazachstanie, z czego jest zadowolony, bo jest wśród „swoich ludzi”,
którym jest potrzebny. Nie ma już jednak ważnych dokumentów
i uprawnień do pełnienia swojej posługi. Władza sowiecka nie
mogła się więc nim nie zainteresować. Wraz z większą grupą
Polaków zostaje aresztowany pod zarzutem odmowy przyjęcia
sowieckiego obywatelstwa i osadzony w więzieniu w Semipałatyńsku, gdzie przechodzi kilkumiesięczne, ciężkie śledztwo. Ostatecznie zwolniony z więzienia, pozostaje w Semipałatyńsku wśród
miejscowych zesłańców, a na początku 1944 roku otrzymuje powołanie do armii Berlinga, obejmuje funkcję kapelana 4 dywizji
i z nią wraca do kraju. Jednak bardzo szybko, bo już na początku
1945 roku, zostaje z wojska zwolniony a właściwie usunięty.
Widocznie tak właśnie miało być. Nie przypadkiem książka
Księdza Tadeusza o pobycie w Rosji nosi tytuł „Drogi Opatrzności”. One doprowadziły go do dzieła opieki nad niewidomymi i do Lasek, gdzie ostatecznie osiadł na stałe w roku 1950,
by pełnić rolę duchowego opiekuna tego dzieła, ale także wiele
innych zadań i ról – rekolekcjonisty, wychowawcy i przyjaciela młodzieży, spowiednika i kierownika duchowego, doradcy
i powiernika bardzo wielu ludzi zwyczajnych i niezwyczajnych.
Wszystkie zadania i obowiązki pełnił wytrwale, ofiarnie i z pogodą ducha, stronił natomiast od wszelkich wyróżnień i zajmowania „pierwszych miejsc”.
Tyle uzupełnienia. A teraz uwagi i uściślenia dotyczące informacji podanych w drugiej części artykułu. Autor, chcąc jak
najmocniej „dowartościować” Księdza Fedorowicza, popełnia
trzy nieścisłości.
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Zdanie pierwsze: Zasłynął jako organizator Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych. Duszpasterstwo Niewidomych powołała do życia Konferencja Episkopatu Polski w roku 1958,
a Ksiądz Fedorowicz został mianowany pierwszym krajowym
duszpasterzem tego duszpasterstwa. Nastąpiły lata cichej pracy
od podstaw, bez żadnego rozgłosu, którego – jak powiedzieliśmy - w tej i w każdej innej sprawie Ksiądz Tadeusz unikał. Słowo „zasłynął” jest nieadekwatne.
Następne zdanie: Był cenionym spowiednikiem ludzi młodych
oraz regularnym spowiednikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Potrzebne są tutaj dwie korekty: Ksiądz Tadeusz był spowiednikiem i kierownikiem duchowym zarówno wielu osób młodych,
jak dojrzałych; świeckich i duchownych – sióstr, kapłanów i kleryków, a także paru biskupów, w tym, najprawdopodobniej, ks.
bp. Karola Wojtyły. Nie można jednak użyć określenia, iż był
„regularnym spowiednikiem Ojca Świętego”.
Ojciec Święty Jan Paweł II, w dwóch swych wypowiedziach
dał do zrozumienia, że Ksiądz Tadeusz mógł być jego spowiednikiem: - sam wielokrotnie korzystałem z jego kapłańskiej mądrości – oraz- któremu osobiście bardzo wiele zawdzięczam, jako
kierownikowi duchowemu. Natomiast sam Ksiądz Tadeusz nigdy, w każdym razie publicznie, tego nie potwierdził.
Wiemy, że ks. bp Karol Wojtyła i ks. Tadeusz Fedorowicz poznali się bliżej w latach 1958-1959, i prawdopodobnie wtedy doświadczony kapłan mógł zostać spowiednikiem, i zapewne w jakiejś mierze doradcą młodego biskupa, a potem już arcybiskupa
i kardynała Karola Wojtyły, który spotykał się z ks. Tadeuszem,
m.in. w czasie pobytów w Warszawie, a parokrotnie także w Laskach, a wtedy – jak relacjonowały siostry franciszkanki – chodzili na długie rozmowy do lasu. Zapewne w tamtych czasach
las był najbezpieczniejszym miejscem na długie rozmowy.
A gdy kardynał Wojtyła został papieżem, zapraszał ks. Tadeusza do Rzymu – raz do roku, na krótki pobyt – tydzień, dziesięć
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dni – z reguły jesienią, gdy miał więcej czasu. Spotykali się na
porannej Eucharystii, przy niektórych posiłkach, i rozmawiali,
przeważnie wieczorem, spacerując po dachu-tarasie domu papieskiego. Wiele osób próbowało pytać: O czym były te rozmowy? Ach, wiesz – odpowiadał ks. Tadeusz – on głównie mówił,
a ja słuchałem. Nic więcej. Szlachetna dyskrecja zobowiązuje,
a to, co wiemy na pewno nie upoważnia do stwierdzenia, że ks.
Tadeusz był „regularnym spowiednikiem Ojca Świętego”.
I trzecie zdanie: Zasłynął jako … wspaniały rekolekcjonista
wspierający duchowo środowiska katolickie w działaniach opozycyjnych względem PRL.
To zdanie deformuje i zawęża obszar i sposób działania i oddziaływania Księdza Tadeusza i jego stosunek do ludzi i świata. Miał jednoznaczną opinię o systemie komunistycznym: To
jest system oparty na kłamstwie, pobyt w Rosji przekonał mnie
o tym najbardziej – podobne zdania słyszeliśmy z jego ust wielokrotnie. Jego działalność z całą pewnością ograniczała oddziaływanie systemu, a młodych ludzi uodporniała na wpływy
ideologii i propagandy. Nie był jednak duchowym patronem
opozycji, zwłaszcza opozycji politycznej. Inaczej pojmował i
realizował swoją misję. Ważny był dla niego człowiek, każdy
człowiek i każdego, kto stawał na jego drodze starał się wysłuchać, zrozumieć i wspierać. Nie chciał – jak sam mówił i pisał
- zasłaniać sobą Pana Boga, ale raczej wszystkich prowadzić ku
Bogu, a przynajmniej ku dobru. Pamiętaj – mówił do jednego
z kapłanów wezwanych przez SB na przesłuchanie – ci, którzy
będą cię przesłuchiwać też mają dusze nieśmiertelne, nie bój
się ich, ale nie pogardzaj nimi. Tych, uwikłanych w zło uważał
za najbiedniejszych i najbardziej nieszczęśliwych. Jego postawę cechowała wyrozumiałość i łagodność, ale bez umniejszania prawdy (!). Stać go było na taką postawę, gdyż był mocny
wewnętrznie. Dlatego siał wokół siebie pokój, dawał poczucie
oparcia i bezpieczeństwa, budził zaufanie i szacunek zarazem.
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Nieraz ci, którzy go dobrze znali widzieli a raczej wiedzieli, że
był bardzo zmęczony, choć starał się tego nie okazywać. Musiało
tak być, bo ludzkie problemy, bóle, krzywdy czy rozgoryczenia
brał jakby na siebie, a dawał to, co mógł dać najlepszego – najpierw swój czas, uwagę, gotowość wysłuchania i zrozumienia.
A potem słowo umocnienia i zachęty, pociechę, radę, nieraz jakże trafną i skuteczną. I oczywiście modlitwę.
Miał też żywe poczucie humoru i zdolność do zachwytu
pięknem, zwłaszcza pięknem przyrody, pięknem stworzenia. To
bardzo ułatwiało i upiększało życie, jemu samemu i wszystkim,
którzy się z nim spotykali.
Ale najważniejszy był dla niego Chrystus. Jemu ufał, od Niego czerpał siły i innych do tego samego zachęcał. Jedna osoba
z naszego zespołu pamięta taką rozmowę, w której usłyszała od
Ks. Tadeusza: No wiesz, dla Chrystusa to ja dałbym się pokrajać.
Ale zaraz dodał skromnie: przynajmniej tak mi się wydaje.
Jego wiara była bardzo naturalna, prosta, bez żadnych egzaltacji i demonstracji, i pewnie dlatego była tak przekonywująca.
Był człowiekiem wiary i człowiekiem Kościoła. A w Kościele mieścił się jakby ponad-, albo raczej pośród podziałów
i zróżnicowań, dlatego trudno by mu było przypisać przynależność do którejkolwiek z wyróżnianych, teraz czy wcześniej, „grup”, „frakcji” czy „opcji”. Był bardzo lojalny wobec
Ks. Prymasa Wyszyńskiego i cieszył się jego zaufaniem. Był
zaprzyjaźniony z ludźmi bliskimi Ks. Prymasowi, zwłaszcza
z kręgu „Odrodzenia”, ale równocześnie miał bliskie kontakty
i przyjaźnie z ludźmi z Klubów Inteligencji Katolickiej, Więzi i Tygodnika Powszechnego. Prawdziwie dozgonna przyjaźń
łączyła go z prof. Stefanem Swieżawskim, co bynajmniej nie
oznaczało, że we wszystkim się zgadzali. Cenili Ks. Tadeusza
i szukali z nim kontaktu także ludzie poszukujący i wątpiący,
doświadczeni przez życie, również agnostycy czy nawet osoby
uważające się za ateistów.
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Za rodzaj szczególnego świadectwa można uznać fakt, że po
śmierci Ks. Tadeusza ukazały się, i ukazują się nadal, materiały o nim - wszystkie utrzymane w tonie co najmniej szacunku
i życzliwości - w bardzo różnych mediach, od „lewa” do „prawa”. Wymieńmy: Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Tygodnik
Powszechny, Więź, Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Nasz Dziennik.
Może mógłby więc być jednym z patronów pokoju i pojednania w różnorodności, czego nam tak bardzo brakuje, a co było
także dążeniem i pragnieniem sług Bożych – Ojca Świętego,
Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego (patrz: Śluby Jasnogórskie) i Księdza Jerzego Popiełuszki.
* * *
Spisujemy te uwagi nie po to, by krytykować czy polemizować, ale po to, by utrwalać możliwie najbardziej wierny obraz
wybitnego kapłana, i skromnego człowieka, któremu wielu zawdzięcza bardzo wiele. Taki jest cel naszej działalności.
Laski, 16 lutego 2010
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W DWUSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN
Władysław Gołąb

