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93

OD REDAKCJI
Józef Placha

Moje miejsce w Dziele Matki Czackiej
i ostatnie pożegnania

T

egoroczna jesień obfituje w wydarzenia, które dla Lasek są
wyjątkowo ważne. Sto lat temu Róża Czacka powołała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które 11 maja 1911 roku
prawnie zostało zatwierdzone. Dlatego apogeum uroczystości jubileuszowych przewidziano w 50 rocznicę śmierci Matki Czackiej
– 15 maja 2011 roku.
U progu tego wydarzenia, 30 sierpnia br., zorganizowano
w Laskach sesję pedagogiczną, którą poprzedziła Msza św. celebrowana przez księdza profesora Janusza Strojnego. Celebrans
wygłosił również homilię, w której nawiązał także do rozpoczynającego się nowego roku szkolnego w Laskach. Tekst ten – jak
również kalendarium uroczystości jubileuszowych, przedstawionych przez pana prezesa Władysława Gołąba, publikujemy w bieżącym numerze „Lasek”. Natomiast inne punkty programu sesji
sierpniowej, a więc: wystąpienie siostry Radosławy Podgórskiej
pt. „Róża Czacka – droga przez stulecie” oraz panel dyskusyjny
z udziałem naszych pracowników – sióstr: Hieronimy Broniec,
Lidii Witkowskiej i Faustyny Szulc oraz pani Barbary Leszczyńskiej, pana Marka Szulca i pana Jana Michalika – opublikujemy
w maju przyszłego roku, łącząc stulecie naszego Towarzystwa
z setnym numerem „Lasek”. Liczymy również na wypowiedzi
innych pracowników, a także przyjaciół naszego czasopisma, poddając pod rozwagę następujące zagadnienia:
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- początek mojej drogi do Lasek jako pracownika lub osoby
zaprzyjaźnionej;
- co zostało przeze mnie odkryte w Laskach, za co należy dziękować Bożej Opatrzności;
- co z przeszłości należałoby ocalić od zapomnienia;
- w perspektywie przyszłości Lasek wskazać na coś, czego
w naszej wspólnocie wciąż jeszcze brakuje.
Oczywiście powyższe hasła nie wyczerpują bogactwa osobistych doświadczeń, które można byłoby sprowadzić do tytułu:
Moje miejsce w Dziele Matki Czackiej. Są one jedynie punktem
wyjścia i otwartą przestrzenią do swobodnych refleksji, które prosimy przesyłać do redakcji „Lasek” do 31 stycznia 2011 roku.

* * *
Już po przygotowaniu do druku tego numeru „Lasek” wstrzymaliśmy się z jego wydaniem z powodu odejścia do Pana dwóch
ważnych dla naszego środowiska osób: pani Zofii Morawskiej
i siostry Klary Jaroszyńskiej, którym wiele kart poświęcamy w tym
jesiennym numerze. Z jedną i drugą osobą – już świętej pamięci
– los zetknął mnie w sposób szczególny.
Siostra Klara zaproponowała mi pracę w Laskach w 1969
roku, natomiast pani Zofii Morawskiej, przez niemal 30 lat miałem przyjemność lektorowania. Niestety w czasie ostatnich kilku
miesięcy zabrakło mi czasu na wspólną lekturę, pozostawiając
wyrzuty sumienia; być może w ostatnich chwilach życia – bardziej
niz przedtem – potrzebna Jej była obecność przyjaciół. Dzielnie
trwał przy pani Zuli pan Andrzej Przewłocki, z którym przez jakiś
czas wymienialiśmy się jako lektorzy. Przedtem czytał pani Morawskiej także pan Leon Czosnowski, pan Jan Krakowiak, pani
Elżbieta Cielecka, pani Lucyna Pilaszek oraz inne osoby – wszystkich lektorów nie sposób wymienić.
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Moje „za mało” – mimo intensywnych kilkudziesięciu lat
wspólnych lektur – jest dla mnie przestrogą, aby zwłaszcza dla
osób w podeszłym wieku i chorym czasu nie żałować, gdyż może
się okazać, że zabraknie go nawet dla najbliższych. Pozostaje nam
już wówczas tylko modlitwa.
Dlatego, mimo wszystko, te dwa smutne pożegnania nie są dla
mnie rozstaniem, lecz wciąż trwającą obecnością.
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LIST
W miejscu tradycyjnego już listu pana Władysława Gołąba,
umieściliśmy przygotowany przez niego tekst, który w formie
wkładki załączamy także do wszystkich programów wydarzeń
związanych z naszym jubileuszem.
(red.)

Władysław Gołąb

Stulecie Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
1911 – 2011

H

rabianka Róża Czacka, prawnuczka Tadeusza Czackiego, urodziła się w Białej Cerkwi 22 października 1876 r.
(zmarła 15 maja 1961 r. w Laskach). W wieku 22 lat zaczęła
tracić wzrok. Za namową dr. Bolesława Gepnera postanowiła
zająć się niewidomymi w Polsce. Pierwszym krokiem w realizacji tego postanowienia, było powołanie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie – zebranie założycielskie
odbyło się jesienią 1910 r., a rejestracja przez władze carskie
11 maja 1911 r. W celu zdobycia ofiarnego personelu dla realizacji tworzącego się Dzieła w 1918 r. powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W 1922 r. podjęła
z udziałem młodego ziemianina Antoniego Marylskiego budowę Zakładu w podwarszawskich Laskach. Do współpracy zaprosiła ks. Władysława Korniłowicza. W ten sposób powstało
Dzieło Matki Elżbiety Czackiej, zwane również Dziełem Nie8

widomych. W skład Dzieła weszły trzy grupy osób: niewidomi,
siostry zakonne i pracownicy świeccy. Na cześć Trójcy Przenajświętszej Dzieło to nazwano „Triuno”.
Matka Elżbieta Czacka (imię Elżbieta przyjęła jako imię
zakonne) jeszcze przed powołaniem Towarzystwa nawiązała
współpracę z najlepiej zorganizowanymi ośrodkami szkolenia
niewidomych w Europie. Natomiast ks. Władysław Korniłowicz nawiązał kontakt z wiodącymi ośrodkami myśli chrześcijańskiej. Dzięki temu Laski stały się nie tylko kuźnią nowoczesnej tyflopedagogiki i rehabilitacji zawodowej niewidomych,
ale również szkołą neotomizmu i odnowy liturgicznej w Polsce. Pod koniec lat trzydziestych w Laskach pobierało naukę
w szkole powszechnej i gimnazjum ponad 180 dzieci i młodzieży. Podczas II wojny światowej Zakład w Laskach uległ prawie
całkowitemu zniszczeniu. W okresie Powstania Warszawskiego
Zakład służył jako szpital i schronienie dla powstańców oraz
napływającej ze stolicy ludności. Okres po wojnie, to czas intensywnej odbudowy przy ogromnym wsparciu Polonii zagranicznej, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Mimo utrudnień ze
strony władz Polski Ludowej, Dzieło nadal rozwijało się. Duże
znaczenie miała przyjaźń Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspierającego Laski duchowo. Przyjaźń ta miała swój
początek z czasu wojny, gdy późniejszy Prymas Tysiąclecia był
wówczas kapelanem w Zakładzie.
W Laskach swoisty azyl znajdowali ludzie z opozycji, prześladowani przez władze komunistyczne. Istotne znaczenie
wspierające posiadały też wizyty żon prezydentów: Stanów
Zjednoczonych, Francji, Włoch, królowej Norwegii i innych.
Szkolenie i rewalidacja niewidomych rozwijały się dynamicznie. Dzięki Laskom wprowadzono w Polsce nowoczesną amerykańską metodę posługiwania się długą białą laską, naukę
widzenia z wykorzystaniem resztek wzroku i inne. Obecnie
zakład działający pod nazwą Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
9