Fryderyk Chopin w Laskach

W

swoim życiu przeżyłem już kilka okrągłych rocznic
związanych z Chopinem. Pamiętam setną rocznicę jego
śmierci uczczoną czwartym Międzynarodowym Konkursem im.
Fryderyka Chopina i wielki sukces plejady polskich pianistów:
Haliny Czerny-Stefańskiej, Barbary Hesse-Bukowskiej, Reginy
Smendzianki, Władysława Kędry
i innych. Sto pięćdziesiąta rocznica śmierci, w 1999 roku nie zaznaczyła się niczym szczególnym.
Dopiero w tym roku obchodom
dwusetnej rocznicy urodzin nadano nie tylko w Polsce, ale na całym
świecie, właściwy wymiar.
Rocznicę tę obchodzą Europejczycy, Japończycy, Chińczycy,
Amerykanie i Afrykanie. Nawet
w Australii i Nowej Zelandii odbywają się koncerty, ukazują się nowe publikacje, emitowane są
audycje radiowe i telewizyjne.
Bo też Fryderyk Chopin to artysta szczególnego wymiaru.
Równy takim olbrzymom jak Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, mimo że tworzył niemal tylko na jeden instrument – fortepian. Jego utwory są rozpoznawalne
nawet przez ludzi mało zorientowanych w muzyce. On każdego
zachwyca, urzeka swoim czarem, prostotą i przedziwną głębią.
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Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 roku
w Żelazowej Woli, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Co do daty
urodzenia do dziś istnieją spory, bo według metryki było to 22
lutego, ale kompozytor za swoją matką utrzymywał, że jego urodzenie miało miejsce 1 marca. A tak o tym zdarzeniu w sposób
humorystyczny pisze Jarosław Iwaszkiewicz – biograf Chopina:
„Czasami drobne zdarzenia wywołują morza atramentu. Kiedy
wikary parafii Brochów pod Sochaczewem powrócił w drugi
dzień po Wielkanocy do swego kościoła z chrzcin, które odbyły się w Żelazowej Woli, i począł spisywać metrykę dopiero co
ochrzczonego niemowlęcia – nie wiedział, jakie skutki mieć będzie jego roztargnienie. – A kiedy to dziecię na świat przyszło?
– spytał organistę. Organista miał już w czubie. Ojciec nowonarodzonego dziecięcia, jako Francuz prawdziwy, znał się na
winie. – A czy ja wiem? – odpowiedział. – Mówili, że ma dwa
miesiące (...). – No to pisz waść 22 lutego. – Słusznie, odpowiedział organista – i zaczął pisać”.
Tak zatem Iwaszkiewicz i wielu biografów ostatecznie przyjmuje, że Fryderyk urodził się 1 marca.
Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka, urodził się w 1771 roku,
w Marainville w Lotaryngii koło Nancy. Rodzice, dbając o jego
przyszłość, posłali go do Tantimont, do gimnazjum, które szkoliło
przyszłych nauczycieli. W roku 1780, zamek w Marainville kupił
Michał Jan hrabia Pac. Zarządcą zamku ustanowił Adama Weydlicha. Przez ojca mały Mikołaj poznał panią Weydlichową i stał
się jej ulubieńcem. Ona uczyła go savoir-vivre’u, języka niemieckiego i polskiego oraz muzyki i poezji. Po sprzedaży zamku przez
Paca, w 1785 roku, Mikołaj Chopin wraz z Weydlichami wyjechał do Warszawy, gdzie pełnił różne funkcje, a nawet brał udział
w powstaniu kościuszkowskim. W 1802 roku przyjął stanowisko
guwernera młodego Fryderyka Skarbka w Żelazowej Woli. U hrabiostwa Skarbków jako ochmistrzyni pracowała daleka ich krewna, dwudziestoletnia Tekla Justyna Krzyżanowska. Wyróżniała
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się urodą, dobrym wychowaniem i obyciem, a także wrażliwością
i miłym usposobieniem. Dnia 2 czerwca 1806 roku Mikołaj i Justyna, (tego imienia używała w domu), zawarli związek małżeński w kościele w Brochowie. W roku 1807 przychodzi na świat
Ludwika, a trzy lata później – Fryderyk. Jeszcze w tym samym
1810 roku państwo Chopinowie przenoszą się do Warszawy. Tu
przychodzą na świat jeszcze dwie córki – Izabela i Emilia.
Fryderyk był dzieckiem niezwykle muzykalnym i wrażliwym. Słysząc dźwięki muzyki, płakał. Matka szybko jednak odkryła, że to nie jest znak niechęci do muzyki, lecz odwrotnie
– zafascynowanie.
Mikołaj Chopin objął stanowisko nauczyciela, a następnie
profesora w Liceum Warszawskim. Aby zwiększyć dochody, Mikołaj założył pensjonat dla chłopców z rodzin ziemiańskich.
Państwo Chopinowie, mimo wielu obowiązków, dbali o własny i swych dzieci rozwój intelektualny. W czwartki, na wzór króla Stanisława Poniatowskiego, urządzali spotkania towarzyskie.
Bywali tam: Samuel Bogumił Linde – genialny autor Słownika
Języka Polskiego, Juliusz Kolberg – ojciec Oskara, niezapomnianego zbieracza pieśni i obyczajów ludowych, Kazimierz Brodziński – ostatni z wielkich klasyków literatury polskiej, Feliks
Jarocki – wybitny profesor zoolog, a później także Józef Elsner.
W takiej atmosferze wychowywał się mały Fryderyk. Pierwszą
jego nauczycielką muzyki była siostra Ludwika, a gdy ukończył
6 lat – Wojciech Żywny.
Nie mam zamiaru przedstawiać biografii Fryderyka Chopina, jest ona dostępna w wielu doskonałych monografiach.
Pamiętamy, że jego głównym nauczycielem był Józef Elsner,
wiemy, że w 1830 roku wyjechał za granicę i resztę lat swego
krótkiego życia spędził głównie we Francji. Zmarł w Paryżu
17 października 1849 roku.
Chopin, mimo swego w połowie francuskiego pochodzenia
był twórcą, który wszystko, co było w muzyce polskie, podniósł
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na szczyty muzyki światowej. Jego mazurki, kujawiaki, polonezy są czytelne i zachwycają każdego człowieka, niezależnie
od tego, jakiej jest narodowości. On myślał, mówił i tworzył
po polsku. Był czas, kiedy Oskar Kolberg twierdził, że Mikołaj Chopin był potomkiem Mikołaja Szopy, dworzanina króla
Stanisława Leszczyńskiego. Późniejsze badania ustalające precyzyjnie genealogię Mikołaja Chopina wykazały absurdalność
tej legendy.
Mikołaj Chopin, jak już pisałem założył pensjonat dla synów z rodzin ziemiańskich. I tu rozpoczyna się pierwszy związek Fryderyka Chopina z Laskami. Od roku 1820, przez trzy
lata w pensjonacie tym mieszkał Antoni Eustachy Marylski
(1804-1871) herbu Ostoja, dziadek ks. Antoniego Marylskiego –
prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – którego nazywano „Budowniczym Lasek”. Tenże dziadek, Antoni
Eustachy, autor „Dykcyonarza Mówców Polskich” oraz „Pomników i mogił Polaków na cmentarzach zagranicznych”, zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem. W majątku rodzinnym Marylskich, w Książenicy, przypuszczalnie bywał Fryderyk. Fakt
ten może potwierdzać list Chopina do Marylskiego z 8 września
1823 roku, w którym pisze: „ Mama i papa Państwu Marylskim,
Ludwika siostrze Twojej, ukłony zasyłają. Ja Cię wraz z braćmi
ściskam serdecznie F. Chopin”.
Z około dwudziestu listów, jakie Chopin napisał do Marylskiego, niestety zachował się tylko ten jeden, cytowany wyżej.
Pozostałe spłonęły podczas Powstania Warszawskiego.
Szczególne miejsce w biografii Chopina zajmuje Konstancja
Salomea Gładkowska, której dwusetną rocznicę urodzin obchodziliśmy 2 czerwca 2010 roku. Chopin urzeczony jej urodą
i pięknym głosem, dedykował Konstancji powolną część Koncertu f-moll opus 21 oraz Walca Des-dur op. 70 nr 3. W liście do
Tytusa Woyciechowskiego pisał: „Mam ideał, któremu od pół
roku wiernie służę potajemnie”.
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Przed wyjazdem Chopina w listopadzie 1830 roku, Konstancja, z datą 25 października 1830, wpisała mu do albumu dwa wiersze. Wymienili też ze sobą pierścionki. Jak pisał jeden z biografów,
Chopin w tym czasie „miał nie jeden, ale dwa romanse – z dziewczyną i z Polską. Inaczej, ale w równej mierze kochał i dziewczynę,
i Polskę”. A oto jeden z wierszy z albumu Fryderyka:
Ażeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić,
Rzucasz lubych przyjaciół i rodzinę drogą,
Mogą Cię obcy lepiej nagrodzić, ocenić,
Lecz od nas kochać mocniej pewno Cię nie mogą.
O ile Chopin obdarzał Gładkowską romantycznym młodzieńczym uczuciem, o tyle z jej strony zainteresowanie młodym utalentowanym kolegą było przelotne. Już 31 stycznia 1832
roku, czyli w rok po wyjeździe Chopina, wyszła za mąż za Aleksandra Józefa Grabowskiego. Państwo Grabowscy w roku 1834
przenieśli się z Warszawy do nowo zakupionego majątku Raducz koło Rawy Mazowieckiej. Mieli pięcioro dzieci. Władysław
Żeleński pisał o Konstancji; „Zajęta domem, wychowywaniem
dzieci, pomocna mężowi we wszystkich sprawach życiowych,
rozumna, dowcipna, wesoła, otoczona była uwielbieniem rodziny i okolicy”. W 1845 roku Konstancja utraciła wzrok. Nadal
jednak kierowała domem, interesowała się literaturą, sztuką, muzyką i polityką. Po śmierci męża, w 1878 roku, majątek
sprzedała i zamieszkała w Skierniewicach. W ostatnich latach
swego życia często zasiadała do fortepianu, improwizowała lub
przypominała sobie utwory Chopina. Podobno, gdy czytano jej
książkę Karasowskiego, była zaskoczona siłą uczucia Chopina,
jaka przebijała z jego listów do Tytusa Woyciechowskiego i Jana
Matuszyńskiego. Niestety, przed śmiercią spaliła wszystkie listy Chopina. Zmarła 21 grudnia 1889 roku. Pochowana została
w Babsku, w grobie męża. Będąc na tym cmentarzu, odnalazłem
grób rodziny Gładkowskich, ale niestety nie znalazłem grobu
Grabowskich.
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Matka Elżbieta Róża Czacka sama grała na fortepianie i chętnie
sięgała do muzyki Chopina. Pamiętam, gdy w roku 1951 z Edwinem Kowalikiem odwiedziłem Laski, Matka zażyczyła sobie, aby
Edwin zagrał jej coś z dzieł Chopina. Przeżyłem wówczas ten szczególny koncert – na sali Domu św. Stanisława Edwin Kowalik grał,
a koncertu tego słuchała tylko Matka Elżbieta z towarzyszącą siostrą
i ze mną. Wtedy też rozmawiałem z Matką o mojej przyszłości.
Edwin Kowalik to nie tylko wychowanek Lasek, ale przede
wszystkim wybitny pianista, laureat kilku konkursów międzynarodowych, w tym V Konkursu im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Jest patronem Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pierwszy jego występ przez Radio miał
miejsce w 1938 roku. Zagrał wtedy „Marzenie” Roberta Schumanna. Warto dodać, że 8 czerwca 2010 roku minęła dwusetna
rocznica urodzin tego kompozytora i muzykologa, który pierwszy dostrzegł geniusz Chopina. On to napisał pamiętne słowa:
„Panowie! Kapelusze z głów – oto geniusz!”.
Na zakończenie, aby podkreślić związki Lasek z Fryderykiem Chopinem, warto dodać, że w Sali Domu św. Stanisława
występowali tacy pianiści, jak: Witold Małcużyński – laureat III
Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, Krystian Zimerman – laureat pierwszej nagrody na IX Konkursie,
i wielu innych. Fortepian, stojący na tej sali, jest darem pośmiertnym Witolda Małcużyńskiego. Z kolei Edwin Kowalik w darze
niewidomym na całym świecie pozostawił pełne wydanie dzieł
Chopina w transkrypcji na pismo Ludwika Braille’a.
Muzyka Fryderyka Chopina ma swój niepowtarzalny urok.
Ogarnia serca ludzkie. Zachwycają się nią ludzie na całym świecie. Zawsze jest w niej coś z Mazowsza, coś z krajobrazu tej mazowieckiej ziemi, co porusza wyobraźnię każdego artysty.
Starajmy się, aby muzyka Chopina weszła w nasze życie na
stałe, aby budziła w nas te najlepsze uczucia, aby „Rok Fryderyka Chopina” trwał przez kolejne lata.
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WSPOMNIENIE
s. Hieronima Broniec FSK

Siostra Monika od Zmartwychwstania
– Zofia Bohdanowicz

Z

bliża się 30. rocznica śmierci s. Moniki - doktor medycyny,
wspaniałej nauczycielki prawie wszystkich
przedmiotów – chyba
tylko z wyjątkiem robót
ręcznych, śpiewu i gimnastyki, wychowawczyni
i wielkiego przyjaciela
wielu pokoleń niewidomych w Laskach. Nie
można nie zauważyć przy tej okazji Jej wkładu w działalność
szkoły w Laskach a szczególnie Działu Braille’a.
Zofia Bohdanowicz urodziła się 26 kwietnia 1892 r. w Lublinie. Szkołę średnią polską ukończyła w Warszawie. W 1918 r.
otrzymała dyplom lekarza z odznaczeniem w Petersburgu
w Żeńskim Instytucie Medycznym. Był to państwowy wydział
medyczny dla kobiet.
Studia nad bakteriologią rozpoczęła w połowie III kursu
medycyny. Po ukończeniu studiów medycznych prowadziła jako epidemiolog samodzielnie małe laboratorium na Syberii, walcząc z epidemią tyfusu plamistego. Zaraziła się nim
sama i po wyzdrowieniu wróciła do Polski. Podróż trwała dwa
134

miesiące. Był rok 1920, więc odbyła jeszcze obowiązkową lekarską służbę wojskową w Szpitalu Ujazdowskim na oddziale
zakaźnym. Równolegle pracowała też jako bakteriolog w Miejskiej Pracowni. Następnie w Miejskim Instytucie Higieny, na
etacie starszego bakteriologa aż do 1936 roku. Jednocześnie
przez 11 lat była lekarzem szkolnym w prywatnej szkole stopnia licealnego.
Zimę 1927-28 spędziła na delegacji wysłana przez Urząd
Zdrowia Miasta Warszawy dla zbadania kontroli sanitarnej
mleka w niektórych ośrodkach na Zachodzie Europy. Zwiedzała pod tym kątem widzenia miasta w Belgii, a także Strassburg
i Wiedeń. Dwa miesiące przebywała w Paryżu, pracując jako
hospitantka w Instytucie Pasteura, w pracowni prof. Weinberga. Uczyła się hodowli bakterii beztlenowych, a Weinberg był
wtedy pierwszym specjalistą. W tym okresie odbywał się zwykły doroczny kurs bakteriologii, więc miała możność jako wolna
słuchaczka uczęszczać na interesujące ją wykłady. Opublikowała
w czasopismach specjalistycznych 20 prac naukowych i drugie
tyle streszczeń w językach angielskim i niemieckim. Jedna z prac
opublikowana była w języku francuskim w angielskim czasopiśmie. Prace te niestety, nie zachowały się.
W 1931r. uzyskała stopień doktora medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.
Dział Braille’a
W 1934 roku zgłosiła się jako wolontariuszka do tzw. biura
przepisywania książek dla niewidomych Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi. W dwa lata później wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i otrzymała imię
s. Moniki od Zmartwychwstania. W 1939 r. złożyła pierwsze
śluby zakonne, w 1946 r. wieczyste.
W 1936 r. po wstąpieniu do zgromadzenia powierzono jej
prowadzenie całego Działu Książki Niewidomego, obecnie
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Działu Braille’a. Siostra Monika wyrosła w domu pełnym książek
i żywiła do nich wielki szacunek i miłość, toteż z zapałem przejęła
przekazaną jej przez późniejszą Matkę Marię Stefanię bibliotekę
brajlowską. Po 40 latach pamiętała, że w roku 1936 zaznaczyła
pierwszą książkę numerem 698. Pamięć o takich drobiazgach
jest świadectwem wielkiego zaangażowania.
Dział Braille’a składał się wtedy, oprócz biblioteki, z biura
przepisywania książek, w którym pracowały niewidome kopistki
z lektorkami w Laskach i widzące wolontariuszki w Warszawie
i różnych miejscach w Polsce, drukarni i introligatorni. W dwu
ostatnich działach pracowały zarówno widzący jak i niewidomi. W drukarni przygotowywało się teksty książek dla biblioteki
i podręczniki.
Biblioteka dzięki s. Monice przetrwała wojnę. Siostra uprosiła oficera niemieckiego, żeby żołnierze bezmyślnie nie zniszczyli
książek – niemniej są w bibliotece egzemplarze ze śladami po
zabłąkanych kulach. Niestety, w czasie wojny spłonęła drukarnia. Po wojnie s. Monika na nowo zorganizowała prace działu. Przepisywało się głównie literaturę. Siostra Monika miała
w swoim pokoju zawsze otwartą maszynę brajlowską, na której pisała, wykorzystując każdą wolną chwilę, szczególnie trudne teksty, nierzadko obcojęzyczne, czasem potrzebne jednemu
uczniowi. Tak na przykład dla mnie przepisała osobiście dwa
tomy francuskiego tekstu potrzebnego mi na lektorat francuski.
Mniej więcej od roku 1950 druk podręczników przejął Polski
Związek Niewidomych.
W tamtych czasach nie było tak dużo książek brajlowskich,
jak dziś, więc niektórzy nauczyciele ostatnie minuty lekcji, gdy
wyczerpali przeznaczony na godzinę materiał, czytali kawałeczek jakiejś ciekawej lektury. Czasem ostatnia lekcja przed wakacjami czy feriami była taką okazją. Pamiętam, że mnie się
szczególnie wbiły w pamięć „Pamiętniki polskiej śpiewaczki”
Korolewicz-Wajdowej. Dziś myślę czasem, że to też była oka136

zja przekonać się, czy nam ta książka się spodoba, a w takim
wypadku był to znak, że trzeba ją udostępnić. Tak robili nieraz
też wychowawcy w internatach. Kiedy nam przeczytano „Słonia
Birarę” Ossendowskiego, to bardzo prędko był na półce w bibliotece, którą także zajmowała się s. Monika. Przeczytałam tę
książkę cztery razy od początku do końca i oddałam tylko dlatego, że musiałam. Potem książka ta podzieliła los wielu innych
wywiezionych w ramach komunistycznego czyszczenia bibliotek z niebezpiecznej literatury. Po kilkudziesięciu latach nowy
egzemplarz znalazł się w bibliotece. Po tym „czyszczeniu biblioteki” zażądano od s. Moniki sporządzenia nowego inwentarza
w ten sposób, żeby każdy tom, a nie tytuł, miał swój numer. I tu
s. Monika okazała się niesłychanie przewidująca i na początku
księgi pozostawiała co któreś miejsce bez numeru. To pozwoliło
wpisywać książki niedozwolone przez cenzurę na pozostawione
wolne miejsca.
Nauczycielka
W 1942 r. s. Monika zaczęła równolegle z prowadzeniem
biblioteki uczyć w szkole podstawowej, a następnie zawodowej.
Siostra Monika uczyła głównie biologii, geografii, chemii, a poza
tym wszystkiego, czego nie bardzo było komu, m.in. rosyjskiego
od roku szkolnego 1951-52 i towaroznawstwa włókienniczego.
Zajęcia były niesłychanie ciekawe – szczególnie geografia, bo
z wielu miejsc na świecie miała własne wspomnienia, którymi
umiała się z uczniami dzielić.
Była wymagająca, ale sprawiedliwa i dziś myślę, że nas niesłychanie szanowała. Cieszyła się sukcesami i martwiła kłopotami z nauką, zdrowiem i wszelkimi, o których wiedziała. Przejawiała wielkie poczucie humoru. Kiedy zauważyła coś zabawnego, śmiała się serdecznie. Raz na biologii kolega zaczął poruszać
raz jednym uchem raz drugim. Na co s. Monika zareagowała
z wielkim śmiechem: „ Stasiu jeszcze raz, jeszcze raz!”.
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Wojna wielu niewidomym dzieciom przerwała naukę i po
latach okupacji trzeba było nadrabiać stracony czas i starać się
o samodzielność i utrzymanie. W tej sytuacji wielka i gruntowna wiedza s. Moniki i jej miłość do uczniów okazały się nie do
przecenienia. W latach 1947-48 zorganizowała z pomocą innych
lekarzy dwa kursy masażu leczniczego. To była mordercza praca szczególnie dla Autorki tego przedsięwzięcia, która już wtedy
pracowała w szkole i organizowała po wojennej ruinie od nowa
Dział Braille’a, to jest biuro przepisywania książek – już bez drukarni - introligatornię i nade wszystko bibliotekę.
Pierwszy kurs masażu był nieliczny liczył tylko pięciu uczestników dorosłych, którzy już pracowali w inwalidzkiej spółdzielni w Surhowie, założonej przez Henryka Ruszczyca. Uczestnikami drugiego kursu byli uczniowie, którym wojna przerwała
naukę i trzeba było się spieszyć z wejściem w dorosłe życie. Ten
kurs liczył 25 osób. Zdobycie takiego samodzielnego zawodu,
było rzeczą wielkiej wagi nie tylko dla tych młodych ludzi, ale
też dla placówek medycznych, w których po wojnie brakowało
wszystkiego, a potrzeby terapeutyczne były wielkie. Masaż był
ponadto zawodem, umożliwiającym pracę często we własnym
środowisku, co w trudnych powojennych warunkach nie było
bez znaczenia.
Siostra Monika oprócz prowadzenia stworzonego przez siebie
Działu Braille’a przez ponad 30 lat pracowała jako nauczycielka
i do końca życia towarzyszyła swoim blisko trzystu wychowankom. Niekiedy mówiono, że s. Monika wyróżnia uczniów i to
jest do pewnego stopnia prawda. Uczniom z jakimiś szczególnymi talentami poświęcała więcej czasu i więcej uwagi, starając
się pomóc im w wykorzystaniu talentów. Z wieloma zaprzyjaźniała się bardzo głęboko, jak na przykład ze Stefanią Skibówną,
Edwinem Kowalikiem i innymi. Drugą grupą wyróżnianą przez
s. Monikę, były dzieci pokrzywdzone przez los, sieroty, albo
z dodatkowym kalectwem, np. Grażyna Paprocka.
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W 1975 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia
(wzrok i słuch) zaczęła stopniowo wycofywać się z pracy zawodowej. Prawie do śmierci przychodziła na dyżury do biblioteki.
Siedziała obok mnie i często pomagała w doborze lektury dla
ucznia. Były to wspaniałe godziny, często pełne wspomnień, czasem żartów i mądrych rad. Siostrze Monice było bardzo trudno
rozstać się z biblioteką.
Siostra Monika nie tylko pracowała. Nade wszystko była bardzo dobrą zakonnicą. Nawet wtedy, gdy była bardzo stara i słaba,
uczestniczyła w oficjum, wstając, tak jak inne siostry, wczesnym
rankiem. Kiedy ogłoszono pospolite ruszenie do obierania fasolki szparagowej albo czyszczenia grzybów, zawsze się zgłaszała. Z tymi grzybami bywało zabawnie z powodu ich pochodzenia, np. w niedzielę po południu straż leśna przywoziła nam 200
kg grzybów odebranych grzybiarzom. Na drugi dzień zwykle
część tych grzybów podawano na obiad. Wtedy s. Monika przekomarzała się z s. przełożoną, że nie będzie ich jeść. Na pytanie:
„Dlaczego?”, odpowiedź brzmiała: „Bo się udławię od przekleństw tych, którym je odebrano”. Kiedy po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci (uczyłam religii) wniosłam
do refektarza śliczną karbowaną babę, a refektarka pokrajała ją,
s. Monika spytała: „A skąd to jest? Za kogo to jemy?” Przełożona odpowiedziała: „Siostra Hieronima przyniosła ze śniadania
pierwszokomunijnego”. Siostra Monika na to: „Z pierwszej komunii świętej s. Hieronimy? To się trzeba przeżegnać, zanim się
zacznie jeść.”
Siedziałyśmy obok siebie w refektarzu. Na prośbę, żeby mi
nałożyła mało czegoś na talerz, odpowiadała: „Za przyjemność
siedzenia koło mnie je się tyle, ile nałożę.”
Oczywiście o siostrze Monice można byłoby napisać książkę.
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ODESZŁY DO PANA
s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA KLEMENSA
od Serca jezusowego i od Serca Maryi

Zofia Golec
(24.02.1914–18.04.2010)

S

iostra Klemensa – Zofia Golec urodziła się dnia 24 lutego
1914 roku we wsi Ryglice, powiatu
tarnowskiego. Jej rodzice: Franciszek i Petronela z Augustynów
Golcowie, byli właścicielami ubogiego – dwumorgowego gospodarstwa, z jedną krową i paru kurami. Ojciec chodził do pomocy
u sąsiadów, żeby podołać utrzymaniu powiększającej się rodziny.
Wspomnienia, jakie podyktowała s. Klemensa z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia jej profesji w roku 1990, są wstrząsającym obrazem tragicznego sierocego dzieciństwa.
Kiedy przyszła na świat – była kolejnym, drugim, dzieckiem
w drugim małżeństwie swego ojca. Miała wtedy starszą o trzy
lata przyrodnią siostrzyczkę i drugą – już rodzoną, starszą od niej
o rok. Młodszy braciszek zmarł po urodzeniu, a kolejny razem
z mamą, która miała wtedy 27 lat.
Czteroletnia Zosia, przyszła s. Klemensa, zapamiętała z tego
dnia przerażające zimno ciała swojej mamy i rozpacz trzech ma140

łych siostrzyczek siedmio-, pięcio- i czteroletniej przy zamykaniu wieka trumny, kryjącej mamę i małego braciszka. Odchodząc na pogrzeb żony, ojciec kazał córeczkom czekać na swój
powrót i obiecane śniadanie, które wtedy dostaną. I tak pozostały na wiele godzin, obejmując się kurczowo na klepisku, które zastępowało w ich izbie podłogę, ze strachu przed śmiercią,
która przyjdzie także po nie. Musiały czekać długo, bo – jakby pierwszego nieszczęścia było za mało – w powrotnej drodze
z cmentarza ich ojciec został niespodziewanie zabrany do wojska (był to rok 1918 - ostatni rok wojny) i zdążył tylko poprosić
o opiekę nad zostawionymi w domu dziećmi księdza proboszcza, który jednak o prośbie i swojej obietnicy zapomniał. Kiedy
dobiegający z domu głośny płacz dzieci usłyszał ktoś z sąsiadów,
po ogłoszeniu proboszcza trzy dziewczynki zostały przygarnięte przez dalekich krewnych ze wsi. Niestety jednak „opieka”
ta rozpoczęła w ich życiu nowy okres trudnych doświadczeń.
Były traktowane jako służące, a swoje – naturalne w ich wieku –
nieudolności w spełnianiu stawianych przed nimi zadań, jak
pielenie w polu, pilnowanie drobiu, a nawet dojenie krów opłacały karami, czyli były bite przez gospodarzy. Starsza siostra
uciekła z domu, Zosia była na to za mała, doczekała więc w tej
służbie powrotu z wojny w 1920 roku ojca, który wkrótce ożenił
się po raz trzeci i miał z następną żoną kolejnych dwanaścioro
dzieci. Życie w nowej rodzinie okazało się koszmarem z bajek
o sierotkach i macochach. Dziewczynki były zmuszane do pracy
przekraczającej ich możliwości i często bite.
W tych warunkach Zosia zdołała ukończyć w odległej o trzy
kilometry szkole pierwszą klasę i rozpocząć drugą. (Podstawowe
wykształcenie uzupełniła w przyszłości – już w Zgromadzeniu).
Ostatecznie w wieku dwunastu lat poszła do służby, a potem, już
w latach trzydziestych, znalazła pracę w domu i gospodarstwie
ojców redemptorystów w Tuchowie. Tam dojrzewało jej powołanie.
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Podjęła starania o przyjęcie do zgromadzenia sióstr Zmartwychwstanek, jednak po zapoznaniu się ze stawianymi tam
wymaganiami, zobaczyła, że jest bez szans. Ostatecznie zwierzyła się ze swoich pragnień spowiednikowi, który, jak się okazało, znał Laski i nawet już do nich wcześniej posłał dwie inne
swoje parafianki (Józefę Stępek – s.Aleksandrę i Stanisławę
Smagacz – s.Danielę). Osobiście napisał jej życiorys oraz podanie. Po miesiącu otrzymała pozytywną odpowiedź i przyjechała do Lasek.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
została przyjęta 16 lipca l 937 roku.
Pierwszą Profesję złożyła 6 stycznia 1940 roku – profesję
wieczystą 6 stycznia 1946 roku.
W postulacie i nowicjacie pracowała głównie w gospodarstwie i pralni zakładowej.
Jej mistrzyniami były kolejno: s. Maria Elżbieta Snarska
i s.Benedykta Wołczyńska (w nowicjacie były 33 nowicjuszki).
Wybuch II wojny światowej zastał ją po dziewięciu miesiącach nowicjatu. Na początku września 1939 roku s.Benedykta
przeniosła cały nowicjat do Warszawy, licząc, że będzie tam spokojniej niż w Laskach. W Domu przy ul. Wolność, przeżyła oblężenie Warszawy, pomagając s.Joannie w ramach „Ochotniczej
Straży Pożarnej”, pilnując dniami i nocami domu przez bombami zapalającymi. Tam też przeżyła zbombardowanie naszego
domu i pomagała przy przenoszeniu rannych do schronu na ul.
Żelazną. Po kapitulacji Warszawy wróciła z nowicjatem do Lasek, gdzie znowu pracowała w pralni, w tym czasie obsługującej
głównie szpital wojenny, prała zakrwawione bandaże i ubrania
rannych. Była prawą ręką odpowiedzialnej za ten dział s. Lucyny. Pomagała też s.Bartłomiei w grzebaniu poległych.
Po profesji – w dalszym okresie okupacji pracowała w przejściowych domach przy ul. Siennej i Elektoralnej w Warszawie,
a bezpośrednio po wojnie w Pniewie, gdzie znalazły schronienie
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niewidome dziewczęta, staruszki i siostry ewakuowane po Powstaniu Warszawskim.
Od 1951 roku pracowała w kolejnych spiżarniach i magazynach żywnościowych w Laskach: w Domu św. Teresy i w centralnym magazynie żywnościowym w podwórzu. Z dziesięcioletnią
przerwą – w latach 1967-1977 – kiedy pracowała w Żułowie,
do końca swego czynnego życia pełniła funkcję głównej magazynierki w Laskach. W tej roli stała się też jedną z najbardziej
znanych postaci Lasek, szczególnie dla młodych ludzi przyjeżdżających do ochotniczej pomocy wakacyjnej, którzy, wraz ze
swymi duszpasterzami, dzielnie szorowali kotły, beczki i półki
pod fachowym kierunkiem s.Klemensy.
Natomiast starsze siostry pamiętają jak, też pod jej kierunkiem, odbywały doroczne powszechne „akcje specjalne” przy
szatkowaniu kapusty lub przebieraniu przywożonych ziemniaków.
Jako siostra odpowiedzialna za działy gospodarcze – od czasu podziału wspólnoty Laskowskiej na trzy domy zakonne należała – z wyjątkiem wspomnianego dziesięciolecia w Żułowie
– niezmiennie do Domu Świętego Franciszka, także wtedy, gdy
słabnące siły uniemożliwiły jej już pracę w magazynie. Dopiero
na ostatnie lata życia, w 2007 roku, kiedy poruszała się już przy
pomocy wózka inwalidzkiego, została przeniesiona do Domu
św. Rafała.
Dopóki mogła, uczestniczyła jeszcze w niektórych spotkaniach wspólnoty zakonnej.
Kiedy jej kontakt z siostrami stawał się trudniejszy, potrafiła
jeszcze całymi godzinami towarzyszyć pracującym i zabieganym
pielęgniarkom i sąsiadkom śpiewaniem Godzinek, pobożnych
pieśni, potem już tylko samych melodii.
Pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło niespodziewanie, po
południu w sobotę 17 kwietnia 2010 roku, kiedy wiele naszych
sióstr, także delegacja z Domu św.Rafała uczestniczyło w mo143

dlitewnym czuwaniu w Katedrze warszawskiej przy trumnach
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki.
Siostra Klemensa, otoczona modlitwą skupionych przy niej
sióstr – z Matką Anną Marią, przełożoną s. Julittą, a także ks.
Kazimierzem Olszewskim – zmarła w niedzielę 18 kwietnia
o godz. 14 – dokładnie w chwili, gdy dźwięk syren oznajmiał
rozpoczęcie Mszy świętej pogrzebowej w Katedrze. Pogrzeb odbył się w środę 21 kwietnia 2010 roku o godz. 14.
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s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA TADEA
od Najświętszych Serc jezusa i Maryi

Gertruda Haufa
(1.11.1913–19.05.2010)

S

iostra Tadea – Gertruda
Haufa urodziła się l listopada 1913 roku w wiosce Miały,
pow. Czarnków, woj. poznańskie
i następnego dnia, w Dzień Zaduszny, jako dziecko zagrożone śmiercią, została ochrzczona
w odległym o dziesięć kilometrów kościele parafialnym w Piłce. Była drugim z dwanaściorga
dzieci Walentego Haufy i jego
żony Balbiny z domu Modrej.
Rodzice nie mieli własnego gospodarstwa, ojciec zarabiał dorywczo jako murarz, potem jako pracownik kolejowy, a matka
dorabiała prasowaniem sztywnych czepców noszonych wtedy
przez bogatsze sąsiadki.
W rodzinnych Miałach był kościół ewangelicki, a katolicy
mieli kaplicę, do której przyjeżdżał w święta ksiądz z parafii
w Piłce. Szkoła powszechna – pięcioklasowa – była niemiecka,
a w domu mówiło się tylko po polsku. Siostra wspominała, jak
jej starszy o dwa lata braciszek płakał, że nie rozumiał lekcji
i jak go douczała babcia, czemu przysłuchiwała się młodsza siostrzyczka, której zdobyta w ten sposób znajomość języka niemieckiego miała się w przyszłości przydać. Do szkoły nosiło się
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wtedy tabliczkę z rysikiem do pisania i dwie tak zwane „szwamy” do wycierania: jedną suchą, drugą mokrą.
W ostatnim okresie pierwszej wojny światowej ojca zabrano
do wojska, oczywiście niemieckiego, a osiemnastoletniego stryja - już do polskiego. Stryj wkrótce poległ na froncie wojny bolszewickiej. Walki frontowe przetaczały się także przez najbliższe
okolice. Poza niebezpieczeństwami wojennymi i głodem, po
wyjeździe ojca rodzinę dotknęła jeszcze epidemia „hiszpanki”,
która zabrała jej młodszą siostrę, Gertruda cudem przeżyła.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – mała Gertruda
próbowała się samodzielnie dostać do szkoły z innymi dziećmi, nawet potrafiła sobie już obliczyć, że l listopada 1920 roku
będzie miała wymagane siedem lat, ale wybieg się nie udał,
także dlatego, że była już potrzebna mamie w domu do niańczenia młodszego rodzeństwa. Pięcioklasową szkołę powszechną ukończyła ostatecznie dopiero po kolejnym etapie wojny,
w latach 1921-1927.
W szkole były już lekcje religii, chociaż w dalszym ciągu
dzieci z rodzin ewangelickich miały na miejscu swego pastora
i kościół, a katolickie miały lekcje religii z nauczycielem. Na
przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej chodziły przez
kilka miesięcy dziesięć kilometrów do kościoła w Pile. Pierwszą
Komunię św. przyjęła w wieku jedenastu lat, a sakrament bierzmowania w 193 l roku – też w kościele parafialnym w Pile.
O dalszej nauce nie było mowy. Kontakt ze szkołą podtrzymała wraz ze starszym bratem, kiedy się dowiedziała, że nauczyciel
poszukuje kogoś do sprzątania szkoły i palenia w piecach - więc
się zgłosili. Zarabianym groszem wspomagali budżet rodzinny.
Uczyła się też szycia, dojeżdżając codziennie do Wronek. Szyła
dla rodzeństwa, potem zaczęła już zarabiać. Od mamy nauczyła
się też prasowania czepców i innej „sztywnej” bielizny, bezpłatnie zajmowała się bielizną kościelną i sprzątaniem w miejscowej
kaplicy.
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Był to czas powstawania w odrodzonej Polsce nowych stowarzyszeń i organizacji katolickich. Gertruda angażowała się we
wszystko, co się działo w jej okolicy: była od początku w zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, jako sekretarka. Organizowała rożne imprezy, brała udział w zjazdach,
zlotach i rekolekcjach. Należała do Żywego Różańca.
Rodzina była religijna, wszyscy wspólnie chodzili do kościoła w niedziele, dzieci odmawiały, też wspólnie, pacierz. Kiedy
jednak, w wieku dwudziestu lat, Gertruda powiedziała rodzicom o swoim pragnieniu wstąpienia do zgromadzenia, matka
wyraziła sprzeciw, ze względu na warunki domowe. Odczekała
więc, aż najmłodsza z sióstr ukończy trzy lata i po rekolekcjach
odbytych w Szamotułach – napisała do Lasek, które poznała za
pośrednictwem Ojców Franciszkanów i „Rycerza Niepokalanej”.
Dostała odpowiedź i kwestionariusz, przygotowała potrzebne
dokumenty, ale nie zdążyła ich wysłać. Wybuchła druga wojna światowa, która „przeniosła” jej rodzinne strony do ścisłego
terytorium Rzeszy niemieckiej. Od wywiezienia z pierwszym
transportem do Niemiec uratował ją pobyt w szpitalu po operacji żylaków. Przydzielono ją więc do miejscowej fabryki, gdzie
do końca wojny szyła mundury i czapki wojskowe i pracowała w magazynach odzieżowych. W tym czasie przeżyła kolejne
śmierci w rodzinie, a bezpośrednio po wojnie, już w roku 1945,
zmarł na raka jej ojciec i - na tyfus - brat, których pielęgnowanie
i organizowanie pogrzebów zatrzymało ją znowu w domu.
Ostatecznie, po krótkiej korespondencji, została ponownie
przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża dnia l marca 1947 roku, mimo przekroczonej ówczesnej granicy wieku (34 lata).
Pierwszą Profesję złożyła 6 stycznia 1949 r.
Profesję wieczystą – 6 stycznia 1955 r.
We wspomnieniach, pisanych z okazji Jubileuszu 50-lecia
Profesji, w 1999 roku, wspominała barwnie ten swój przyjazd do
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zaśnieżonych, odciętych od świata, zrujnowanych wojną i pierwszymi latami nowej rzeczywistości Lasek, gdzie została „Siostrą
Giercią”. Od początku trafiała do pracy w kolejnych magazynach,
szwalniach, zakonnych i warsztatowych, prowadziła kartoteki
i inwentarze, często organizowane na nowo po wojennych zniszczeniach. Dokonywała małych cudów w zdobywaniu nieosiągalnych w tamtych czasach materiałów dla warsztatów tkackich
i dziewiarskich. Powracały też dawne i nowe choroby, które wyłączały ją na dłuższe i krótsze pobyty w szpitalach i sanatoriach.
Od podziału Domu zakonnego w Laskach na trzy wspólnoty, w sierpniu 1962 roku, należała nieprzerwanie do Wspólnoty
Domu św. Rafała, a aż do czasu jego przeniesienia do nowego
budynku w 1990 roku. Była też nieprzerwanie ekonomką domową.
Od maja 1964 roku do września 1974 r., pracowała na poczcie i prowadziła księgi meldunkowe w Biurze zakładowym,
w „Hoteliku”.
W latach 1975-1990 prowadziła już tylko meldunki. Tym zajmowała się 31 lat, a kasą domową 24 lata. Słabnące siły i wiek
utrudniały jej coraz bardziej związane z tą pracą wyjazdy do Warszawy i miejscowych urzędów gminnych. Przeszła w tych latach
poważne choroby: w tym udar mózgu i krwotoki żylaków.
W 1990 roku została przeniesiona do nowego Domu św. Rafała
na Oddział Chorych Sióstr, gdzie przez kilka lat starała się jeszcze
włączać, w miarę możności, w życie wspólne. Okres ten, z okazji
swego Jubileuszu w listopadzie 1999, streściła krótko: „Choruję,
modlę się i czekam, aż mnie Pan Bóg zabierze do siebie”.
Czekać musiała jeszcze ponad dziesięć coraz trudniejszych
lat. Wieczorem, 19 maja 2010 r., czuwały przy Siostrze na modlitwie siostry, z przełożoną s. Julittą, i pielęgniarki. Siostra
Tadea odeszła do Pana wkrótce po północy. Pogrzeb odbył się
w sobotę 22 maja.
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s. Hieronima Broniec FSK