im. Róży Czackiej posiada następujące placówki: dział wczesnego wspomagania niewidomego dziecka w Laskach i Gdańsku-Sobieszewie, przedszkole, dwie szkoły podstawowe, dwa
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technikum informatyczne, technikum masażu, szkołę
policealną, szkołę muzyczną I stopnia oraz warsztaty rehabilitacji zawodowej, kształcące niewidomych w wielu zawodach.
Ośrodek na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej posiada placówki dla niewidomych
z lekkim upośledzeniem umysłowym. We wszystkich placówkach kształci się obecnie około 280 dzieci i młodzieży, a wczesnym rozwojem niewidomego dziecka objęte jest ponad 250
dzieci i ich rodzin. Ponadto Towarzystwo prowadzi inne placówki działające na rzecz niewidomych: filię Ośrodka w Rabce,
Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Gdańsku-Sobieszewie, Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, Dom
dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach, a ponadto: bibliotekę brajlowską, czarnodrukową, publikacji multimedialnych i książek nagranych na kasetach, dział wydawnictw dla
niewidomych, dział tyflologii. Towarzystwo jako jedyna placówka w Polsce, prowadzi dział dla absolwentów, który ostatnio
realizuje projekty unijne w ramach programu „Kapitał Ludzki”.
Dział ten zajmuje się nie tylko zatrudnianiem niewidomych, ale
również niesieniem pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
współpracując z duszpasterstwem niewidomych.
Absolwentami Lasek są: laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych – Edwin Kowalik, wybitny pianista jazzowy – Janusz Skowron, prof. matematyki – Jan Krępa, dr fizyki
jądrowej – Andrzej Adamczyk, pisarz – Jerzy Szczygieł, poeta
Andrzej Bartyński i wielu innych zasłużonych dla nauki i kultury polskiej. W Laskach mamy zatrudnione 64 osoby niepełnosprawne, w tym 15 osób niewidomych.
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Ten piękny bilans stulecia Dzieła Matki Elżbiety Czackiej
byłby niemożliwy, gdyby nie ogromny wkład wielu ludzi, którzy
poświęcili swe życie temu Dziełu oraz wielu ludzi dobrej woli,
którzy całym sercem i posiadanym mieniem wspierali Dzieło.
Wszystkim składam gorące podziękowanie.
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NOWY ROK SZKOLNY
Ks. Janusz Strojny

Dorastać do wspólnoty Lasek
(Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie
Sesji Pedagogicznej 2010 r. – 30 sierpnia)

M

oi drodzy, przypowieść, którą słyszeliśmy przed chwilą, ma charakter eschatologiczny. Jezus mówi tę naukę
w tle swojej męki, nadchodzącej śmierci oraz zmartwychwstania. Dlatego ta podróż do Jerozolimy, którą Jezus odbywa, wyznacza naszą drogę do udziału w misterium Jezusa Chrystusa.
Niewątpliwie jest tak, że jesteśmy wezwani do tego, aby
uczestniczyć w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Jezus zmierzał do Jerozolimy, a uczniowie byli przekonani – o czym rozmawiali wcześniej – że królestwo Boże zaraz się zjawi. Byli przekonani, że Jezus idąc do Jerozolimy, wreszcie zdobędzie władzę,
mocą swoją opanuje wszystko i zostanie obwołany królem.
Tymczasem zdarzyło się zupełnie inaczej, aniżeli to przewidywali uczniowie podążający za Jezusem, bowiem dzieło Chrystusa było przed nimi zakryte i nie rozumieli go.
Przypowieść ta ujawnia i uświadamia nam przede wszystkim potrzebę naszego wspólnego zaangażowania w Ewangelię,
w życie, w służbę człowiekowi, służbę Bogu. Pierwszym i podstawowym wymogiem jest zgoda na to, aby Jezus był obecny
w naszym życiu. Trzeba sobie jasno postawić pytanie: czy jestem sługą użytecznym, czy też tym sługą, który schował minę
w chusteczkę, nosił przy sobie, żeby oddać ją potem właścicielowi.
12

Stoimy przed istotnym wezwaniem i nie jest to sprawa błaha,
jak mogłoby się wydawać. Nie wystarczy wysłuchać przypowieści i obojętnie pójść w życie dalej. Czy rozumiemy, że obecność
tutaj, na Eucharystii, pociąga za sobą życiowe konsekwencje?
Albo Bóg będzie błogosławił i będzie dawał swoją moc i wspierał w codzienności, albo człowiek będzie chodził swoimi własnymi ścieżkami i nic z tego właściwie nie wyniknie, poza tym,
że będzie coraz bardziej sfrustrowany i niezadowolony z życia.
Spójrzmy najpierw na tło historyczne tej przypowieści, którą Jezus mówi. Nabycie godności królewskiej, wyjazd w dalekie
strony - patrząc z perspektywy dzieła Jezusa - oznacza dzieło odkupienia. Jezus idzie do Jerozolimy, aby poprzez mękę i śmierć
nabyć godność królewską, stać się Panem całego świata i stworzenia. Jednocześnie jest w tej „dalekiej stronie”, czyli zasiada po
prawicy Ojca, w królestwie Chwały i stamtąd nieustannie do nas
przychodzi. Powrót to paruzja – przyjdzie ponownie, aby dokonać sądu nad światem, a także nad naszym zaangażowaniem
w wiarę i służbę.
Przypowieść, którą mówi Jezus, ma konkretne tło historyczne. Herod po śmierci rozdzielił królestwo między trzech swoich
synów. Aby objąć stolice, musieli udać się do Rzymu po inwestyturę – potwierdzenie władzy. Jednym z synów był znany nam
z Biblii Archelaus, który pojechał do Rzymu, by zabiegać o tę
właśnie inwestyturę. Tymczasem Żydzi wysłali za nim poselstwo
pięćdziesięcioosobowe z petycją, że nie życzą sobie, i absolutnie
nie chcą, aby Archelaus panował nad nimi. Cezar nie wysłuchał
żądań delegacji i uczynił Archelausa władcą, ale nie królem, tylko tetrarchą Judei. Kiedy Archelaus wrócił, wtedy rozliczył się ze
swoimi przeciwnikami i dokonał egzekucji na trzech tysiącach
swoich przeciwników – krótko mówiąc wymordował wszystkich, którzy byli przeciwko niemu. To właśnie znaczą słowa „pościnanie w oczach”. Był tak uprzejmy, że towarzyszył skazańcom
przy egzekucji. Tak się przedstawia tło historyczne.
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Natomiast my mamy spojrzeć na tę przypowieść i na jej odniesienie metaforyczne przez wiarę, bowiem chodzi o Jezusa
i Jego dzieło, misterium paschalne, dzięki któremu posiądzie
władzę. Wszystkie zapowiedzi naszego Pana rzeczywiście się
spełniły: Jezus został odrzucony przez starszyznę i cały lud. Czy
nie jest podobnie w naszym życiu, gdy odrzucamy Jezusa, bo
nam nie odpowiada, bo Jego nauka jest zbyt radykalna? Nie odpowiadają nam warunki, w których żyjemy, sytuacje, w których
się znajdujemy, nie akceptujemy swojego życia, bo chcielibyśmy,
żeby ono było inne i lepsze. Nietrudno dostrzec w takiej postawie odrzucenie Jezusa, Pana i Króla. Zrezygnowanie z tego, żeby
Jezus był dla mnie Panem, to jest jakaś moralna bieda i doświadczenie, które na nas przychodzi, mimo że wiemy, jakie jest nasze
powołanie.
Postawmy sobie pytanie: czy każdy z nas pomyślał o swojej przyszłości – przyszłości w sensie zbawienia, w sensie królestwa Bożego? Żyjemy chwilą obecną, ale w tej chwili obecnej
często nie widzimy Jezusa Chrystusa. Dostrzegamy tylko ten
świat doczesny ze swoimi problemami, ze swoimi trudnościami, a Jezus chce, żebyśmy spojrzeli na życie w perspektywie naszej przyszłości. Pragniemy, aby królestwo nastąpiło zaraz, aby
wszystkie problemy ustąpiły natychmiast, a nie kiedyś później.
I otóż chcielibyśmy, żeby to królestwo, którego pragnęli uczniowie, nastąpiło już teraz, natychmiast, żeby Jezus zapanował nad
Jerozolimą, naszą rzeczywistością, i okazał swą władzę. Czegoś
podobnego oczekujemy i my, żeby nasze problemy, nasze sprawy, były rozwiązywane natychmiast, żeby wszystkie trudności
od ręki ustępowały.
Otóż, jeśli jest w nas taka postawa, to chyba nie bardzo rozumiemy misterium Chrystusa, bo przecież Chrystus – jak mówił
św. Paweł, czy jak czytamy w wielu innych tekstach Pisma Świętego Nowego Testamentu – przez Mękę i śmierć wszedł do chwały.
Wobec tego, kiedy przychodzą na nas doświadczenia i trudno14