Śp. Anna Kaźmierczak
(1938-2010)

A

nna Kaźmierczak urodziła się w 1938 roku we wsi Wylazłowo, powiat Żuromin w dosyć zamożnej rodzinie wiejskiej. Długo była jedynaczką. Po dziewięciu latach urodził się
młodszy brat, a po kolejnych trzech – drugi brat. Ten ostatni
mieszkał z nią do jej śmierci.
Rodzina była katolicka i kochająca Polskę. W takiej atmosferze wzrastały dzieci. Ojciec przeżył Dachau i wrócił do innej
Polski w 1946 roku. Matka pochodziła też z dość zamożnego
domu i bardzo chciała się uczyć. Pragnienie to udało się zrealizować o wiele później. Magisterium zdawała w tym samym
roku, co Ania, tyle, że na polonistyce.
Ania urodziła się z wadą wzroku i rodzice usiłowali utrzymać choć słabe widzenie, aż w końcu córka 10-letnia zaparła się
na dworcu, wracając od kolejnego lekarza, i oświadczyła, że się
chce uczyć, nie leczyć.
Oddano ją do Lasek nie od razu, bo chorowała.
Tu też nie było łatwo, bo po niedługim czasie okazało się, że
dziewczynka ma ciężko chore serce i trzeba
było tak zorganizować
naukę, żeby mogła
uczestniczyć w zajęciach szkolnych, więc
klasa była w internacie.
Jednak długi czas leżała w infirmerii. I sama
mówiła, że gdyby nie
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Laski, nie udałoby się jej uratować. Potrzebowała antybiotyków,
na które rodziców nie byłoby stać. Wiedziała i przyznawała to
przy wielu okazjach, że żyje dzięki staraniom s. Katarzyny.
Kiedy po prawie dwóch latach mogła już uczyć się jak inne
dziewczynki, choć z oszczędnościami wysiłku fizycznego, zabrała się do pracy z ogromnym zapałem, jak też do pracy społecznej. Zawsze jakąś funkcję piastowała w samorządzie szkolnym, albo chociaż w grupie internatowej. Bardzo lubiła śpiewać,
więc jej ukochane zajęcia to był chór szkolny najpierw z prof.
Friemannem, a potem ze Stefanią Skibówną, z którą się szczerze
i głęboko zaprzyjaźniła.
Po ukończeniu szkoły zawodowej w Laskach zdobyła świadectwo dojrzałości u sióstr niepokalanek w Szymanowie, gdzie
także odznaczała się dobrymi cechami uczennicy i z siostrami
się zaprzyjaźniła. Jedna z nich pisała do niej jakiś czas po wyjściu ze szkoły. Ponieważ brajla zapominała już po trochu, list
okazał się nieczytelny. Siedziałyśmy nad nim obie z Anią i doszłyśmy do wniosku, że nadawczyni zgubiła literkę „a”. System
ma znacznie więcej znaków niż polski alfabet, więc mimo, że
opuszczała literę „a” znaków nie zabrakło.
Tak po latach wspominała obie szkoły: „Kiedy się przyjechało
z wizytą do Szymanowa, pierwsza siostra proponowała: „Może
się chwilę pomodlimy”. W takiej samej sytuacji w Laskach propozycja brzmiała: „Czy nie jesteś, dziecko, głodna?”.
Ania fizycznie pracować nie dałaby rady, a była zdolna i pracowita, więc pragnęła studiować psychologię.
Spotkałyśmy się na KUL-u tylko na różnych wydziałach
i z różnicą 3 lat. Mieszkałyśmy na jednym piętrze w akademiku. Ja z moimi koleżankami z pokoju odmawiałyśmy wieczorną
część Brewiarza po łacinie. Koleżanki były studentkami filologii
klasycznej. Ania natychmiast przyłączyła się do nas. Ponieważ ja
wcześniej chodziłam spać, więc kiedy włożyłam pidżamę, któraś wychodziła na korytarz i wołała: „Aniu, do pacierza, bo Ja150

dzia już w liturgicznym stroju.” Ja odeszłam z uczelni wcześniej
i dowiedziałam się po jakimś czasie, że ona jest pracownikiem
socjalnym, kulturalnym i psychologiem w spółdzielni dla niewidomych w Bytomiu Odrzańskim. Przepracowała tam chyba
ze 20 lat, a następnie aż do emerytury w Ośrodku dla Dorosłych
Niewidomych i Ociemniałych w Bydgoszczy. Tu mieszkał z nią
o 12 lat młodszy brat fizyk wykładający w liceum.
Zmarła 20 kwietnia, pochowana została w rodzinnej parafii
Dłutowo Stare.
Dobrze, że była między nami taka pełna zainteresowań żywa
i przyjazna, życzliwa wszystkim Ania.

Zofia Krzemkowska

Żal, że odeszłaś
Nic nie przeminie, jeżeli pozostaną wspomnienia.
Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym go posiadamy.
św. Franciszek Salezy

D

nia 20 kwietnia 2010 r. zmarła śp. Anna Kaźmierczak. Od
kilkunastu lat życia zaczęła chorować na serce. Choroba
postępowała. Była pod kontrolą kardiologów, ale właśnie to
schorzenie stało się powodem jej śmierci, która nas zaskoczyła. Nie żaliła się, nie skarżyła, znosiła swe cierpienie godnie,
z poddaniem się Woli Bożej.
Jeszcze tydzień przed jej śmiercią rozmawiałyśmy telefonicznie. Dzieliła się wrażeniami ze świąt wielkanocnych, podczas
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których już nie czuła się najlepiej. Spędziła je z braćmi i dalszą
rodziną w Wylazłowie. Jej pełen energii głos, zainteresowanie
sprawami środowiska, nie wskazywały na to, że jest to nasza
ostatnia rozmowa.
Od dwóch lat wycofała się. Nie brała, jak dotychczas, aktywnego udziału we wspólnotowym życiu bydgoskiego środowiska.
Zastanawialiśmy się nad przyczynami tego stanu.
We wrześniu ubiegłego roku osobiście uczestniczyła w jubileuszu 100. rocznicy urodzin Józefa Buczkowskiego – twórcy
Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych.
W lutym bieżącego roku zwiedzała z nami Warsztaty Terapii
Zajęciowej dla Niewidomych. Liczne, dociekliwe pytania stawiane przez nią, świadczyły, że jest zainteresowana tematem.
Została pochowana 24 kwietna br na cmentarzu w Dłutowie,
należącym do rodzinnej parafii w woj. mazowieckim.
Jaka była jej droga życiowa? Co pozostanie w naszej pamięci
z tego, co chciała nam przekazać?
Przeżyła 72 lata. Jej dzieciństwo przypadało na okres okupacji. Nie było łatwe. Życie traktowała jako „dar i zadanie”. Chętnie
podejmowała nowe wyzwania dotyczące różnych typów szkół,
w których się uczyła, a przecież były też okresy dłuższej choroby.
W Laskach Warszawskich ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową w branży dziewiarskiej, ale w tym zawodzie nie pracowała. Ceniła swoich nauczycieli, wychowawczynie, laskowskie
siostry, które napotkała na swojej drodze. Wiele im zawdzięczała. W Szymanowie – u sióstr Niepokalanek ukończyła liceum
ogólnokształcące. Należała do bydgoskiego koła absolwentek
tej szkoły. Przygotowywała programy artystyczne na spotkanie
członkiń. Wszędzie była przodującą, inteligentną uczennicą.
Często reprezentowała szkołę wobec przybywających gości. No
i studia psychologiczne – specjalizacja „klinicysta” (w tym kierunku odbyła praktykę). Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To też stanowiło kolejne wyzwanie. Zgoła innym
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było poszukiwanie pracy zawodowej. Intensywne starania okazały się owocne. Otrzymała satysfakcjonujące ją zatrudnienie w
dziale rehabilitacji w Spółdzielni dla Niewidomych w Bytomiu
Odrzańskim. Mogła wykorzystać psychologiczne przygotowanie, pracować dla ludzi i wśród ludzi. Mogła też realizować
swoją pasję wokalną w żeńskim zespole śpiewaczym istniejącym
przy spółdzielni w Bytomiu Odrzańskim.
Pokazała, co potrafi. Zwierzchnicy to dostrzegli, włączając
ją do działalności społecznej w Komisjach Rady Centralnego
Związku Spółdzielni Niewidomych na rzecz kobiet i młodzieży. Te środowiska dobrze znała z autopsji. Wymieniona działalność wymagała częstych wyjazdów. Z tym też się uporała. Mama
– Bogumiła pracowała w Liceum Ogólnokształcącym, jako wykładowca języka polskiego w Nowej Soli. Mogła więc na bieżąco
służyć pomocą córce. Anna skompletowała zespół pracowniczy,
miała w Bytomiu Odrzańskim przyjaciół, utrzymywała z nimi
kontakty przez lata, będąc zapraszaną na festiwal muzyczno-wokalny, zasiadając w nim nawet w jury. Była humanistką. Mama,
a potem szkoła zaszczepiły jej zainteresowania dobrą literaturą.
Preferowała słuchanie programu II Polskiego Radia. Śpiewem
i recytacjami wzbogacała nasze wspólnotowe spotkania.
Nawiązała kontakt z Krajowym Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, gdzie była ceniona i często występowała. Publikowano jej prace w Wydawnictwach Centrum m.in. napisane
przez nią opowiadanie o św. Franciszku z Asyżu. Uczestniczyła
– w okresie aktywności – w wigiliach kieleckich recytując na
nich.
Napisała książkę o swoim życiu. Opublikowała pracę konkursową: „Brajl w moim życiu”. Publikowała swoje prace i przemyślenia w „Pochodni”, gdy redaktorem naczelnym był Józef
Szczurek, z którym do końca utrzymywała e mailowe kontakty.
W „Głosie Kobiety” w cyklu artykułów, omawiała interesujące czytelniczki zagadnienia psychologiczne. Szczególnie
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zainteresował je Jej głos w dyskusji o samotności kobiet. Znała
ten problem z własnego życia. Udzielała konkretnych porad
zainteresowanym. Za pracę „Moi rodzice” nadesłaną na konkurs tej redakcji otrzymała czołową lokatę i zamieściła ją we
wspomnianej książce. Jako czołowa korespondentka uczestniczyła w naradzie w Ustroniu Zawodziu z ramienia „Głosu
Kobiety”.
Jak pisała, tak i mówiła. Poprawnym, pięknym, plastycznym
językiem, zrozumiałym dla słuchaczy np. w Prądocinie na temat: „Potrzeby kształtowania i rozwoju zainteresowań” (ta praca została opublikowana w „OKU”). Wygłaszała też świadectwa
o Matce Elżbiecie Czackiej – Założycielce dzieła Lasek w powiązaniu z własną drogą życiową. W parafii św. Antoniego z Padwy
na Czyżkówku w Bydgoszczy, podczas ogólnopolskich Pielgrzymek Niewidomych w Częstochowie, Gnieźnie, Kościerzynie,
prowadząc poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, zwłaszcza kilkakrotnie V – „Cyrenejczyk”. Była człowiekiem głębokiej wiary,
zaszczepionej przez rodziców. Jej ojciec – Wincenty był więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ta wiara została pogłębiona w katolickich szkołach w Laskach i w Szymanowie oraz
na KUL. Lubiła zagłębiać się w naukowe wydawnictwa religijne.
W ostatnich tygodniach zastanawiała się nad „Starym Testamentem”, wydanym w brajlu. W tym piśmie najchętniej sama
czytała, sprowadzając interesujące ją pozycje z Biblioteki Centralnej ZG PZN z Warszawy.
Dewizą jej życia były słowa: „Panie, naucz nas modlić się”.
Rozpoczynała i kończyła dzień rozmową z Bogiem, któremu bez
reszty zawierzyła całą siebie. Udzielała się w Bydgoskim Duszpasterstwie Niewidomych, redagując i wygłaszając „Modlitwę
Powszechną”
Była zaprzyjaźniona z księżmi: kan. Benonem Kaczmarkiem,
którego odwiedzała w Gnieźnie w Domu Księży Emerytów, diecezjalnym duszpasterzem niewidomych – ks. Piotrem Buczkow154

skim, ks. Wojciechem Szukalskim – rektorem Diecezjalnego Seminarium Duchownego, śp. ks. Januszem Grajkiem.
Dołączyła się do ofiary jubileuszowej dla księży jubilatów,
jakby przeczuwając, że na jubileusz ich już nie zdąży.
Ksiądz Piotr Buczkowski wspomina: „Cenię panią Annę, bo
od niej można się wiele nauczyć. Ma wiedzę i potrafi ją przekazać innym, młodym niedowidzącym. Dlatego zaprosiłem ją na
rekolekcje wielkopostne dla młodzieży do Ośrodka im. Louisa
Braille`a w Bydgoszczy, bo „Słowa uczą, a przykłady pociągają”.
Gdy mówi o Bogu niewidoma jest to autentyczne.
Krystyna Włodarska z miejscowości Pietrzyk – miejscowości
blisko Wylazłowa mówi: „spotkałyśmy się w Laskach na wczasach dla absolwentek tego Zakładu. Ja wprawdzie tam się nie
uczyłam, ale we wczasach uczestniczyłam. Prowadziłyśmy długie Polek rozmowy, a każda z nas miała inne, własne doświadczenia, którymi się wymieniałyśmy. Szkoda, że już nie będzie
można tego kontynuować”.
Ostatni etap pracy zawodowej śp. Anny Kaźmierczak przypada na Bydgoszcz – od 1982 r. Przeniosła się tu z Bytomia
Odrzańskiego wraz z bratem Sylwestrem – nauczycielem fizyki
w bydgoskim LO. Zamieszkali na Bydgoskiej Starówce. To
w tym domu – w obecności brata – zmarła Anna. Wiele mu zawdzięcza. Był zawsze przy niej, był przewodnikiem na imprezach kulturalnych, w których chciała uczestniczyć, lektorem,
osobą od rozwiązywania problemów technicznych. Ma własny
samochód. Nie było więc trudności z dotarciem do Wylazłowa
na święta, czy letnie wakacje. A tam czekał: drugi brat – Mirosław, z którym długo i chętnie Ania rozmawiała, rodzinny dom
i pieski, które radośnie witały jej powrót.
W latach 1981-1990 Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia – ze względu na wielość form nauczania nosił nazwę: Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych. Dyrektorem placówki
był Jan Remplewicz, vice dyrektorem ds. pedagogicznych przez
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5 lat Anna Kaźmierczak. Pracowałam w tym Ośrodku, jako nauczyciel. Podlegałam Annie. Ona wykładała słuchaczom naukę
o spółdzielczości, którą znała z autopsji z Bytomia Odrzańskiego i przygotowanie do życia w rodzinie,. W tym przedmiocie
nawiązywała do własnego domu w Wylazłowie, w którym miała
wsparcie przez całe życie.
Zapamiętam: hospitowane przez nią moje zajęcia, prowadzone rady pedagogiczne, wspólne komisje egzaminacyjne.
Odwiedzałyśmy się w domach z różnych okazji. Witała nas
niska, szczupła pani, rada gościom. Chciała przekazać wrażenia z pobytu na Litwie. Była to wycieczka organizowana przez
Biuro Turystyczne „Frater”. Mówiła o zakwaterowaniu turystów
w rodzinach polskich mieszkających na Litwie, oraz o poznanych na wycieczce osobach – nauczycielach. Smakowaliśmy
przywieziony stamtąd litewski chleb, niektórzy oglądali wykonane na Litwie zdjęcia.
W miarę upływu lat powstawały nowe, trudniejsze wyzwania dotyczące: przeżywania starości, oswajania się z narastającą
chorobą, osamotnienia, rzadszego opuszczania domu, stałej zależności od innych, korzystania z ich pomocy. Trzeba się było
z tym uporać.
Żal, że nie można niczego powtórzyć, cofnąć czasu, bo odeszłaś, już nie będzie brajlowskich listów, rozmów, odwiedzin,
a tyle zostało niedopowiedzianych słów.
Żegnamy się Aniu! Pozostaniesz w naszej pamięci, jako dobry człowiek, życzliwy dla innych, który nie umiera dopóty, dopóki pozostaje w ludzkiej pamięci.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Śp. Barbara Białkowska
(1932–2010)