ści, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli włączymy
to w Krzyż Chrystusa, jeżeli to oddamy Jemu, wówczas z tego
doświadczenia wyrasta nowe dobro. Jeżeli nie włączymy tego
w Krzyż Chrystusa, nie będzie owego nadprzyrodzonego dobra.
Chyba musimy zdawać sobie sprawę z tego, że doświadczenia,
które na nas przychodzą, to nie jest jakieś zło, które spada na nas
niespodziewanie, jakieś fatum, jakiś ślepy los, który nas dotyka.
W tym wszystkim jest obecny Chrystus z pełnią miłości i troski
o nas.
Powiedziałem na początku, że nie możemy tkwić w pragnieniu, aby nasze życie było cudowne, piękne, byśmy wszyscy
i zawsze doświadczali przeżycia ważności, poczucia wielkości,
szczęścia na każdy dzień. Ewangelia, która oświeca nasze codzienne życie, która nas przemienia, Jezus który przychodzi,
przychodzi do mnie, konkretnie do mnie, do takiego, jakim jestem, jak staję przed Panem.
Powinniśmy uczyć się stawać uczciwie przed Bogiem w całej
prawdzie, jacy jesteśmy, bez osłaniania się, bez barw ochronnych, tych wszystkich osłon i masek, które na siebie nakładamy. Trzeba przed Bogiem stanąć w prawdzie, bo wtedy Ewangelia jest włożona w nasze człowieczeństwo, jak zaczyn w mąkę,
i przemienia nas. W przeciwnym razie mąka bez zaczynu nie
przemieni naszego człowieczeństwa i postawy w chleb miłości.
Spójrzmy na postawę tych sług, którzy otrzymali po minie,
bowiem mieli nimi wszyscy zarabiać. Owa mina to oczywiście
symbol darów, wartości, które otrzymujemy od Boga. Mamy się
rozwijać poprzez dary naturalne, które otrzymaliśmy, czyli zdolności, w które zostaliśmy wyposażeni i poprzez dary nadprzyrodzone, a więc łaski, które Chrystus nam daje, aby nas umocnić,
abyśmy mogli nasze dary naturalne rozwijać i nimi zarabiać,
siebie kształtować, a posiadając je, innym pomagać. Na tym polega stawanie w całkowitej prawdzie przed Chrystusem, przed
Bogiem.
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Niewątpliwie Bóg stawia wymagania na miarę naszych możliwości i darów, które nam daje. Nie żąda rzeczy niemożliwych,
ale żąda jednej rzeczy – uczciwości i rzetelności w tym wszystkim, co robimy. Jeżeli jesteśmy rzetelni i uczciwi, to łaska Boża
nas wspiera i możemy dokonać rzeczy, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Z naszej zaś strony trzeba, żeby było więcej
wyrozumiałości w stosunku do bliźnich, do tych, którzy są obok
nas, żebyśmy nie byli jak ci słudzy, którzy, gdy pan wyjechał,
zaczęli bawić się, upijać się, hulać i bić współtowarzyszy.
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt lat naszego życia. Jest to wystarczająca ilość czasu, abyśmy z tego życia zrobili dobry użytek. Znowu zadajmy sobie pytanie: jak wygląda to nasze życie
i czy chcemy z niego zrobić dobry użytek, czy też nie utknęliśmy
na rafie egocentryzmu, a może jeszcze gorzej – egoizmu? Kiedy
zrobimy dobry użytek z naszego życia? Z całą pewnością, gdy
służymy. Gdy swoje życie rozdajemy, jak chleb, czynimy z niego dar, wówczas inni mają do niego dostęp, mogą uczestniczyć
w naszym życiu. Natomiast nieszczęściem jest owa bezczynność
duchowa, lenistwo czy niewrażliwość na drugiego człowieka,
które reprezentuje sługa z jedną miną. Tak naprawdę nie było
w nim miłości do pana, być może też nie chciał, żeby nad nim
panował. To lenistwo duchowe, bezduszność doprowadziły go
do tego, że nie poznał miłości pana i nie otrzymał nagrody. Wyrzekł się odpowiedzialności za swojego pana, za drugiego człowieka, a także za to, co robi. I właśnie wtedy, kiedy nie podejmujemy wysiłku służby, gdy ogarnia nas przemożne lenistwo,
możemy utracić wszystko, cośmy do tej pory otrzymali. Mina
w postaci darów naturalnych i nadprzyrodzonych, które otrzymaliśmy, ma służyć temu, by nimi zarabiać.
Jesteśmy w tym świecie, który jest, w świecie, który używa
mało rozumu, a ma dużo emocji i dlatego jest bardzo subiektywny. Każdemu się wydaje, że ma rację, każdy wszystko wie.
W takim świecie żyjemy i to słyszymy na co dzień w telewizji.
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Nikogo o nic nie posądzam, nikogo o nic nie pomawiam. To na
co dzień słyszymy w środkach masowego przekazu – wszyscy
wszystko wiedzą, wszyscy na wszystko mają receptę. A może
jest to po prostu nasze nieszczęście czy kalectwo współczesnego
świata, że zamiast rozważać, zamiast myśleć, zaangażować się
w kontakt ze swoim Panem, w modlitwę, to nam się wydaje, że
już wszystko wiemy i chcemy tylko rozwiązywać. Otóż problem
w tym, że aby rozwiązać, trzeba rozumieć? Czy my naprawdę
rozumiemy sprawy, w których uczestniczymy, czy rozumiemy
ludzi, wśród których pracujemy i z którymi pracujemy, czy tylko wkładamy im na ramiona rozwiązania, które subiektywnie
uznajemy za słuszne, nakłaniamy ich do realizacji tych zadań,
natomiast nie podejmujemy z nimi współpracy? To jest kalectwo
współczesnego świata, który funkcjonuje bardzo subiektywnie,
a rozwiązania, które wypracowuje, wszystkim chce narzucić,
bez żadnego dialogu.
Nie możemy naśladować tego świata, ale Chrystusa, który
przyszedł słuchać, służyć, pomagać. Tylko On naprawdę rozumie człowieka i wie, co dla niego jest dobre. Może dobrze byłoby, gdybyśmy bardziej niż tego świata słuchali Chrystusa, bo On
nam powie, co jest dla nas dobre. W posłuszeństwie dojrzewamy jako ludzie do pełni życia..
Pracujemy we wspólnocie. Spójrzmy zatem na wspólnotę
poprzez tę apostolską, o której mówi Chrystus. By życie było dobre, owocne, to trzeba, żeby wspólnota była dobra, miała właściwą jakość życia i jakość relacji osobowych.. W rodzinie te relacje
są naturalne, nie trzeba się o nie starać. Także w społeczności
narodowej - jesteśmy wszyscy Polakami i nikt o to się nie prosił,
ani nie pytał, nie składał żadnego podania. Urodził się Polakiem
i nim rzeczywiście jest. Natomiast w każdej innej wspólnocie
jest to tak, że musimy wejść w nią, zaakceptować i zostać zaakceptowanym. Oczywiście to wymaga pewnego wysiłku i pracy, nie mizdrzenia się do wspólnoty, nie zabiegania o względy
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wspólnoty, tylko wniesienie do wspólnoty wartości, dobra, które
jest we mnie, którym jestem ja sam. Ja to dobro mam wnieść do
wspólnoty, o nie zabiegać, natomiast nie tworzyć układów, nie
mizdrzyć się, bo to jest tak naprawdę droga donikąd.
Potrzeba nam więcej wewnętrznej wolności. Jesteśmy poprzez mentalność współczesnego świata skrępowani wewnętrznie pewnymi narzuconymi sposobami myślenia, reagowania
i działania. Mamy szukać rozwiązań, a więc dojrzewać w tym
wszystkim, czym żyjemy, poprzez relację z Chrystusem i poprzez relację z drugim człowiekiem, rozmawiać z nim, słuchać
go, rozeznać, co on ma do powiedzenia. Współczesny świat nie
słucha. Wszyscy tylko mówią, co trzeba zrobić, natomiast nikt
nie słucha drugiego człowieka. To jest kalectwo i klęska, które
dzisiaj przeżywamy, ale tak właśnie jest. Zatem służąc tej wspólnocie, mając na uwadze choćby Dzieło - Laski, młodzież, dzieci
niewidome, które mamy przygotować do życia - warto pamiętać
o tym, że mamy dać chleb i przygotować do życia, ale nie tylko.
Nauka, wiedza, sprawność życiowa – wszystko to bardzo ważne, jednak z tego niewiele wyniknie, jeśli nie damy im miłości,
wolności i godności ludzkiej. Tak dawał Jezus, kiedy rozmnażał
chleb – nie tylko karmił rzesze, żeby nie ustawały w drodze, ale
dawał im miłość, przywracał im ludzką godność.
Prawdziwe wychowanie na tym polega, że damy do ręki nie
tylko narzędzie, nie tylko damy chleb, nauczymy zaradności
życiowej, ale damy ludziom godność, prawdziwą miłość, żeby
wiedzieli, kim są i po co żyją. Sama zaradność życiowa będzie
niewystarczająca i może z nich uczynić żebraków. Myślę, że
jeśli chodzi o naszą wspólnotę, to trzeba sobie uświadomić, że
w relacji: ja – wspólnota, a więc ja – oni, ja – wy, jest pewien
mechanizm, który trzeba pokonać.
Musimy stanąć jako „my”, wszyscy razem, przestać myśleć
w kategorii ja – oni i ja – wy, ale zacząć myśleć w kategoriach
„my”. Wtedy ta wspólnota zaczyna lepiej funkcjonować, zaczyna
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lepiej działać. Taka postawa przynosi bardzo konkretne owoce,
gdy przechodzimy na płaszczyznę „my”. W naszym przeżyciu,
w naszej świadomości, w naszej psychice „ja” przestaje być dominujące. Przestaję myśleć, co dla mnie, przestaję myśleć o sobie,
a myślę w kategoriach wspólnoty i tego, co mamy do wykonania
dla wspólnoty: zadań, wartości, dobra, które w tej wspólnocie
realizujemy
Myślę, że odejścia ze wspólnot, odejścia ze zgromadzenia są
zawsze konsekwencją nierozwiązania problemu „ja – oni”. Nie
zmieściłem się, nie mogę w tej wspólnocie żyć. Nie mieszczę się,
ponieważ ich często nie rozumiem, nie umiem ich zaakceptować, nie umiem podjąć współpracy. Jestem i żyję obok wszystkich, chociaż jestem z wszystkimi. Te problemy trzeba podejmować i uczyć się rozwiązywać.
Musimy nauczyć się odnajdywać cele wspólnoty na pierwszym miejscu, a nie swoje własne. Rozumieć, dokąd ta wspólnota zdąża, po co ona istnieje, jakie są jej podstawowe zadania
i być na tyle otwartym, że gdy przychodzą nowe problemy, nowe
zadania, umieć je podjąć. Wspólnota musi być otwarta.
Przeczytałem kilkakrotnie książkę Parkinsona o „prawie Parkinsona” i myślę, że ono często występuje w życiu – w naszym
też. Kiedy za bardzo biurokratyzujemy życie, jest nadmierna
ilość dyrektyw, praw, to człowiek gdzieś w tym ginie. Następnie
wszystko wymaga rzetelnej obsługi i wtedy zatrudnia się więcej ludzi. Do nikogo żadnych aluzji nie robię, tak działo prawo
Parkinsona. Warto sobie tylko to uświadomić, ten mechanizm,
kiedy wspólnota czy społeczność zajmuje się sobą. Ma tyle pracy, tyle rozmaitych zajęć i obowiązków, że nie jest już otwarta na
zewnątrz, na działanie dla dobra drugich, przestaje zapładniać
duchowo i utyka w konsumpcjonizmie.
Wspólnota musi nieustannie dorastać do tych celów podstawowych, które zostały dane, dzięki którym ta wspólnota istnieje,
funkcjonuje i służy życiu. To trzeba odkryć na nowo, odsłonić
19