O

d 1 stycznia 2001 roku pracowała w bibliotece tyflologicznej na pół etatu. Oprócz bieżących prac bibliotecznych pracowała nad porządkowaniem zbiorów i katalogów.
Przeprowadziła pracę redakcyjną, przygotowując wersję
roboczą „Zachowanych Pism”
Matki Elżbiety Czackiej. Na
stulecie istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zaczęła przygotowywać redakcję antologii dokumentów
dotyczących działalności.
Była emerytowanym pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w zakresie bibliotek dziecięcych.
Dyplom magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała w 1953 roku. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w roku 1978. Przed podjęciem pracy w Laskach była, m.in., w Bibliotece Narodowej; była też wykładowcą literatury dla dzieci i młodzieży w Centrum Historycznym
Kształcenia Bibliotekarzy.
Pani Barbara wniosła do Działu Tyflologii wysokie kompetencje bibliotekarskie oraz nawyk energicznej sumiennej pracy,
przy jednoczesnej ogromnej życzliwości wobec współpracowników i czytelników.
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W grudniu 2009 roku Pani Basia zachorowała. Odeszła
19 marca 2010 roku, w dniu świętego Józefa, którego darzyła
szczególną czcią.
Poniżej dołączamy wiersz jej córki s. Hosanny od Dzieciątka
Jezus, karmelitanki – opublikowany w zbiorku pt. Który Jesteś
(Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009).

s. Teresa Hosanna od Dzieciątka Jezus karmelitanka OCD
córka p. Barbary Białkowskiej

Józef
Kiedy Bóg z łona Matki
wejrzał na ciebie z miłością
nie wiedziałeś
kim jesteś
bo dopiero miałeś powstać z jego spojrzenia
więc czas zatrzasnął się z hukiem
i zapadła cisza
wszystkie myśli
pochłonęła otchłań milczenia
bo Słowo wyjaśnienia nie narodziło się
jeszcze
oczu twoich
nie poraził jednak blask Obecności
(nie wiedziałeś nawet że już można ujrzeć Boga
i pozostać przy życiu)
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zapadły się tylko w głąb
w poszukiwaniu mądrości
za spuszczonymi jak spiżowe podwoje
powiekami
za bezgłośnym jękiem
spływającym do wewnątrz
ojcze Abrahamie
czy wszystko co nieśmiertelne
przeznaczone jest na całopalenie?
słońce przelało już purpurę
za horyzont
i błękit z poddaniem
zanurzył się w niebyt
zaśnij
może nocą
twe serce okryją skrzydła anioła
jak przebłagalnię
może rankiem
ujrzysz łzy przeistoczone
w rosę
ty
który uwierzyłeś
w powstanie
z martwych snów
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DOKUMENTACJA
Józef Placha (oprac.)

W roku jubileuszu Ludwika Braille’a
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach za 2009 rok
WSTĘP

P

odczas ostatniego zebrania zainicjowano dyskusję na temat
wcześniejszego opublikowania sprawozdania – jeszcze przed
spotkaniem Ogólnym. Uznano jednak, że należy to uczynić dopiero po zatwierdzeniu i przyjęciu przez Zebranie Walne. Przy
okazji chciałem zapewnić, że obecnie prezentowane sprawozdanie spełni zgłaszane oczekiwania, i będzie krótsze niż zwykle.
Rok temu zwrócono uwagę na potrzebę dokończenia budowy chodnika, prowadzącego do Bramy Południowej. Rzecz
została zrealizowana, tak że niektórzy – ze względu na dobrą
jakość – nazwali ten odcinek „laskowską autostradą”.
Natomiast nie udało się w minionym roku zrealizować wniosku, dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ulicy Brzozowej aż
do kościoła parafialnego w Laskach. Wciąż jednak mamy zapewnienia wójta gminy Izabelin, że taki chodnik jest uwzględniony
w najbliższych planach inwestycyjnych.
Wysunięto także wniosek, aby Towarzystwo uruchomiło
w Internecie coś w rodzaju kiosku prasy katolickiej. Mimo zasadności tej propozycji, próby takiej nie podjęto.
Zaproponowano również, aby w placówkach Towarzystwa
zatrudniać więcej dobrze zrewalidowanych osób niewidomych,
co byłoby dobrym przykładem dla wychowanków, uczących się
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w naszym Ośrodku. Wciąż mamy to na uwadze, chociaż znacznego kroku w tym kierunku w minionym roku nie uczyniono.
Zgłoszono także propozycję powołania Szkoły Wyższej
w ramach Towarzystwa, co byłoby zgodne z dotychczasowym
statutem. Byłoby to jednak – jak na razie – bardzo trudne do
zrealizowania i niekoniecznie najlepsze rozwiązanie w zakresie
tyflologicznego kształcenia kadr.
Oprócz tego zasugerowano kilka uzupełnień do statutu, takich jak: zwiększenie liczby osób rekomendujących kandydatów
na członków Towarzystwa oraz rozszerzenie listy przyczyn, powodujących skreślenie z listy członków Towarzystwa.
Wnioski te mamy wciąż na uwadze i czekamy na kolejne
propozycje, aby zebrać je wszystkie razem i wprowadzić całościowo, unikając w ten sposób kłopotliwych zabiegów cząstkowego i zbyt częstego wprowadzania zmian.
*

*

*

Rok 2009 w całym świecie był poświęcony dwusetnej rocznicy urodzin Ludwika Braille’a. Dlatego przy różnych okazjach
nawiązywaliśmy w naszych placówkach do tej rocznicy, akcentując ponadczasowy wkład wynalazcy pisma dla niewidomych. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy szuka się innych
rozwiązań, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
Miniony rok był dla naszego Towarzystwa okresem szczególnym. Oprócz typowych i powtarzających się działań w poszczególnych placówkach miało miejsce wiele wydarzeń jedynych
w swoim rodzaju, z których wybierzemy najbardziej charakterystyczne i najważniejsze.
Wybierając klucz chronologiczny do prezentacji dokonań, zaczniemy od daty 4.01, kiedy to w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbył się IX Noworoczny Koncert Charytatywny Czar
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wirtuozów, zorganizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską
w Warszawie, na rzecz niewidomych dzieci z Lasek.
Taki sam koncert na rzecz Lasek odbył się również w Krakowie, w Filharmonii Krakowskiej dnia 5 stycznia. Gośćmi
honorowymi byli nauczyciele, wychowawcy i dzieci ze szkoły
w Rabce.
Dnia 30 stycznia 2009 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca odbyła się konferencja, otwierająca realizację projektu Wsparcie osób niewidomych na rynku
pracy. Projekt prowadzony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który występuje w roli lidera,
a partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Polski Związek Niewidomych. Jest to projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu ze strony Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jest Dział ds.Absolwentów –
organizator konferencji.
Nie mogliśmy przejść obojętnie obok pięknego jubileuszu
50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego, na terenie którego
znajduje się nasz Ośrodek. Z tej okazji przedstawiciele naszego środowiska wzięli udział w specjalnej sesji, która odbyła się
w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie (16.01), pod patronatem
Marszałka Sejmu RP – Bronisława Komorowskiego, Prymasa
Polski – ks. kardynała Józefa Glempa i ówczesnego Ministra
Środowiska – prof. Macieja Nowickiego.
W dniu 6-14 marca – w ramach współpracy Działu Niewidomych Dorosłych i Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych
- odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której wzięło wielu
niewidomych wraz ze swoimi przewodnikami.
Z kolei 14.03. w Warszawie, przy ul. Obrońców 24, odbyła
się uroczystość związana z 25. rocznicą powołania Domu Niewidomego Dziecka, który jest placówką naszego Towarzystwa.
Inicjatorką tego pomysłu była p. Cecylia Czartoryska, do dziś
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pełniąca funkcję kierowniczki Domu. Otwarcie miało miejsce
w marcu 1984 roku.
W dniach od 31 marca do 7 kwietnia dwunastu uczniów ze
Szkół Ponadgimnazjalnych i dwoje nauczycieli, dzięki wsparciu
funduszy europejskich z Programu Młodzież w działaniu – Wymiana Młodzieży, przebywało w zaprzyjaźnionej międzynarodowej Szkole Zjednoczonego Świata w Norwegii.
Dnia 2 kwietnia wizytę w Laskach złożyła Szejkini, dr Faricha
Al.-Jaber Al.-Sabah, siostra Emira Państwa Kuwejtu, w towarzystwie kilkunastu przedstawicieli życia politycznego i społecznego Kuwejtu oraz ambasadora i jego żony. Polskę reprezentowali
przedstawiciele Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Każdego roku dnia 15 maja – w rocznicę śmierci Założycielki Róży Czackiej - przypada Święto naszego Ośrodka. W tym
dniu mamy również imieniny Pani Zofii Morawskiej – nestorki
Dzieła Lasek. W czasie specjalnej sesji nawiązano do dwusetnej
rocznicy urodzin Ludwika Braille’a oraz niektórych jego powiązań z Matką Elżbietą Czacką. Przedstawiono również historię
polskiego brajla.
Tego samego dnia w byłym kinie „Palladium” w Warszawie
odbył się koncert charytatywny na rzecz Działu Wczesnej Interwencji w Gdańsku-Sobieszewie.
Z kolei 17 maja, w Teatrze Polskim, z okazji Jubileuszu Izby
Lekarskiej w Warszawie, odbył się inny koncert charytatywny
na rzecz Lasek. Prezes Zarządu naszego Towarzystwa, dziękując władzom Izby za ten piękny gest, między innymi powiedział:
„Dzieło Matki Czackiej swoimi korzeniami sięga środowiska
lekarskiego, bo to lekarz – doktor Bolesław Gepner, słynny okulista warszawski, powiedział Jej, że nie ma co liczyć na odzyskanie wzroku i niech raczej zajmie się polskimi niewidomymi,
którymi nikt się nie zajmuje”. Solistom towarzyszyła Orkiestra
Zabrzańska, a całość poprowadził znany konferansjer muzyczny
– Bogusław Kaczyński.
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Jak co roku, 31 sierpnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach odbyła się Sesja Pedagogiczna pod hasłem:
Między reformą edukacji a tradycją Lasek. Na program złożyły się: prelekcja mgr Małgorzaty Górskiej, koordynatora wojewódzkiego Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
nt. Jeszcze raz o wdrażaniu podstawy programowej w Laskach
oraz wystąpienie ks. prof. Janusza Strojnego pt. Dzieło Lasek
w charyzmacie Matki Czackiej.
W pierwszych tygodniach września, w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
realizowano projekt kulturowy pt. Laski – 70 lat temu i dzisiaj,
inaugurujący w tej placówce Rok historii najnowszej. Pierwsze
spotkanie na temat 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
poprowadził nauczyciel historii. Następnie uczniowie klasy
drugiej Technikum przedstawili zebranym audycję poświęconą wojennym Laskom. W oparciu o wspomnienia s. Róży
Szewczuk i p. Haliny Doria-Dernałowicz, godzina po godzinie, przedstawiono wydarzenia z września 1939 roku. Zespół
wokalno-muzyczny wykonał utwór pt. Hymn Puszczy.
W roku sprawozdawczym obchodzono jubileusz 60-lecia
istnienia Cepelii – w ramach której Nowa Praca Niewidomych realizuje swoje zadania. Powiązano to również z 15-leciem Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających w ramach tej spółdzielni, która wyrosła 53 lata temu z inicjatywy Henryka Ruszczyca
i ówczesnego kierownictwa Dzieła Lasek. Ważne wydaje się być
główne założenie tych placówek, które funkcjonują nie tylko
w oparciu o tzw. rachunek ekonomiczny, ale równocześnie godząc go z umiejętnością dobrze rozumianej współpracy i poszanowaniem indywidualnego dobra niewidomych. Są to wartości,
które od samego początku istnienia Dzieła Lasek pielęgnujemy
i wpajamy naszym wychowankom.
Jednym z najważniejszych wydarzeń roku sprawozdawczego
był jubileusz 70.lecia istnienia placówki naszego Towarzystwa
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w Żułowie, która dzisiaj funkcjonuje pod nazwą: Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet – Dom Nadziei. Uroczystość, która odbyła się w Żułowie 22 września, zaszczycili swoją obecnością: ksiądz prymas kardynał Józef Glemp,
arcybiskup Józef Życiński, biskup Bronisław Dembowski, Wojewoda Lubelski – pani Genowefa Tokarska, przedstawiciele
władz samorządowych Kraśniczyna, Krasnegostawu i Chełma:
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – pan Wiesław Brodowski, starosta – pan Janusz Szpak i burmistrz – pan
Andrzej Jakubiec oraz wójt – pan Jan Chorągiewicz. Wśród gości była również obecna prezes Zarządu Głównego Polskiego
Związku Niewidomych, pani Anna Woźniak-Szymańska oraz
prezes Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych,
pan Marian Ostojewski.
W ramach nawiązania do historii podkreślono duży
wkład Nowej Pracy Niewidomych oraz Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce w rozwój tej placówki.
Z ogromnym entuzjazmem przyjęto część artystyczną, przygotowaną przez Panie z Domu Nadziei. Osnową były wspomnienia pani Heleny Żak, pamiętającej najdawniejsze dzieje Żułowa.
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, na ręce obecnej dyrektor placówki – siostry Pii – przekazała medal i dyplom za „zapewnienie atmosfery ciepła i miłości, profesjonalną opiekę i oddaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących
pomocy, a przede wszystkim życzliwość i zrozumienie”.
Przy okazji warto dodać, że 16 października - w Dniu Pracownika Socjalnego – w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie siostra Felixa Bunikowska, pełniąca przez wiele lat funkcję dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych
Kobiet w Żułowie, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Skoro już mowa o placówce w Żułowie, nie sposób pominąć
także uroczystości związanej z sześćdziesiątą rocznicą kapłań165