i w to się angażować, przyjmując nowe możliwości, nowe wymagania, nowe konieczności. Potrzeba budowania wspólnoty
rodzinnej, klimatu rodzinnego, przyjaznego życiu, nie zaś jedynie pracowniczego, instytucjonalnego. Tylko w zdrowej wspólnocie jej członkowie dobrze się znają, wzajemnie się rozumieją,
umieją sobie szczerze pomagać. Jeżeli tego zabraknie, pozostanie jedynie struktura instytucjonalna, do której trybów piach się
dostanie i będzie zgrzytało. Niezależnie od naszych pragnień,
tak to już jest.
Jednej rzeczy jeszcze nam potrzeba, mianowicie, żeby przyjmować Ewangelię, ale przyjmować Ją do siebie, do swojego serca, do swojego wnętrza, żeby we mnie pracowała, mnie przerabiała, żeby Chrystus we mnie mógł działać. Dopiero wtedy
tworzy się to, co jest istotne i do czego wzywa Chrystus. Inaczej
mówiąc: potrzeba nam stałej, pewnej formacji. Parkinson napisał i wielu innych mądrych ludzi to potwierdziło, że brak formacji prowadzi zawsze do frustracji i nie ma innej możliwości.
Brak Ewangelii w życiu człowieka powoduje zawsze takie same
skutki. Jeżeli ludzie nie zastanawiają się, nie myślą o swoim życiu, świadomie go nie przeżywają, to konsekwencją będą zawsze
bolesne frustracje.
Myślę, że warto pamiętać o tym, co Jezus nieustannie nam
powtarza: abyśmy wzięli się do pracy, jednakże w pierwszym
rzędzie za siebie. Wtedy będziemy otwarci na innych, wspólnota
będzie dojrzewała i dorastała, będzie zdolna odpowiedzieć na
wszystkie problemy, które się pojawiają, a przede wszystkim na
współczesne problemy człowieka. Miejmy Chrystusa – a w Nim
człowieka – na pierwszym miejscu przed oczyma, na pierwszym
miejscu w naszych refleksjach, zaangażowaniach.
Musimy odejść od materializmu, który nam zakorzeniano
przez cały dwudziesty wiek. Wyzwolić się od spustoszenia, które
uczynił on ludziom w głowach, a mianowicie, że najważniejsze
to: urządzić się, mieć, posiadać, panować, mieć władzę, do20

minować.. Mamy się nauczyć być z człowiekiem, bo Jezus jest
z nami. Przychodzi do nas w Eucharystii i jest z nami żywy, miłujący i przemieniający nas. Nauczmy się być w sposób wolny
z drugim człowiekiem, towarzyszyć mu, pomagać w rozwoju,
we wzroście, przez to sami będziemy się rozwijać. To jest właściwie ta podstawowa relacja, której nas nieustannie uczy Jezus
Chrystus, a która jest widoczna w relacji Maryja – Jezus. Jezus
nic nie nakazywał swojej Matce, a ona zawsze z Nim była, aż
po Krzyż. To jest wzór, który powinniśmy naśladować – być
z człowiekiem, towarzyszyć mu, aż do momentu, kiedy się usamodzielni. A jako wspólnota – być ze sobą razem. Jezus nam
naprawdę w tym towarzyszy. Zawierzmy siebie i wszystkie nasze
problemy Panu życia i śmierci.
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Władysław Gołąb