stwa księdza kapelana Mariana Dwornickiego. Dnia 25 czerwca
z tej okazji została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mieczysława Cisło. Gorące życzenia złożono Jubilatowi, który mimo zaawansowanego wieku
(88 lat), duszpastersko służy nadal środowisku Domu Nadziei,
wnosząc w nie wiele serca i Bożego ducha.
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem minionego roku
była uroczystość poświęcenia nowej – powstałej w miejscu spalonej w listopadzie 2007 roku – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Laskach, która miała miejsce 25 września. To historyczne wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą świętą koncelebrowaną pod
przewodnictwem Metropolity Warszawskiego Arcybiskupa Kazimierza Nycza. W części oficjalnej wzięli również udział liczni
goście – między innymi: Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Mazowiecki Waldemar Roszkiewicz, Kurator Mazowiecki Karol Semik, Starosta
Powiatu Warszawa-Zachód Jan Żychliński, Wójt gminy Izabeli
Witold Malarowski. Byli obecni również niektórzy sponsorzy:
między innymi prezes Spółki Orlen Marek Serafin.
Podczas w/w uroczystości Minister Katarzyna Hall wręczyła medale Komisji Edukacji Narodowej księdzu Arcybiskupowi
Kazimierzowi Nyczowi, pani Elżbiecie Szczepkowskiej oraz pani
Krystynie Kaubie. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
– pan Piotr Grocholski – otrzymał Nagrodę Kuratora.
Z kolei – w ramach obchodów „Dnia Białej Laski”, nazywanego również Międzynarodowym Dniem Osób Niewidomych
– w Belwederze odbyło się seminarium pt. ”Społeczeństwo
równych szans”, zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Główny Polskiego Związku
Niewidomych. Chorego Prezydenta reprezentowała małżonka
Maria Kaczyńska, która wręczyła na ręce przełożonej generalnej
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – Matki
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Anny Marii – Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie Matce Elżbiecie Róży Czackiej, a ponadto
udekorowała między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski siostrę Blankę, siostrę Deodatę i siostrę Grzymisławę. Zotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Krajowy
Duszpasterz Niewidomych – ks. dr Andrzej Gałka.
Wzruszającą uroczystość przeżywaliśmy w Laskach w dniu
13 listopada, obchodząc 105. rocznicę urodzin Pani Zofii Morawskiej. Wyjątkowa atmosfera tej uroczystości została uwieńczona łańcuchem życzeń władz państwowych i Kościoła. Między
innymi, Jubilatka otrzymała gratulacje od Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza, dziękującego „za całe życie przepełnione służbą, gorliwością i poświęceniem dla drugiego człowieka”,
oraz od Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, który
w specjalnym liście wyraził dumę i życzenie w następujących
słowach: „Jako Dama Orderu Orła Białego patronuje Pani moralnym wyborom i życiowym poszukiwaniom współczesnych
Polaków. Chciałbym, abyśmy zawsze potrafili naśladować Pani
wielkie serce, nieustanną duchową młodość, ujmującą życzliwość i skromność”.
Na uwagę zasługuje również to, co związane jest z organizacją wypoczynku letniego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych niewidomych.
W związku z tym w dniach 21.06 – 4.07. zorganizowano
w Sobieszowie Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy z elementami Oazy Dzieci Bożych dla 43 dzieci z naszego Ośrodka.
W dniach 27.06. – 11. 07. w Nysie Kłodzkiej na Dolnym
Śląsku odbył się dwutygodniowy obóz zorganizowany przez
Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych z siedzibą na Piwnej
w Warszawie.
Z kolei w dniach 14.07 – 26.07. miała miejsce XIX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Wilna, do „Tej, co
w Ostrej świeci Bramie”. Uczestnicy mieli również możliwość
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zwiedzenia miasta. Organizatorem kilkunastoosobowej grupy
z Lasek była siostra Edyta.
W sierpniu (3.08 – 15.08) zrealizowano autokarową pielgrzymkę do Rzymu i Asyżu. Uczestnikami były siostry i dziewczęta z Domu św. Stanisława, z udziałem księdza Marcina Kowalczyka.
W dniach 18.09 – 19.09. odbyła się kolejna krajowa pielgrzymka niewidomych do sanktuarium Róży Duchownej na
Świętej Górze w Gostyniu, zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Wzięło w niej udział wielu niewidomych z całego kraju, wraz z liczną grupą sióstr, niewidomych
oraz ich przewodników z Lasek.
2 listopada w Laskach zostało otwarte trzysemestralne Podyplomowe Studium z zakresu tyflopedagogiki, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – dziekan
Wydziału Nauk o Wychowaniu na UKSW. W ramach studium
podniesie swoje kwalifikacje merytoryczne 26 nauczycieli i wychowawców naszego Ośrodka.
9 listopada w Laskach została zorganizowana ogólnopolska
konferencja nauczycieli przedmiotów medycznych specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących. W konferencji uczestniczyli nauczyciele masażu leczniczego z ośrodków specjalnych z Chorzowa, Lasek, Łodzi, Wrocława i Policealnej Szkoły Integracyjnej Masażu Leczniczego w Krakowie. Uczestnicy konferencji wyrazili głębokie zaniepokojenie
zwiekszającymi się z roku na rok trudnościami absolwentów niewidomych i słabowidzących w zdawaniu egzaminu dyplomowego w zawodzie technik masażysta i zaproponowali wprowadzenie
zmian, uwzględniających specyfikę naszego środowiska, a tym
samym uprzystępniających procedury egzaminacyjne.
Z kolei 2 grudnia młodzież i pracownicy naszego Ośrodka
uczestniczyli w Wielkiej Gali z okazji piętnastolecia Stowarzyszenia Przyjaciół „Integracja”. Stowarzyszenie to zajmuje się za168

gadnieniami związanymi z życiem osób z niepełnosprawnością
w społeczeństwie, podejmując wiele inicjatyw: Miasto bez barier,
Człowiek bez barier, Turystyka bez barier. Gala miała miejsce
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie. W uroczystości tej wziął również udział premier Donald Tusk.
W Internacie Dziewcząt 19 grudnia 2009 roku odbyła się
uroczystość Poświęcenia nowej kaplicy przez ks. biskupa Kazimierza Romaniuka. Dziewczęta przygotowały na tę okazję piękną oprawę liturgiczną. Lokalizacja kaplicy w ustronnym miejscu
Domu z pewnością będzie sprzyjać większemu skupieniu i wyciszeniu tych, którzy zechcą korzystać z tego niezwykle cennego
przedsięwzięcia.
Na koniec tej części sprawozdania zwróćmy uwagę na chwile, które były związane z trzema, wielce zasłużonymi dla Lasek
postaciami. Pierwsza z nich to długoletni dyrektor Warsztatów
Szkolnych w Laskach oraz kierownik Działu Absolwentów –
Andrzej Czartoryski, którego 10.rocznica śmierci była obchodzona 1.listopada. Z kolei 26.listopada to data śmierci Andrzeja
Adamczyka – długoletniego dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. W roku sprawozdawczym minęło od
tej daty 20 lat. W jednym i drugim przypadku zorganizowano
spotkanie wspomnieniowe oraz poświęcono im więcej uwagi na
łamach czasopisma „Laski”.
Trzecią postacią, która wpisała się w wydarzenia 2009 roku,
to Michał Żółtowski, który w wieku 94 lat zmarł 22 grudnia. Pogrzeb odbył się 30 grudnia w Laskach. Był człowiekiem wielkiego formatu. Wieloletni współpracownik Dzieła Lasek, członek
i przez kilka kadencji sekretarz Zarządu Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi, autor licznych książek o Laskach, o problematyce niewidomych i o najnowszej historii Polski. Pamięć
o Zmarłym z pewnością wykroczy poza ramy czasowe niniejszego sprawozdania i wiele następnych lat działalności naszego
Towarzystwa.
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Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w dniu 31.12.2009
roku liczyło 1502 członków.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na
Zebraniu Ogólnym dnia. 30.05. 2009 roku ukonstytuował się
dnia 3 czerwca następująco:
Prezes: Władysław Gołąb – Laski, ul. Brzozowa 75 m 15
05-080 Izabelin
I Zastępca Prezesa:
Irena Teresa Sikorska – – ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa
II Zastępca Prezesa:
Eugeniusz Pokrywka
– Laski, ul. Brzozowa 75 m 58
05-080 Izabelin
Sekretarz:
Józef Placha
– Laski, ul. Brzozowa 75 m 4
05-080 Izabelin
Zastępca Sekretarza:
Lucyna Pilaszek
– Laski, ul. Brzozowa 75 m 40
05-080 Izabelin
Skarbnik:
Agnieszka Szlubowska – ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa
Zastępca Skarbnika:
Barbara Teresa Wosiek – Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Członkowie:
Teresa Dederko
– ul. Bugaj 15/17 m. 8,
00-285 Warszawa
Stanisław Badeński
– Laski, ul. Sezamkowa 4,
05-080 Izabelin
Piotr Grocholski
– ul. Krakowskie Przedmieście 30/1
00-325 Warszawa
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W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd odbył 20 posiedzeń.
Główną placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych w Laskach.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku obejmował on swoją opieką
257 uczniów:
• Przedszkole – 18 (5 w Domu Dz. + 1 głuchoniewid.)
• Szkoła Podstawowa – 64 (1 głuchoniewid.)
• Szkoła Podstawowa Specjalna (filia w Rabce) – 35
• Gimnazjum – 30 (1 głuchoniewid.)
• Gimnazjum Specjalne – 28 (1 głuchoniewid.)
• Liceum Ogólnokształcące – 17
• Technikum Masażu – 18
• Technikum dla Niewidomych – 5
• Szkoła Zawodowa – 8
• Szkoła Zawodowa Specjalna – 27
• Szkoła Policealna – 7
We wszystkich wyżej wymienionych placówkach pionu
szkolnego wiele zajęć odbywa się na zasadzie cyklicznie realizowanych programów zatwierdzanych przez Rady Pedagogiczne.
Podobnie jest w przypadku internatów, które przejmują opiekę
nad naszymi wychowankami po zajęciach szkolnych.
Opracowano zasady adaptacji podręczników dla uczniów
niewidomych. Jest to efekt wspólnych prac Narady Dyrektorów
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Uczniów Niewidomych
i Słabowidzących, która odbyła się w Laskach w dniu 23 października 2009 roku. Wykorzystano do tego celu również wnioski
z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych, która miała
miejsce w Krakowie dnia 7 listopada 2009r. Całość została uzupełniona uwagami naszego zespołu pedagogów, zajmującego się
problematyką adaptacji podręczników.
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W Przedszkolu łączy się elementy typowe dla tego okresu
rozwoju dziecka z elementami tzw. wczesnej interwencji, czyli jak najwcześniejszego wspomagania, zarówno rodziców, jak
i ich małych niewidomych dzieci.
W całym roku szkolnym 2008/2009 wczesną interwencją
objęto 95 dzieci. W zależności od potrzeb – zarówno w Dziale
Wczesnej Interwencji jak i w Przedszkolu – udzielano pomocy psychologicznej, przeprowadzano zajęcia z terapii widzenia,
rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej i w zakresie logopedycznym.
We wnioskach sprawozdawczych podkreśla się stale malejąca liczbę kandydatów do Przedszkola oraz stale wzrastającą liczbę dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami
i głębszymi deficytami zdrowotnymi. Zauważa się również coraz
większe tendencje do integracji. Nawet gdy rodzice pojawiają się
ze swoimi dziećmi w Laskach, to po to, aby dowiedzieć się od
nas, jak sobie poradzić bez nas.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla dzieci w normie intelektualnej w nowych warunkach (po odbudowaniu w miejscu
spalonej w 2007 roku) boryka się nadal ze zjawiskiem wzrostu
liczby dzieci z dodatkowymi trudnościami. Dlatego wciąż aktualna jest potrzeba indywidualnego nauczania w przypadkach
najtrudniejszych.
W związku z pracami związanymi z uruchomieniem odbudowanej szkoły, w roku szkolnym 2009/2010 praca nauczycieli
w tej placówce rozpoczęła się już 15 sierpnia. Dzięki ofiarności
i ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, 1 września placówka ta była gotowa na przyjęcie uczniów i rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
We wnioskach między innymi zwrócono uwagę na realizację
nowej podstawy programowej, wprowadzenie do planu lekcyjnego przedmiotu: „wychowanie do życia w rodzinie” i przygotowanie kalendarium wycieczek „zielonych szkół”, które mają
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ogromne znaczenie w całościowej realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego; często w zupełnie innym otoczeniu
osiąga się więcej niż w warunkach codzienności szkolnej, realizując zajęcia na miejscu.
Zarówno Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Laskach, jak i Szkoła Specjalna w Rabce wraz
z internatem, w jeszcze większym stopniu, niż w innych placówkach, zmuszone są do stosowania maksymalnej indywidualizacji.
W Laskach organizowano wiele zajęć pozalekcyjnych. Między
innymi uczniowie brali udział w wystawie pt. „Interaktywny plac
zabaw”, w „Szkolnym konkursie czytania brajlem”, „Szkolnym
Konkursie Recytatorskim”. Zorganizowano wycieczki do Zawadki Rymanowskiej, gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Zielone Kamedulskie, do Parku Dinozaurów w Warszawie, do
Dusznik-Zdroju i Pragi, szlakiem początków państwa polskiego
do Gniezna, Ostrowa Lednickiego i Biskupina.
We wnioskach po raz kolejny zgłaszane są postulaty wyposażenia pracowni komputerowej w linijki brajlowskie oraz budowy sali gimnastycznej.
Do szkoły w Rabce dowożonych jest sześciu uczniów. Większość przebywa w tej placówce całodobowo. Rodzice czworga
dzieci mają sądowy zakaz zabierania dzieci do domu. Realizowano typowe dla tego poziomu kształcenia zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, współpracując zarówno
z domem rodzinnym jak i służbami medycznymi. Coraz częściej
wykorzystywano elektroniczne środki dydaktyczne oraz inicjatywę nauczycieli w przygotowywaniu pomocy, dostosowanych
do zróżnicowanych możliwości poszczególnych uczniów. Dbano
również o nagłośnianie informacji dotyczącej oferty edukacyjnej
w celu pozyskania większej liczby uczniów w tej placówce.
W internacie zwracano szczególną uwagę na wychowanie
religijne, społeczno-moralne, wychowanie sfery emocjonalnej,
wychowanie estetyczne i kulturalne, patriotyczne. Dbano też
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o zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej wychowanków
oraz usamodzielnienie – zwłaszcza w zakresie samoobsługi. We
wnioskach Rady Pedagogicznej między innymi podkreślono
ważną rolę współpracy z rodzicami, inicjując prace przygotowawcze innowacyjnego programu w tym zakresie. A także zgłoszono postulat promowania osiągnięć uczniów poprzez udział
w spotkaniach integracyjnych.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – oprócz Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych w zawodzie technik informatyk i Liceum – otwarto nowy poziom kształcenia:
Szkołę Policealną o kierunku nauczania technik masażysta, do
której uczęszcza siedmiu słuchaczy.
W nowym budynku jest obecnie 13 pracowni przedmiotowych. Są to: pracownia masażu, anatomii, fizyki, chemii, geografii, matematyki, historii, dwie pracownie języka polskiego,
języka niemieckiego, języka angielskiego, dwie pracownie komputerowe. Mieści się tam także pracownia pomocy dydaktycznych, wyposażona w dwie drukarki brajlowskie, wygrzewarkę
do tworzenia rysunku wypukłego na puchnącym papierze, drukarkę laserową, kserograf.
Realizowano program, który jest dostosowany do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów.
Została zwiększona liczba zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego. W kwietniu 2009 roku, decyzją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla uczniów
z dysfunkcjami, został zwiększony czas dodatkowy przeznaczony na egzamin maturalny do 50%. Taki kształt egzaminu zwiększa szanse zdania matury przez uczniów wolniej pracujących, co
w przypadku ubiegłorocznych absolwentów było bardzo istotne.
Niestety, nie został wydłużony dodatkowy czas na egzaminach
z przedmiotów zawodowych.
W I semestrze nowego roku szkolnego 2009/2010 sformułowano szereg wniosków, mających na celu zoptymalizowanie
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nauczania. Między innymi, w związku z niskim poziomem zdolności naszych uczniów z matematyki, zwiększono liczbę zajęć
z tego przedmiotu oraz włączono wolontariuszy z UKSW do
pomocy niektórym uczniom. W nauczaniu języka angielskiego wprowadzono zajęcia metodą Callana, które w widocznym
stopniu usprawniły komunikowanie się uczniów w tym języku.
Dużo radości sprawia nam Szkoła Muzyczna I stopnia
i Ognisko Muzyczne. Na Dzień Patrona Szkoły: Edwina Kowalika – 12 października – zorganizowano wielki koncert z udziałem profesjonalnie muzykującej rodziny naszego Patrona.
W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 do Szkoły Muzycznej uczęszczało 20 uczniów, a do Ogniska Muzycznego 59 osób.
Z nauki w Dziale Konsultacji korzystało siedmiu absolwentów.
Uczniowie tej placówki brali udział w oprawie muzycznej
różnych, ważnych wydarzeń Ośrodka, o czym wspominano już
we wcześniejszych fragmentach niniejszego sprawozdania.
Rada Pedagogiczna Szkoły Muzycznej poznała i zaakceptowała nowy Statut Szkoły. Zatwierdziła także Wewnątrzszkolny
System Oceniania, Plan Wychowawczy Szkoły oraz szkolny zestaw Programów Nauczania.
Wiele wysiłku włożyliśmy w rewalidację osób głuchoniewidomych.
Dział zajmujący się tymi dziećmi liczył na stałe pięcioro uczniów. W minionym roku zacieśniliśmy współpracę
z Działem Wczesnej Interwencji. Dzieci dwa razy w ciągu dnia
przychodziły do Działu Głuchoniewidomych na zajęcia rehabilitacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Sala Doświadczania Świata, której korzystały również wychowanki z Domu
Dziewcząt.
Nawiązaliśmy stałą współpracę z pracownią wikliny, ceramiki i Działem Hipoterapii.
Personel pedagogiczny tego Działu współorganizował
w maju 2009 roku wraz z TPG warsztaty na temat: „Od interak175

cji przedjęzykowych do języka”. W zajęciach tych wzięło udział
20 osób z całego kraju, zapoznając się z metodami nauczania
głuchoniewidomych i rozwiązywania problemów wychowawczych, wypracowanymi przez naszych pedagogów.
Pilnym problemem do rozwiązania pozostaje już od lat
podejmowany problem bazy noclegowej dla dzieci i rodziców
przyjeżdżających do nas na konsultacje i planowane turnusy rehabilitacyjne
Szczególnie dużo trudu w zakresie opieki wychowawczej wykazały wszystkie internaty naszego Ośrodka: Dom Dziewcząt,
Dom Chłopców oraz Dom św. Maksymiliana, przeznaczony
dla wychowanków Szkoły Specjalnej.
Szczegółowe sprawozdania kierowników tych placówek są
tak przepełnione różnego rodzaju inicjatywami, że trudno byłoby je zmieścić w tym ramowym sprawozdaniu.
Wymienimy jedynie kilka ważnych wydarzeń, które mają
znaczenie nie tylko dla tych wymienionych placówek.
W Internacie Dziewcząt 19 grudnia 2009 roku odbyła się
uroczystość Poświęcenia nowej kaplicy przez ks. biskupa Kazimierza Romaniuka. Dziewczęta przygotowały na tę okazję piękną oprawę liturgiczną. Lokalizacja kaplicy w ustronnym miejscu
Domu z pewnością będzie sprzyjać większemu skupieniu i wyciszeniu tych, którzy zechcą korzystać z tego niezwykle cennego
przedsięwzięcia.
W minionym roku uruchomiono cykl spotkań dziewczynek
z dr M. Kurowską – ginekolog – na temat higieny kobiety i odpowiedniego odżywiania.
W Domu Chłopców grupa 16 wychowanków wraz z wychowawcami wyjechała na pielgrzymkę do Lisieux – miejsca swojej
patronki św. Teresy.
W pracowni Tomatisa, oprócz terapii muzycznej prowadzono różne formy zajęć plastycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Dom św. Maksymiliana wzbogacił się o nowy sprzęt sportowy: stół pingpongowy przystosowany dla osób niewidomych
oraz rowery tandemy. Szczególnie rowery są bardzo dobrze wykorzystywane. Wyjeżdżano nawet na dłuższe rajdy po Polsce
oraz do Niemiec. Chłopcy usamodzielniają się poprzez zajęcia
w kuchence dydaktycznej, w której odbywają się regularne zajęcia kulinarne.
Wychowankowie tej placówki objęci byli pełną rewalidacją,
dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb.
Troska o zdrowie i rehabilitację była przedmiotem zaangażowania Działu Lekarskiego. W jego ramach pracowało
w minionym roku również wielu specjalistów wolontariuszy,
którym należą się szczególne słowa podziękowania. Są to: dr
Adam Aleksandrowicz, dr Aneta Jeziorek, dr Mirosław Klukowski i dr Marzena Kurowska.
Ponadto, mieliśmy też duże oparcie w Narodowym Funduszu Zdrowia. W 2009 roku uzyskaliśmy dodatkowy kontrakt
na rehabilitację wzroku. Program ten, kontynuowany od siedmiu lat oraz uaktualniany przez rehabilitantów, tyflopedagogów
z naszego Ośrodka jest corocznie odnawiany i zatwierdzany do
realizacji przez NFZ.
W Szpitaliku na terenie Zakładu przebywało w okresie sprawozdawczym 185 chorych.
Z najważniejszych inwestycji należy odnotować zakup nowego fotelu stomatologicznego
Wszystkie dzieci naszego Ośrodka w okresie jesiennym zostały zaszczepione przeciw grypie
W zakresie przygotowania zawodowego i ogólnej sprawności manualnej wielką pomocą było Centrum Rehabilitacji Zawodowej, z różnego rodzaju pracowniami, które wciąż doposażamy i staramy się o ich maksymalne wykorzystanie. W ramach
dopasowania się do wymogów rynku pracy, zmuszeni byliśmy
do zweryfikowania funkcjonalności niektórych pomieszczeń,
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włącznie z ewentualnością wydzierżawienia ich innym użytkownikom. Próby w tym kierunku niestety nie przyniosły spodziewanych efektów.
Dział do Spraw Absolwentów to jeden z bardzo prężnie
działających działów naszego Towarzystwa. Oprócz działań
związanych ze sprawami wychowanków, którzy w tym roku
opuszczają Ośrodek, zajmowano się absolwentami z lat ubiegłych: pomagano w szukaniu pracy, interweniowano także
w innych sprawach, m. in. załatwianiu rent socjalnych, rent
rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów, itp. Wykorzystywano także środki z Unii Europejskiej – w ramach programów inicjowanych przez PFRON, o czym wspomnieliśmy
w części wstępnej niniejszego sprawozdania.
W roku sprawozdawczym naukę w naszym Ośrodku zakończyło 31 wychowanków:
Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych
ukończyło ośmiu uczniów; czterech absolwentów po zdaniu
matury podjęło dalsza naukę na studiach: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Elblągu – pedagogika; Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu – prawo; Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Warszawie – zarządzanie zasobami ludzkimi; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika.
Liceum Ogólnokształcące ukończyło jedenastu uczniów:
czterech rozpoczęło studia: Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej w Wołominie – filologia angielska; Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – praca socjalna; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – politologia; Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu – archiwistyka; trzech
w szkołach policealnych – masaż, rachunkowość, nauka biznesu; dwóch w Policealnej Szkole Masażu w Laskach, jeden przygotowuje się do poprawienia matury z języka angielskiego, jeden dorywczo pracuje.
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Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło trzech uczniów:
dwóch podjęło naukę w liceach uzupełniających, jedna absolwentka podjęła pracę (strażnik w firmie ochroniarskiej).
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło siedmiu wychowanków: czterech jest uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej, dwóch kontynuuje szkolenie zawodowe
w Lskach, jeden pozostaje w domu rodzinnym, korzystając
z renty socjalnej.
Gimnazjum Specjalne ukończyło dwóch uczniów: jeden
podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w swoim miejscu zamieszkania, jeden w Szkole Zawodowej w Ośrodku dla
Niewidomych w Krakowie.
Dział do Spraw Absolwentów przyznał zapomogi finansowe
91 osobom na łączną sumę 19.000,00 złotych oraz pożyczki dla
trzech osób na sumę 4.200,00 złotych.
Udzielono 65 niewidomym studentom pomocy finansowej z Funduszu Wieczystego Millennium im. płk. Bolesława Orlińskiego, Stypendium im. Ojca Tadeusza Fedorowicza,
z Funduszu Agnieszki Jakobsen, z Funduszu Hanny i Zdzisławy
Broncel.
W roku sprawozdawczym zorganizowano trzy Zjazdy Absolwentów oraz tradycyjnie doroczne spotkanie wychowanków
w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek.
Również Dział Darów wspierał naszą działalność szeroko
zakrojonymi akcjami zdobywania środków – zarówno pochodzenia krajowego, jak i zagranicznego.
Na kampanię tę składają się poszczególne rodzaje ofiar i darów:
– dary pieniężne: wpłaty gotówkowe i czekiem, wnoszone na
cel ogólny lub z konkretnym przeznaczeniem docelowym (np.
na odbudowę spalonej szkoły, na akcje letnie naszych dzieci,
na powstającą wczesną interwencję w Sobieszewie, na zakup
konkretnych sprzętów lub pomocy edukacyjnych itp.)
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– spadki i zapisy;
– nawiązki zasądzone i przyznane Laskom w wyniku sprawach
sądowych;
– artykuły żywnościowe;
– dary rzeczowe w postaci pomocy szkolnych, zabawek. sprzętu
sportowego czy rehabilitacyjnego, art. budowlanych, środków
czystości, sprzętu RTV itp.;
– honoraria autorskie z tytułu pozostawionych nam do dyspozycji praw autorskich;
Ogólnie w roku 2009 z kwesty uzyskano 9.092.114,40.
W kwocie tej akcja 1% przyniosła sumę 2.142.437,44
Na kwotę ogólną składa się:
1. kwesta krajowa, z której uzyskaliśmy sumę 6.100.939,80
(w tym kampania na rzecz odbudowy spalonej szkoły przyniosła kwotę 78.602,27)
2. kwesta zagraniczna, która przyniosła 2.991.174,60
(w tym spadki i zapisy – 1.099.587,74)
Na podkreślenie zasługuje fakt, że kurs dolara amerykańskiego przejawiał w 2009 roku raczej tendencje spadkowe, stąd wynik finansowy zagranicznej kwesty, który jest
prezentowany w walucie krajowej, jest niższy w porównaniu
z rokiem 2008.
Utrzymując tradycję nie pozostawiania żadnego daru bez
podziękowania, dzielimy się naszymi radościami i problemami,
spotykając się z żywym zainteresowaniem i wychodzeniem naprzeciw naszym rozmaitym potrzebom.
Popularyzacją wiedzy tyflologicznej oraz potrzebą szkolenia
naszego personelu pedagogicznego zajmował się Dział Tyflologiczny, w ramach którego już piętnasty rok wydawano czasopismo „Laski”. Powołano również Zespół Opracowujący Atlas
Przyrody dla Niewidomych i Słabowidzących, który ma pracować nad tym zagadnieniem przez dwa lata.
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Oprócz obsługi czytelników oraz gromadzenia eksponatów
muzealnych na bieżąco opracowano wiele pozycji, które mają
charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Między innymi:
książka pt. „Pedagogia na co dzień” Józefa Plachy, oraz kilka artykułów autorstwa s. Elżbiety Więckowskiej: Tyflografika (Szkoła
Specjalna 1/2009), Zasady redagowania tyflografiki (Tyfloświat,
3(5) 2009), Pierwszy polski system skrótów ortograficznych pisma punktowego (Szkoła Specjalna 5/2009, s. 370-375).
Wspólnie z Biblioteką Centralną PZN przygotowano, w nakładzie 200 sztuk, płytę CD pt. „Polskie skróty ortograficzne”,
dokumentującą opracowanie Matki Elżbiety Róży Czackiej
z 1934 roku.
Skuteczna działalność Ośrodka nie byłaby możliwa bez
wkładu pracy Działu Brajla i Biblioteki brajlowskiej, jak również Biblioteki czarnodrukowej.
Od kilku lat już prawie nigdy nie przepisuje się książek przy
pomocy klawiatury. Przetwarzamy tekst zeskanowany, albo –
dzięki uprzejmości wydawców – opracowujemy tekst przesłany
nam w wersji elektronicznej. Jest to ogromne ułatwienie, co nie
znaczy, że nie wymaga pracy.
Osobną działalnością na rzecz Towarzystwa była służba administracyjna, jak również dział remontowo-budowlany, zaopatrzenia i transportu, rolny i służby porządkowe. Wszyscy
służyli jak mogli, pomagając w realizacji zasadniczych zadań
statutowych.

ZATRUDNIENIE
Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2009 r. wynosił 557 osób
(523,936 etatów).
W roku 2009 zwolniono 69 osób, przyjęto 87 osób.
Stan zatrudnienia zwiększył się ogółem o 18 osób (23,5 etatu).
Wśród zatrudnionych jest 60 pracowników niepełnosprawnych.
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Zatrudnienie w poszczególnych działach (osoby / etaty):
Grupa zawodowa
pracownicy pedagogiczni – nauczyciele,
wychowawcy, instruktorzy, pracownicy
bibliotek (Laski, Rabka, Niepołomice,
Sobieszewo)

2008
2009
różnica
osoby / etaty osoby / etaty osoby / etaty

275 / 253,8

285 / 268,7

10 / 14,9

służba zdrowia (Laski, Rabka)

31 / 26,9

33 / 28,4

2 / 1,5

administracja ogólna (Laski, Rabka,
Piwna, Sobieszewo, Niepoł.)

49 / 44,6

56 / 52,3

7 / 7,7

145 / 137,1

146 / 138,7

1 / 1,6

robotnicy budowlano – remontowi
(Laski)

13 / 13,0

12 / 11,8

-1 / -1,2

Warsztaty

15 / 15,0

15 / 15,0

0/0

CRZ

11 / 10,0

10 / 9,0

- 1 / -1

539 / 500,4

557 / 523,9

18 / 23,5

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

Razem

Zatrudnienie w poszczególnych placówkach (osoby / etaty)
Placówka

2008

2009

Różnica

Laski

455 / 422,3

459 / 432,7

4 / 10,4

Rabka

58 / 54,3

59 / 54,6

1 / 0,3

8 / 7,5

8 / 7,5

0/0

2 / 1,5

12 / 11,3

10 / 9,8

11 / 10,5

14 / 13,5

3 / 3,0

Piwna
Dom Dziecka Niewidomego w
Warszawie
Sobieszewo
Niepołomice
Razem

5 / 4,3

5 / 4,3

0 / 0,0

539 / 500,4

557 / 523,9

18 / 23,5

Udział zatrudnienia (pracownicy świeccy / siostry)
Udział zatrudnienia

2008

2009

Różnica

Pracownicy świeccy

486 / 449,4

507 / 475,9

21 / 26,5

Siostry

53 / 51,0

50 / 48,0

-3 / -3

Razem

539 / 500,4

557 / 523,9

18 / 23,5
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Powyższe dane dotyczą pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę.
Dział remontowo-budowlany
W roku 2009 dział pracował w składzie 13 osób (w tym
12 pracowników fizycznych).
Wykonano szereg ważnych prac remontowo-budowlanych,
wśród nich:
– remonty wakacyjne w pomieszczeniach szkolnych i internatowych
– wymiana okien w Domu św. Franciszka na parterze, w Kuchni
Centralnej, budynku Starej Pralni oraz w Domu nad Łączką
– wykonanie wodociągu od al. Lipowej do domów: Dolańskiego, p.p. Pilaszków i Święcickich
– wymiana okien w budynku biurowo-warsztatowym administracji (wykorzystanie okien ze starej Szkoły Podstawowej)
– wykonanie infrastruktury biurowej w budynku św. Stanisława na czas remontu hotelika, dwukrotna przeprowadzka biur
dla potrzeb Administracji
– modernizacja instalacji gazowej, montaż nowego okapu
i wentylatora w kuchence Szpitalika
– wykonanie instalacji c.o. zasilającej nową kaplicę w Domu
Dziewcząt
– montaż instalacji i telefonicznych na terenie Zakładu
– remonty dróg i ogrodzeń Zakładu
– wykonanie prac modernizacyjnych w wielu pomieszczeniach na terenie niemal wszystkich domów Zakładu, adaptacje szeregu pomieszczeń do nowych funkcji, przeróbki
i modernizacje instalacji elektrycznych, odgromowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty pokryć dachowych i rynien
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Dział Zaopatrzenia i Transportu
Zaopatrzenie. W roku 2009, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania, zaopatrując
wszystkie działy w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do
sprawnego funkcjonowania Zakładu.
Dzięki staraniom specjalisty do spraw sponsoringu, otrzymaliśmy nieodpłatnie bardzo dużo różnego rodzaju artykułów,
między innymi: sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, odkurzacze, zmywarki), sprzęt biurowy, środki czystości, worki na
śmieci, pasze dla trzody chlewnej oraz witaminy i odżywki dla
koni.
Transport. Zatrudnienie w dziale transportu w roku sprawozdawczym nie uległo zmianie. Obecnie zatrudnienie liczy
pięciu kierowców, w tym jeden w niepełnym wymiarze - ¾ etatu.
Podobnie, jak w latach ubiegłych Dział służył głównie
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Kontynuowane było dowożenie dzieci z Warszawy do Szkół w Laskach. Obsługiwane
były wyjazdy do Ogniska Muzycznego, wyjazdy do szpitali, do
różnego rodzaju specjalistów – na kontrole i badania lekarskie.
Pralnia. Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych,
mieszkańców Zakładu.
Dział Rolny i Utrzymania Terenu w Laskach
Działalność rolnicza w roku 2009 obejmowała uprawy (na
łącznym obszarze 13,5 ha) ziemniaków, żyta, pszenicy, pszenżyta, owsa oraz warzyw.
Płody rolne były przekazywane do kuchni, a także służyły
jako pasza dla zwierząt.
Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2009 wyniosła ok. 66.000 zł
(o 14% wyższa niż w roku 2008).
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Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2009 wyniosła
ok. 25.000 zł. (o 40% mniej niż w r. 2008).
Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono hodowlę własnych kwiatów ozdobnych w szklarni z przesadzaniem do gruntu bądź skrzynek.
Zasiew i utrzymanie wszystkich upraw w stanie wolnym
od chwastów i chorób było możliwe dzięki siedmiu życzliwym firmom, które przekazały nieodpłatnie materiały siewne, środki ochrony roślin i nawozy, a także sadzonki kwiatów.
Dział zajmuje się również utrzymaniem koni dla potrzeb hipoterapii – karmienie, sprzątanie boksów, wywożenie obornika,
wyprowadzanie na wybieg.
Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń
rolniczych. Został również przeprowadzony remont kapitalny
silnika ciągnika Ursus C360.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.