U progu stulecia Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi

W

itam wielebne Siostry, czcigodnych Księży, szanownych
Państwa. Spotykamy się na kolejnej sesji sierpniowej,
z tym, że ta sesja jest wyjątkowa, bo wyprzedza rok jubileuszowy, rok stulecia Dzieła Matki Czackiej.
Dwa lata temu obchodziliśmy dziewięćdziesięciolecie
Zgromadzenia. Dzieło powstawało w czasie, a początkiem
było zebranie przyjaciół Róży Czackiej w Warszawie jesienią
1910 roku. Wtedy uchwalono statut, powołano władze. Statut
przygotował niewidomy adwokat Stanisław Bukowiecki, późniejszy (w okresie międzywojennym) prezes Prokuratorii Generalnej – organu, którego celem była ochrona cywilno-prawnych interesów państwa. Osiem lat później Róża Czacka uznała, że trzeba Dzieło wzmocnić ofiarnym, oddanym personelem
i w 1918 roku powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża.
W latach dwudziestych do Dzieła dołączył Ojciec Władysław
Korniłowicz. Dzisiaj Matka Czacka i Ojciec Korniłowicz – słudzy Boży. I w ten sposób powstało Dzieło, które objęło również
niesienie światła niewidomym na duszy. Dzieło, w którym żyjemy, działamy i które staramy się rozwijać. Fundamentem jest
myśl Matki Czackiej i Ojca Korniłowicza. Na tym mocnym fundamencie budujemy gmach, który jest Dziełem Niewidomych
wieku XXI.
Przypomnijmy: Matka Czacka w chwili powołania Towarzystwa liczyła zaledwie 34 lata, była młodą kobietą. Ojciec Korniłowicz, kiedy przystępował do Dzieła miał lat 38. Młodzi ludzie. Późniejszy ksiądz Antoni Marylski, kiedy przystępował do
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Dzieła, miał lat 28. To byli ludzie młodzi, którzy pragnęli działać, tworzyć, budować, ale budować na fundamencie Ewangelii Chrystusowej. Musimy ten fundament uczcić, uszanować. I
w tym duchu mamy obchodzić Jubileusz stulecia Dzieła Matki
Czackiej.
Rok ten rozpoczniemy 22 października przez uroczyste poświęcenie nowego archiwum, w którym znajdować się będą dokumenty Towarzystwa i Zgromadzenia. Zostaną też poświęcone
w kaplicy nowe organy piszczałkowe, które będą uświetniać nie
tylko uroczystości liturgiczne, ale również służyć przy organizowaniu koncertów muzyki organowej.
Patronat nad Jubileuszem obejmują dwie osoby: prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz. Do komitetu honorowego powołamy wielu ludzi, dzisiaj na zebraniu komitetu ustalimy listę. Na pewno
wśród honorowych członków komitetu będzie Prymas Senior
– kardynał Józef Glemp, kardynał Franciszek Macharski i biskup Bronisław Dembowski oraz wielu ludzi kultury, działaczy
społecznych i naszych darczyńców. Nie będziemy powoływać
polityków. Laski chcą być apolityczne, czyli nie „partyjniackie”.
Polega to na tym, że każdy z nas musi budować dobro państwa
w swoim sumieniu, w swoim sercu. Oczywiście głosować trzeba, zabierać głos trzeba. Trzeba wybierać, zgodnie z najlepszą
wiedzą, przede wszystkim ludzi sumienia. O to gorąco proszę
wszystkich. My możemy budować wspaniałe, demokratyczne,
wolne państwo w swoim sercu, rozumie, w swoim postępowaniu. Państwo bez nienawiści i wzajemnych oskarżeń.
Dziś rozpoczynamy tą sesją okres przedjubileuszowy. Cała
sesja jest nastawiona na przeszłość. Wiadomo, że 18 września
będzie spotkanie integracyjne w Laskach wszystkich pracowników, bo – tak jak ks. Profesor powiedział w kazaniu – tworzymy specyficzną wspólnotę, która jest wspólnotą wspólnot,
bo jest nas bardzo wielu. Przypomnę, że wszystkich pracowni23

ków Dzieła jest ponad pięciuset. Nie znamy się, a więc żyjemy
w tych małych wspólnotach szkolnych, internatowych, biurowych i trzeba je wszystkie cementować, trzeba naprawdę dążyć
do tego, abyśmy mówili nie „ja”, tylko „my”. Żeby każdy czuł się
członkiem tej małej wspólnoty, a te wspólnoty trzeba ze sobą łączyć, integrować, bo jak kiedyś już mówiłem, przecież głównym
celem jest wychowywanie niewidomych dzieci, formowanie
w nich pełnowartościowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
– wychowawcą i nauczycielem jest każdy pracownik Dzieła,
nawet ten pracujący w biurze, na podwórzu, ten, który swoim
uśmiechem, swoją życzliwością buduje klimat Lasek. Klimat,
który powinien działać uzdrawiająco, pobudzająco. Iluż polityków przewijało się przez Laski i mówiło: „tu znajdujemy oddech, tu znajdujemy poczucie wolności, wolnego człowieka”.
Chciałbym, żeby to było naszym podstawowym celem.
Na przełomie września i października będziemy mieć relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To będzie okres modlitwy,
szczególnej refleksji. Błogosławiony Jerzy zło dobrem zwyciężał i swoją ofiarą życiową ukazał nam drogę wolnego człowieka. Dzień Nauczyciela, 14 października, również będzie
nastawiony na rok jubileuszowy. Później, 22 października, nastąpi uroczysta inauguracja roku jubileuszowego. 16 stycznia
2011 roku, msza radiowa w kościele św. Krzyża będzie również poświęcona jubileuszowi. W kwietniu, na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się konferencja
na temat: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne związane z konferencją jest pan Józef Placha. Jest propozycja, żeby na konferencję zaprosić nie tylko
naukowców z tego uniwersytetu, ale również z KUL-u z UW
i innych. Już obiecał swoją obecność na niej, może i z referatem,
Arcybiskup Kazimierz Nycz. Będą jeszcze inne spotkania, koncerty, a całość zakończymy 15 maja 2011 roku.
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Miesiąc maj dla jubileuszu ma podwójne znaczenie: 11 maja
1911 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo przez władze
administracyjne w zaborze rosyjskim. Równocześnie 15 maja
będziemy obchodzić 50-tą rocznicę śmierci Matki Elżbiety
Róży Czackiej. Piękna klamra! Myślę, że odbędą się wtedy różne
imprezy, trudno dziś je wymieniać, bo to wszystko na razie są
projekty, które przygotowuje nasz Komitet Organizacyjny Roku
Jubileuszowego.
Będzie również promocja książki pani Elżbiety Przybył-Sadowskiej o charakterze historycznym stulecia Lasek. W dziale
tyflologii, u s. Elżbiety, przygotowuje się zbiór dokumentów dotyczących historii stulecia. Myślę, że będą to materiały niezwykle pomocne w dalszej pracy.
Mówiłem na początku o tym, jak młodymi ludźmi była
Matka Elżbieta Róża Czacka, ksiądz Władysław Korniłowicz,
Antoni Marylski. Teraz Państwo jesteście młodzi i chciałbym
żebyście również z całą pasją włączyli się w budowę Dzieła, żebyście dokładali swoje cegiełki, tworząc piękny gmach.
Zawsze on musi być jednak oparty o fundamenty Ewangelii
i testamentu Matki Czackiej.
Dzieło to jest z Boga i dla Boga, innej racji bytu nie ma. Kto
nie znajdzie się w idei tego testamentu, niestety powinien odejść
z Lasek. To nie jest selekcja, jakieś działanie wykluczające, ale
naprawdę chcemy, żebyśmy to Dzieło budowali na trwałym fundamencie Założycielki, w sposób twórczy i taki, który pozwoli
mu przetrwać wieki.
Dzisiaj również rozpoczynamy rok szkolny. Życzę wszystkim
Państwu: nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom
Lasek jak najwięcej siły, zapału, sukcesów i jak najwięcej radości ze swej pracy, bo tylko radosny człowiek, radosny pracownik
tworzy piękne dzieła. Tego Wam z całego serca życzę i dziękuję.
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INAUGURACJA OBCHODÓW JUBILEUSZU
22. października br. odbyła się w Laskach uroczysta inauguracja obchodów stulecia naszego Towarzystwa. Z tej okazji
przybyło do Lasek wielu dostojnych Gości, którzy uczestniczyli zarówno w ceremonii poświęcenia nowego archiwum, jak
i organów. Wzięli również udział w uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez nowo nominowanego kardynała Kazimierza
Nycza, w koncelebrze z biskupem Bronisławem Dembowskim
i księdzem profesorem Januszem Strojnym.
Korzystając z okazji, redakcja „Lasek” składa Czcigodnemu
Nominatowi gorące gratulacje i życzenia, aby ksiądz Kardynał
utwierdził się w przekonaniu, że ta od dawna przez nas oczekiwana nominacja zaowocuje w Kościele – nie tylko lokalnym
– wielkim Dobrem. Także dla całego narodu polskiego.
Szczęść Boże.
(red.)