INWESTYCJE.
W sierpniu 2009 r. została zakończona budowa nowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które od 1 września rozpoczęły
działalność w nowych warunkach. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 6 mln zł, a środki na budowę pochodziły ze środków
rządowych (1 mln zł), PFRON-u (2 mln zł), zbiórki publicznej
(akcja SMS-owa) oraz licznych sponsorów.
W II półroczu została wybudowana i oddana do użytku kaplica dla Domu Dziewcząt (I etap przebudowy Domu św. Stanisława)
Został przeprowadzony remont kapitalny parteru Hotelika wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody na piętrze).
Zostały zakończone prace związane wykonaniem nowej
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła obejmującej część
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szkolno-internatową budynku szkolnego w Rabce. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 670 tys. zł.
Kontynuowane są prace wstępne nad przygotowaniem i realizacją obszernego zadania obejmującego termomodernizację
budynku z modernizacją systemu ogrzewania z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Zadanie to może zostać zrealizowane pod warunkiem uzyskania finansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na co są
duże szanse.

DZIAŁANIA Z ZAKRESU BHP
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
W roku sprawozdawczym wystąpiły trzy wypadki przy pracy, powodujące okresową niezdolność do pracy.
Przez cały 2009 rok trwały prace mające na celu coraz lepsze
dostosowanie Zakładu do wymagań stawianych przez przepisy
prawa w zakresie BHP i ppoż. Między innymi, były uzupełniane
materiały dla poszczególnych grup pracowniczych w zakresie
szkolenia okresowego bhp i ppoż. Realizowano zapisy zarządzenia w sprawie odzieży roboczej i ochronnej (wydawanie odzieży
lub wypłata ekwiwalentu).
Kontynuowano prace związane z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego.
Opracowano i rozmieszczono we właściwych miejscach
instrukcje stanowiskowe BHP oraz znaki ewakuacyjne i informacyjne, a także gaśnice zabezpieczające pracownie komputerowe.
Przeprowadzono przegląd urządzeń pod względem dostosowania ich do minimalnych wymagań w zakresie bhp.
W zakładzie istnieje system ewidencjonowania, przechowywania i utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lekarz medycyny pracy przebadał ok. 100 osób.
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Na bieżąco są utrzymywane kontakty z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.
Na terenie Warszawy, ale w ścisłej współpracy z naszym Towarzystwem, funkcjonował Dział Niewidomych Dorosłych.
Razem z Krajowym Duszpasterstwem Niewidomych inicjował
szereg akcji wspierających tych niewidomych, którzy takiej pomocy potrzebowali.
Oprócz tradycyjnych już rekolekcji, organizowano wiele
spotkań natury formacyjnej. Z okazji Roku Kapłańskiego przybliżono sylwetki różnych kapłanów – między innymi Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
W dniu 6-14 marca odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej,
w której wzięły udział 52 osoby niewidome z przewodnikami.
Wszystkie przedsięwzięcia są podejmowane przy współudziale sióstr i współpracowników świeckich. Przy duszpasterstwie funkcjonuje grupa wolontariuszy. Obecnie liczy ona
15 osób, które spotykają się dwa razy w miesiącu w celach formacyjnych.
Do struktury naszego Towarzystwa zalicza się również Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie, który się
wciąż rozbudowuje i wymaga nieustającego wsparcia, zwłaszcza
w perspektywie zintensyfikowania działalności na rzecz tzw.
wczesnego wspomagania rozwoju – szczególnie dla rodzin z terenu Pomorza.
W tym roku z zajęć rehabilitacyjnych w Sobieszowie korzysta ponad 100 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 7 lat. Widoczne
są już owoce ubiegłorocznej pracy
W ciągu minionego roku przyjeżdżały grupy niewidomych
z całej Polski na dwutygodniowe turnusy szkoleniowe w ramach
programu PFRON „Naprawdę można”. Odbyło się 10 turnusów
szkoleniowych z udziałem 100 niewidomych z pierwszą grupą
niepełnosprawności.
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W 2009 roku z pobytu w Ośrodku skorzystało 1950 osób.
W sumie odbyło się 44 turnusów dla grup terapeutycznych.
14 maja miało miejsce uroczyste poświęcenie Domu św.
Maksymiliana. Mszy świętej przewodniczył abp Metropolita
Gdański Sławoj Leszek Głódź.
Niewidomi Mężczyźni mogli liczyć na Dom Pomocy Społecznej w Niepołomicach, gdzie przy poparciu władz lokalnych
placówka ta wciąż się rozwija.
Pięknie też rozwijał swoją działalność Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie,
któremu – z uwagi na przypadający w roku sprawozdawczym
jubileusz – poświęciliśmy więcej uwagi w części początkowej niniejszego sprawozdania. Umowa zawarta pomiędzy Powiatem
Krasnostawskim a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi,
na okres od stycznia 2009 do 31 grudnia 2013 roku, dotycząca realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przyniosła już
spodziewane efekty w roku sprawozdawczym.
W 2009 roku zostały przeprowadzone następujące inwestycje i remonty:
– termorenowacja budynku mieszkalnego „Dom Nadziei”,
polegająca na ociepleniu ścian i fundamentów obiektu oraz
wymianie płytek tarasowych na antypoślizgowe. Przeprowadzona inwestycja przyczyniła się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku. W 50% została sfinansowana ze środków
PFRON przyznanych przez samorząd województwa lubelskiego.
– modernizacja i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
dwóch łazienek
– zakup i wymiana mebli w pokojach mieszkanek tej placówki.
W październiku mieszkanki Domu, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami uczestniczyli w Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy.
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Kończąc, należałoby sobie życzyć, aby tak szeroko zakrojony front aktywności naszego Towarzystwa, nadal determinował
działania na przyszłość – zarówno pracowników jak i ludzi dobrej woli współpracujących z nami – i był okazją do osobistej
satysfakcji w służbie na rzecz dobra niewidomych.
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INNE WYDARZENIA
30.03.

Przed Wielką Niedzielą w Jabłonkach. Przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestni-

czyli nie tylko w rekolekcjach wielkopostnych, ale
również w uroczystości Łamania Chleba. Młodzież
poznawała też obrzędowość wielkanocną. Przed
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02.04.

Niedzielą Palmową drugoklasiści pletli kolorowe
palmy i dekorowali mazurki. Przygotowywali także figurki zajączków.
w Wielki Piątek odwiedził Laski ks. abp Kazimierz
Nycz. W Kaplicy spotkał się z mieszkańcami i go-

śćmi, a w Domu św.
Franciszka i w Domu
św. Rafała z siostrami. Odwiedził także
chorych w Szpitaliku.
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09.04.

22.04.

28.04.

30.04.

30.04.

złożył wizytę w Laskach ks. kardynał Józef Glemp
– Prymas Senior. W ramach wizyty spotkał się,
przy kawie, z przełożoną generalną matką Anną
Marią i prezesem Władysławem Gołąbem. Prymas
zwiedził nową odbudowaną szkołę, a także odbył
spacer po terenie Zakładu. Przypomnijmy, że ks.
Prymas jest członkiem honorowym Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi i wielkim przyjacielem
Dzieła Matki Elżbiety Czackiej.
w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci śp. Marii Cichańskiej w kaplicy zakładowej odprawiona
została Msza św. Przypomnijmy, że śp. Maria, wieloletni członek Towarzystwa, pracowała w Dziale
Darów od lutego 1982 roku, z kilkuletnią przerwą,
do 31 grudnia 1995 r. Była cichym, skromnym
człowiekiem. W roku ubiegłym, przez przeoczenie
nie podaliśmy daty Jej śmierci, dlatego teraz naprawiamy to niedopatrzenie.
w Sali Domu św. Stanisława w Laskach odbył się
koncert uczniów Konserwatorium dla Niewidomych w Pradze. Koncert wykazał wysoki poziom
nauczania w bratniej szkole w Czechach. Wizyta
gości z Konserwatorium stanowiła rewizytę, gdyż
w ubiegłym roku w Pradze byli przedstawiciele
Szkoły Muzycznej z Lasek.
w kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyła się uroczystość I Komunii Świętej siedmiorga dzieci
z klasy II. Dwie dziewczynki I Komunię przyjęły
w swoich rodzinnych parafiach.
w Warszawie, w wieku niespełna 47 lat, zmarła Dominika Roquelpo-Woźniakowska, wnuczka Stefana Swieżawskiego, a żona Jana Woźniakowskiego,
syna Jacka. Pogrzeb odbył się w Laskach w dniu
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03.05.

04.05.

04.05.

08.-09.05.

12.05.

8 maja. Głównym celebransem był ks. Adam Boniecki. Prochy śp. Dominiki spoczęły w grobie śp.
Dziadka.
na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się
koncert muzyki polskiej zorganizowany przez
Marszałka Bronisława Komorowskiego. Podczas
koncertu wykonano poloneza Pożegnanie Ojczyzny
Michała Kleofasa Ogińskiego, koncert skrzypcowy
Henryka Wieniawskiego i Serenadę Mieczysława
Karłowicza. Zakład w Laskach otrzymał dziewięć
zaproszeń. Koncert poprzedziło przemówienie
Marszałka Sejmu.
przełożona generalna, matka Anna Maria i prezes TOnO Władysław Gołąb zostali przyjęci na
audiencji przez Abp. Kazimierza Nycza. Tematem
rozmowy była troska kierownictwa Dzieła Matki
Elżbiety Czackiej o sprawy duszpasterskie w Laskach.
w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się
egzaminy maturalne. W tym roku przystąpiło do
nich 19 uczniów. Egzaminy ustne trwały do końca
maja.
w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach miała miejsce wizytacja kanoniczna, którą
przeprowadził ks. bp Piotr Jarecki. W niedzielę
9 maja ksiądz biskup odwiedził nasz Zakład.
w Białej Cerkwi, na ścianie dawnego pałacu Branickich, została odsłonięta tablica pamiątkowa
informująca (w języku polskim i ukraińskim), że
w tym domu, w dniu 22 października 1876 roku
urodziła się Matka, Sługa Boża, Elżbieta Róża Czacka. Pomysłodawcą tablicy jest konsul RP w Kijowie,
Edward Dobrowolski. W uroczystości wzięły udział
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14.-22.05.

15.05.

15.05.

17.05.

siostry z domów na Ukrainie wraz z Matką Anną
Marią. Dyrektor szkoły muzycznej – obecnego gospodarza budynku – odczytał fragmenty książki
Michała Żółtowskiego, a uczniowie wykonali kilka
utworów Fryderyka Chopina.
odbyła się, zorganizowana przez Duszpasterstwo
Niewidomych, kolejna pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Przewodnikiem, podobnie jak w roku
ubiegłym, był ks. prof. Waldemar Chrostowski.
w dniu 49. rocznicy śmierci Matki Elżbiety Czackiej obchodzono doroczne Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Laskach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
świętą, po której złożono życzenia imieninowe
Pani Zofii Morawskiej. Dalsza część uroczystości
– występ uczniów i absolwentów szkoły muzycznej
– miała miejsce w Sali Domu św. Stanisława. Medalami PAX ET GAUDIUM IN CRUCE za wieloletnią służbę w Dziele odznaczeni zostali: dr Barbara
Maciejewska i dyr. Jerzy Migurski.
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo
przyjacielowi Lasek, p. Ole Tönsbergowi, został
wręczony Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przesłał list
gratulacyjny, który wręczył odznaczonemu Prymas Senior kardynał Józef Glemp obecny na uroczystości.
w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie odbyło się spotkanie w związku z narodowym świętem Norwegii. W spotkaniu z ramienia TOnO wziął udział prezes Władysław Gołąb
z małżonką.
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21.-23.05.

22.05.

28.05.

29.05.

klasa II Technikum w ramach podsumowania projektu dydaktycznego „Berlin, 55 lat później” odbyła wycieczkę do Berlina.
w Sobieszewie odbyło się Święto Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Po Mszy św. i części oficjalnej wystąpił zespół dziecięcy „Serduszka” ze Szczecina. Następnie, na placu zabaw, miał
miejsce piknik, podczas którego dzieci i zaproszeni Goście wspólnie świetnie się bawili. Ośrodek sobieszewski chce obchodzić swoje święto każdego roku w sobotę po święcie Ośrodka
w Laskach.
we Wspólnocie żułowskiej obchodzono Złoty
Jubileusz Kapłaństwa ks. kan. Edwarda Engelbrechta (święcenia kapłańskie miały miejsce
26.06.1960 r.).
w Laskach odbyło się Zebranie Ogólne Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Zebranie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił i homilię wygłosił o. Eugeniusz Pokrywka. Obrady, pod przewodnictwem dyr. Piotra Grocholskiego, otworzył
prezes Władysław Gołąb. Sprawozdanie ogólne
z działalności Towarzystwa odczytał sekretarz Zarządu – Józef Placha, sprawozdanie finansowe –
p. Dorota Grzesicka, a sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej – s. Jeremia. Po dyskusji i przyjęciu
sprawozdań zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W drugiej części zebrania dokonano wyboru trzech nowych członków.
Trzyletnią kadencję kończyli: p. Lucyna Pilaszek,
o. E. Pokrywka i s. Rut. Wpłynęły również dwie
nowe kandydatury: ks. Janusza Strojnego i p. Alicji Nienałtowskiej. W wyniku tajnego głosowania,
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03.06.

08.06.

19.06.

jako nowi członkowie na kolejną trzyletnią kadencję zostali wybrani: ks. J. Strojny, p. L. Pilaszek
i s. Rut. Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes – mec. Władysław Gołąb;
I Wiceprezes – Matka Anna Maria Sikorska;
II Wiceprezes – dyr. Piotr Grocholski;
Sekretarz – p. Józef Placha;
Zastępca sekretarza – p. Lucyna Pilaszek;
Skarbnik – s. Gabriela Szlubowska;
Zastępca skarbnika – s. Rut Wosiek;
Członkowie: p. Stanisław Badeński, p. Teresa Dederko, ks. Janusz Strojny;
w Warszawie zmarła Barbara Reiff, była wychowanka Lasek, masażystka. Była osobą bohatersko
znoszącą cierpienie. Przeżyła 76 lat. Pochowana
została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim.
w laskowskim szpitaliku – w wieku 66 lat – zmarła śp. Jola Smereczańska, wieloletnia wychowawczyni w Domu Dziewcząt. Msza św. pogrzebowa,
którą celebrowali ks. Kazimierz Olszewski oraz
ks. Jan Konarski, została odprawiona 10 czerwca w Laskach, a pogrzeb miał miejsce 16 czerwca
w Krakowie.
w Laskach, w ósmą rocznicę śmierci Ojca Tadeusza
Fedorowicza, odbyło się spotkanie rozpoczęte modlitwą na cmentarzu. Następnie, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – po dziękczynieniu za życie
i kapłaństwo Ojca Tadeusza przed Najświętszym
Sakramentem – została odprawiona Msza św. Podczas spotkania w Domu Dziewcząt oprócz wspomnień i refleksji, została zaprezentowana książka
MISERICORDIAS DOMINI….
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zakończenie roku szkolnego 2009/2010 we wszystkich placówkach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę i Władysława
Gołąbów, s. Rut Wosiek FSK.
Zdjęcia do numeru przekazali: T. Cwalina, A. Kunicka, s. Goretti , I. Szwarocka, A. Figura, s. Rut Wosiek FSK, s. Teresa
Hosanna od Dzieciątka Jezus karmelitanka OCD
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2010 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, B. Maurer (Austria), 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,
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J. Starostecki, 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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