Prezes Władysław Gołąb

P

rzeżywamy niezwykłą uroczystość, inaugurację Jubileuszu
Stulecia Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej. Sto lat temu
Matka powołała Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi – pierwszy człon Dzieła. Patronat nad jubileuszem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – pan
Bronisław Komorowski
i Jego Eminencja ksiądz
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Kardynał
Kazimierz
Nycz – Metropolita Warszawski. Bardzo gorąco
witam Waszą Eminencję Księże Kardynale. To
dla nas wielka radość, że
możemy już od dwóch
dni naszego Arcybiskupa
nazywać Kardynałem.
Witam serdecznie szefa Kancelarii – Pana Ministra Jacka Michałowskiego, reprezentującego
Pana Prezydenta, który
osobiście nie mógł wziąć
udziału w naszej uroczystości.
Witam bardzo serdecznie wszystkich członków Komitetu
Honorowego: dostojników duchownych, przedstawicieli władz,
działaczy kultury i nauki, witam darczyńców, w tym przedstawicieli organizacji i fundacji zagranicznych.
W i t a m
w s z y s t k i c
nych gości i przyjaciół, witam
m ł o d z i e ż i n a s z e d z i e c i. W r a mach dzisiejszej uroczys
zostanie poświęcone archiwum
i nowe organy. W archiwum
znajdą swoje miejsce dokumenty potwierdzające minione sto
lat Dzieła Matki, czyli Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
oraz Zgromadzenia Sióstr Fran27

ciszkanek Służebnic Krzyża. Dokumenty te będą służyły zarówno
nam, jak i tym, którzy będą chcieli zapoznać się z historią tego
niezwykłego Dzieła. Natomiast nowe, dziesięciogłosowe organy
piszczałkowe, będą służyć obrzędom liturgicznym, umożliwią
również organizowanie koncertów organowych.
A teraz, zanim przystąpimy do Mszy św., proszę Waszą Eminencję Księże Kardynale o dokonanie poświęcenia archiwum.

Matka Anna Maria FSK

E

minencjo, czcigodny Księże Kardynale, nasz ojcze. W imieniu całej laskowskiej wspólnoty i środowiska Lasek pokornie proszę o pobłogosławienie nowo zbudowanych organów
piszczałkowych.
Instrument powstał dzięki inicjatywie księdza doktora Franciszka Koeniga, który w listopadzie 2007 roku miał w Laskach
konferencję dla naszych sióstr i stwierdził, że ta kaplica ma bardzo piękne wnętrze, w którym tylko brakuje organów. Ksiądz
Koenig jest odpowiedzialny za muzykę sakralną w diecezji gliwickiej.
Pan profesor Julian Gembalski, który jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów,
doradzał, dobierał głosy odpowiednie dla wnętrza tej kaplicy,
czuwał nad brzmieniem
powstającego instrumentu. Pan Profesor od wielu
lat jest archidiecezjalnym
wizytatorem organów i
organistów oraz przewodniczącym sekcji budowy
organów w komisji do
spraw muzyki sakralnej w
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Katowicach. Odznaczony
został przez Jana Pawła II
medalem Pro Ecclesia et
Pontifice (za Kościół i Papieża).
Pan magister inżynier
Henryk Hober, organmistrz, to główny budowniczy, który cały ten
instrument wykonał, zainstalował i nastroił. Radujemy się, że
dzięki muzyce organowej sprawowanie liturgii w tej kaplicy będzie piękne, uroczyste, że przyczyni się do duchowego wzrostu i
wzmocnienia więzi z Bogiem oraz do oddawania większej chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Jeszcze raz bardzo proszę o
dokonanie poświęcenia.

Kardynał Kazimierz Nycz

S

iostry i bracia, gromadzimy się, aby pobłogosławić te nowe
organy, dzięki którym sprawowanie liturgii w tej kaplicy będzie jeszcze piękniejsze i bardziej uroczyste.
Wykonywanie muzyki podczas świętych czynności zmierza przede wszystkim do uwielbienia Boga i uświęcenia ludzi.
Dźwięk organów staje się wspaniałym znakiem owej „pieśni nowej”, jaką winniśmy śpiewać Bogu. Zgodnie z nauką św. Augustyna wtedy szczerze śpiewamy pieśń nową, kiedy dobrze żyjemy, z radością przyjmujemy nakazy woli Bożej i przez wzajemną
miłość wypełniamy nowe przykazanie. Jako członkowie jednego
Kościoła jednym głosem i jednym sercem wzywajmy Boga, naszego Ojca:
Panie nasz Boże, Ty jesteś nieprzemijającym pięknem, Ty mądrze rządzisz światem i z dobrocią przyozdabiasz ziemię, Ciebie
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wielbią zastępy Aniołów zawsze posłuszne Twoim rozkazom,
Twoją chwałę głoszą ciała niebieskie niezmiennym ruchem wykonując nakazy Twojego prawa. Wszyscy odkupieni jednogłośnie
śpiewają Twoją świętość i z radością wielbią Cię sercem, ustami
i życiem. Także my, lud Twój święty, zgromadzeni w tym kościele z rozradowanym sercem pragniemy złączyć nasze głosy z pieśnią wszechświata. Prosimy Cię, pobłogosław te organy, aby nasze
hymny pochwalne jeszcze godniej brzmiały przed obliczem Twojego majestatu. Niech nasze uwielbienia i prośby wspierane dźwiękiem organów wznoszą się ku Tobie w doskonałej jedności. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kardynał Kazimierz Nycz

Rozpoznać duchowe znaki czasu
(Homilia)

W

iele jest wątków i wymiarów uroczystości, jaką dzisiaj
przeżywamy w Laskach, rozpoczynając Jubileusz stulecia
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Sięgamy nie tylko do
początków, które miały miejsce w roku 1910 i 1911, ale sięgamy
także do tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu tych stu lat.
Sięgamy nie tyle pamięcią, ile sercem do osób,
które w ciągu tego stulecia związały się z Laskami. To jest kwestia zgromadzenia, które powstało, Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic
Krzyża, które się naro30

dziło niedługo po powstaniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, to jest osoba Matki Róży Czackiej, za którą dziękujemy, to jest osoba księdza Korniłowicza, to są księża: Aleksander
i Tadeusz Fedorowiczowie, to jest tyle osób znanych, wielkich,
mniej znanych, które się ukształtowały w tym miejscu, w tym
środowisku podwarszawskich Lasek.
Ten jubileusz, o tylu wątkach, jest więc okazją do wielorakiego
dziękczynienia Panu Bogu, które rozpoczynamy dzisiaj, a w którym będziemy trwać przez cały rok obchodów tego stulecia.
Na pierwszym miejscu jest to dziękczynienie za wielkie Dzieło prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
jakim jest cały kompleks wychowawczy, składający się ze szkół,
z internatów, ze środowiska, który służy tak owocnie przez te
całe sto lat ludziom ociemniałym. To jest wreszcie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Chrystusowego, które nierozerwalnie i ściśle jest związane z tym miejscem i także
się mieści w ramach owego stulecia, za które Panu Bogu dziękujemy. I wreszcie to jest to, co najtrudniej wyrazić słowami, ale
wszyscy czujemy sercem, o co chodzi – to jest środowisko Lasek,
które się przez te sto lat narodziło, przez które przeszły cztery
pokolenia ludzi. Środowiska, które było potrzebne i w okresie
międzywojennym, bo z niego wyszli ważni ludzie, którzy służyli
Kościołowi i Polsce przed wojną, i w trudnych czasach wojny,
i jeszcze wiele lat pod drugiej wojnie. Z tego środowiska wychodzili także ludzie w czasie trudnych 45-ciu lat powojennego
czasu.
Za to wszystko Bogu chcemy podziękować i to dziękczynienie
dzisiaj zaczynamy, modląc się także w czasie tej świętej Eucharystii w sposób szczególny za dwie osoby: za panią Zofię Morawską
i za siostrę Klarę. Włączamy w modlitwę te prawie rówieśniczki
Dzieła Lasek, nad którym dzisiaj się pochylamy.
Znamienne są dzisiaj – jakby wybrane, a przecież niewybrane – słowa dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus Chrystus robi
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słuszny wyrzut swoim apostołom i swoim uczniom, że potrafią
rozpoznawać znaki przyrody, chmury na niebie i wiedzą, co
nastąpi po nich, natomiast nie potrafią rozpoznawać duchowych znaków czasu. Nie rozpoznali czasu przyjścia i nawiedzenia Jezusa. Wyrzuca im Jezus, że słuchając przez trzy lata
Jego nauki, że patrząc na Jego znaki i cuda, które czynił, nie
rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Przechodził obok nich
Bóg wcielony, Jezus, a oni ciągle pytali, kiedy przyjdzie Mesjasz.
Znaki czasu. Szczególnie mocno podkreślone przez Sobór
Watykański II. Po Soborze powstała nawet pewna gałąź teologii,
która się nazywa kairologią, ponieważ „czas” po grecku to „kairos”. Rozpoznać czas, rozpoznać znak czasu. Umiał to czynić
i czynił przez 26 lat pontyfikatu papież Jan Paweł II. Potrafi to
czynić Ojciec Święty Benedykt XVI. To rozpoznawanie znaków
czasu jest zadaniem całego Kościoła nauczającego: rozeznać
znaki czasu, dzisiejszego czasu i odpowiedzieć na te znaki. Jeszcze głębszą wiarą przyjąć wyzwanie potrzebne do tego, aby te
znaki czasu znalazły odbicie w naszym życiu.
Obecny Ojciec Święty, powołując Radę ds. Nowej Ewangelizacji, bardzo długo przygotowywał ten krok, który był ostatecznie krokiem stworzenia pewnej struktury, ale przygotowywał przez ducha, bo podjął po Janie Pawle II to wezwanie
do nowej ewangelizacji, rozwinął je przez te 5 lat pontyfikatu,
pokazując, co jest dziś najważniejszym znakiem czasu i wyzwaniem Kościoła współczesnego: iść z Ewangelią do ludzi, iść do
świata. Nie obrażać się na ten świat, iść do świata i nie dzielić
tego świata, ale iść i głosić Ewangelię po to, żeby każdy z nas
– od siebie zaczynając – bardziej Ewangelią żył, a także iść do
tych, którzy jeszcze Ewangelii nie słyszeli i jej nie znają, po to, by
w nauczaniu misyjnym, preewangelicznym i preewangelizacyjnym nieść Chrystusa i spełniać te słowa, które On powiedział
w dniu Wniebowstąpienia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewan32

gelię”. Nie tylko naszym, ale głoście Ewangelię wszystkim, do
których nas Chrystus posyła.
Matka Róża Czacka także potrafiła w swoim niełatwym przecież życiu rozeznać znaki czasu swego. Młoda kobieta, tracąca
z dnia na dzień wzrok, nierezygnująca z walki o to, żeby ten
wzrok ocalić, chodząca po lekarzach, próbująca go ratować. Ale
kiedy wzrok utraciła i straciła nadzieję na jego odzyskanie, wtedy nie załamała się na wiele dziesiątków lat, nie zamknęła się,
nie obraziła się na Pana Boga, ale potrafiła to odczytać, jako wyzwanie. I gdyby nie to odczytanie tego znaku czasu konkretnego
wtedy, sto kilka lat temu, nie bylibyśmy tutaj dzisiaj, nie byłoby
Lasek i nie byłoby tutaj naszego spotkania dziękczynnego. Co nie
znaczy, że było jej łatwo. Wiemy doskonale, jaką walkę stoczyła
– krótką, ale intensywną – zanim wyjechała w świat, w Europę,
by poznawać najnowsze osiągnięcia w opiece nad ociemniałymi
i po to, by założyć Towarzystwo i założyć wielkie Dzieło Lasek,
a potem Zgromadzenie dla tego Dzieła, dla służby sióstr osobom ociemniałym.
Środowisko Lasek przez całe sto lat miało ten dar i ten charyzmat odczytywania znaków czasu: na czas przedwojenny i wojenny, powojenny i współczesny. I dlatego jest tutaj szkoła - jedna, druga i trzecia – nie tylko dla ociemniałych. Jest tutaj szkoła
czytania znaków czasu i trzeba, żeby ta szkoła była tutaj zawsze.
Takim znakiem czasu, o którym mówię, który tutaj jest odczytywany, to jest zaradzić temu, co się stało w ostatnich latach czymś
bardzo niebezpiecznym.
Czasem martwiliśmy się bardzo o Kościół wtedy, kiedy w sposób zbyt nonszalancki i zbyt nieprzygotowany szedł do świata.
Myślę, że dziś jest to większe zmartwienie. Dużym problemem
i dużym zmartwieniem jest to, że Kościół zamyka się w Wieczerniku i chce być tylko dla siebie samego. Patrząc na świat tylko
w sposób negatywny, rezygnując z pójścia do tego świata, a czasem wręcz tak dzieląc, że ludzie, którzy są poza tymi, którym
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się wydaje, że są prawdziwym Kościołem, nie zasługują na to,
żeby być tymi, do których się niesie Ewangelię Chrystusa. Jest to
wielkie wyzwanie współczesności i trzeba do niego ciągle wracać i nie bać się tej mądrej otwartości, bo tylko w niej, w mądrej
otwartości, możemy pozyskać i spełnić to, do czego nas potrzebuje Chrystus.
Jest w dzisiejszej uroczystości wiele wątków, które można by
rozwinąć i niejako zastąpić nimi kazanie. Nawiążę do tej pięknej
modlitwy – którą ułożyliście przy poświęceniu archiwum – by
poprzez archiwum pilnować pamięci, ponieważ bez pamięci nie
ma tożsamości. To są słowa książki, którą jako ostatnią w swoim
życiu dał nam Jan Paweł II – „Pamięć i tożsamość”.
Pilnowanie pamięci, by zachować tożsamość. Pójście do
świata odważne i mężne wtedy, kiedy jest się świadomym swojej tożsamości i korzeni, z których człowiek wyrasta. Wtedy
można być pewnym, że ocali się to wszystko co jest do ocalenia, a zarazem obdaruje sobą, obdaruje Ewangelią tych, do
których się idzie.
I druga myśl, związana z poświęceniem organów i modlitwą towarzyszącą temu poświęceniu, o harmonii wielu głosów.
Ta harmonia wielu głosów, którymi mówi współczesny świat,
jest możliwa wtedy, kiedy u podstaw jest harmonia w samym
człowieku: harmonia między umysłem, sercem, uczuciem
i wolą, harmonia między głową, sercem i rękami. Ta spójność
jest potrzebna, żeby ludzie potem między sobą potrafili różnymi
głosami grać tę samą melodię.
Czasem w poszukiwaniu lekarstwa na to, co przeżywamy
w ostatnich miesiącach, brakuje dzisiaj właśnie tego wejścia
w siebie. Mamy usta pełne recept dla innych – co trzeba zrobić, żeby było do wytrzymania w tym, co słyszymy w mediach,
w polityce, w życiu społecznym – natomiast brakuje szukania
owej harmonii w człowieku, która się rodzi z wiary i z Ducha
Świętego. I tutaj kończymy pierwszym czytaniem: „Jedna jest
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wiara, jeden jest Duch, jeden jest chrzest”. Tej spójności tu nam
szukać trzeba. Pod tym względem głos organów, organów dobrze nastrojonych, jest tym pięknym przykładem harmonii życia człowieka, ale także harmonii życia ludzi między sobą.
Można mówić różnymi głosami, ale grać piękną melodię
w tej różnorodności ludzkich poglądów i spraw, trzeba jednak
najpierw znaleźć tę spójność wewnętrzną, która rodzi się z ciszy serca ludzkiego, z przebaczenia, która się rodzi ze zdolności
zrozumienia tych trudnych słów, które tak świetnie zrozumiał
ks. Jerzy Popiełuszko: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj. Wydaje się nieraz, że my wszyscy te słowa znamy, nawet się nimi podpieramy, bo jakże być chrześcijaninem bez tych
słów, skoro Chrystus na krzyżu je zrealizował, ale równocześnie,
kiedy przyjdzie do rozwiązywania konkretnych spraw, stosujemy zasadę: złem na zło.
Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. O tę postawę módlmy się także w tej Mszy świętej dla wszystkich, ale dla
siebie nade wszystko i róbmy wszystko, żeby w tym środowisku
waszym była szkoła takich postaw potrzebnych dzisiaj Kościołowi, nam potrzebnych i potrzebnych dzisiaj naszej Ojczyźnie,
żebyśmy potrafili być jak te organy, które dzisiaj poświęciliśmy,
i abyśmy potrafili pilnować pamięci i tożsamości. Niech nas Pan
Bóg wspiera, niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Grzegorz Ostrowski
– rektor kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach

O

d rana, kiedy ten dzień się rozpoczął, patrzyliśmy w niebo,
ale nie dlatego, by przewidzieć, czy będzie deszcz, czy nie
będzie deszczu, czy będzie śnieg, jak zapowiadano. Patrzyliśmy
w niebo, by czytać znaki – te znaki z nieba, te znaki od Boga
dla nas.
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Ksiądz Kardynał
dzisiejszą uroczystością rozpoczął nasze
Laskowskie jubileuszowe świętowanie. Tego pięknego
jubileuszu stulecia
Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi.
To co się dzisiaj dokonuje, jest dla nas
szczególnym znakiem, ma swoją symbolikę. O tym już pięknie
powiedział w homilii ksiądz Kardynał.
Dzisiaj dokonuje się poświęcenie archiwum i poświęcenie
organów w naszej kaplicy. Archiwum to troska o pamięć, historię, to troska o tożsamość Lasek. Organy to harmonia, przypomnienie tego, co jest charyzmatem Dzieła Lasek – Triuno.
Harmonia jedności trzech: niewidomi, siostry i współpracownicy świeccy. Również dzisiejsza obecność księdza Kardynała
i księdza biskupa Bronisława jest dla nas znakiem. Odczytujemy tę obecność wśród nas jako znak od Boga, który przypomina nam, że to Dzieło jest w Kościele i dla Kościoła, a przez
Kościół dla Boga.
Dzieło z Boga i dla Boga – innej racji bytu nie ma. Tak powiedziała u początku tego Dzieła i tego bardzo pragnęła Matka Założycielka. Dziękujemy księdzu Kardynałowi za dzisiejszą obecność i za dzisiejszą posługę w naszej wspólnocie Laskowskiej. Tę
wdzięczność wyrażam nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu
całej naszej społeczności Lasek. Osobiście szczególnie dziękuję
Księdzu Kardynałowi za dzisiejszą modlitwę z nami, wśród nas
i za nas, i także dziękuję za błogosławieństwo, którego ksiądz
Kardynał dzisiaj na zakończenie tej Eucharystii nam wszystkim
udzieli. Tak umocnieni możemy świętować ten nasz piękny ju36

bileusz Laskowski, a dzięki temu, co otrzymujemy przez posługę
naszych pasterzy, możemy także z odwagą wchodzić w to, co
w codzienności podejmujemy jako bycie w Laskach, jako posługę dla Lasek, jako posługę dla tego Dzieła, pamiętając o wielkich
Założycielach, Twórcach Dzieła, którzy przed nami w tym Dziele byli obecni i w nie zaangażowani.
Dziękuję zatem księdzu Kardynałowi za dzisiejszą obecność,
za dzisiejszą posługę, za słowo i za modlitwę. Również księdzu
biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu dziękuję za obecność.
Przyjeżdża do nas często, bo chyba dobrze się tutaj czuje, ale
chyba też dlatego, że czuje się jakoś odpowiedzialny za to miejsce i za to Dzieło, bo z tym miejscem i z tym Dziełem jest tak
bardzo mocno związany.
Obecny pośród nas jest pan minister Jacek Michałowski – szef
Kancelarii Prezydenta, jest nie tylko obecny, ale wspólnie z nami
się modli. I za taką właśnie formę bliskości i obecności pośród
nas wyrażam podziękowanie.
Dziękuję także tym wszystkim, którzy na różny sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj w tej liturgii harmonia organów
piszczałkowych mogła tak pięknie wybrzmieć i dać nam przedsmak liturgii niebieskiej. Dziękuję księdzu Franciszkowi Koenigowi, który od początku pilotował sprawę budowy organów,
także panu Profesorowi
Julianowi Gembalskiemu, projektantowi naszych organów, który
czuwał nad kształtem
i nad pięknem barwy głosów oraz panu
Henrykowi
Hoberowi, budowniczemu or37

ganów, który przez wiele dni, dzień i noc, te piszczałki składał, układał i nasłuchiwał, aby dobrze i harmonicznie brzmiały.
Dziękuję także osobom związanym z projektowaniem i wykonaniem nowego budynku archiwum: panu Janowi Kucza-Kuczyńskiemu, panu Rafałowi Nowaczykowi, panu Zenonowi
Rembiszewskiemu. Dziękuję wszystkim, którzy przy budowie
tego archiwum byli na różny sposób zaangażowani i w tę budowę i prace budowlane włączeni.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim kapłanom przybyłym
na naszą Laskowską uroczystość: proboszczom sąsiednich parafii, księdzu dziekanowi i wszystkim pozostałym kapłanom
w różny sposób, w różnej
formie związanym ze środowiskiem Lasek.
Dziękuję wszystkim świeckim, przyjaciołom i współpracownikom tego Dzieła
i t a k my ś l ę, ż e w ł a ś n i e d z i siaj w tej liturgii wybrzmiewa to, o co tak bardzo walczyła Matka Założycielka – harmonia Triuno. Są nasi pasterze,
są świeccy, są siostry i są dzieci, ze względu na których i dla których jest to Dzieło Lasek.
Dziękuję siostrom za wszelką formę obecności w tym Dziele,
także za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, również liturgii,
ale przede wszystkim za tę codzienną modlitwę w Dziele i za
Dzieło.
Na koniec dzieci i młodzież. To ze względu na was, dla was,
to Dzieło jest i ze względu na was jest to wszystko, co my jako
dorośli – wydawałoby się widzący – podejmujemy jako naszą
posługę, ale wielokrotnie to wy uczycie nas głębiej widzieć
i patrzeć na rzeczywistość, w której żyjemy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, wyrażam wdzięczność i także proszę
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o modlitwę, aby to Dzieło, które jest dla Boga i z Boga, takim
rzeczywiście było.
Księdza Kardynała prosimy o błogosławieństwo, ale zanim to
błogosławieństwo na nas spłynie, chcemy otworzyć i przygotować nasze serca w znaku podarowanego kwiatu róży.
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ODEJŚCIE SENIOREK LASEK
23. października br. w Domu Dziewcząt kontynuowano
uroczystości jubileuszowe, prezentując działalność placówek
Towarzystwa, funkcjonujących poza Laskami. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy i działającą w jego ramach filię Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Sobieszewie zaprezentowała
s. Ida Burzyk, a filię naszego Ośrodka w Rabce – dyr. Elżbieta
Radiowska. Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach przybliżył nam twórca tej placówki –
ks. Jacek Ponikowski. Z kolei Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie przedstawiła dyrektor
tej placówki s. Pia Gumińska. Razem z niewidomymi paniami:
Marią Chomą, Bogumiłą Kruszyną i Haliną Kuleszą oraz panią Pauliną Stafijowską stworzono swoistą reprezentację Triuno Matki Czackiej. Refleksją na temat działalności misyjnej
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża podzieliła się s. Agata Bieleś. Na zakończenie chór „Słoneczny Krąg”
z Żułowa wykonał kilkanaście pieśni wybranych z bogatego
repertuaru zespołu, który w lokalnym środowisku woj. lubelskiego wyrobił sobie już wręcz znakomitą markę. Drugi dzień
uroczystości jubileuszowych zakończył się przed południem.
Po południu natomiast odbyła sie uroczystość pogrzebowa
śp. Zofii Morawskiej, w której uczestniczyła rodzina Zmarłej
oraz liczni goście, z księdzem kardynałem Józefem Glempem –
Prymasem Seniorem na czele, który wraz z księdzem biskupem
Bronisławem Dembowskim oraz licznie zebranym duchowieństwem, koncelebrował Mszę świętą. Homilię wygłosił ks. biskup
Bronisław Dembowski.
Po Mszy św. wiele osób dzieliło się swoimi refleksjami związanymi z osobą Pani Zofii Morawskiej. Ich głosy zamieszczamy
również po homilii księdza biskupa Bronisława Dembowskiego.
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Okazuje się, że cezura czasowa stu lat nie tylko dotyczy jubileuszu Towarzystwa. Jest również związana z odejściem dwóch
seniorek Lasek: p. Zofii Morawskiej (106 lat) i s. Klary Jaroszyńskiej (99 lat). Widać Opatrzność Boża jakby wskazała nam również właściwą perspektywę świętowania. Owszem, okres jubileuszowy 2010-2011, ale także ważne jest to, co potem. Niezależnie
od kolejnych lat działalności Dzieła Lasek wpatrzeni jesteśmy
w Niebo, gdzie – jak ufamy – znajdą również swoje miejsce odeszłe od nas w tym dniach świętowania, drogie nam osoby.
(red.)

Śp. ZOFIA MORAWSKA (1904-2010)
Wprowadzenie w uroczystość pogrzebową

Ks. Grzegorz Ostrowski

P

rzez całe życie związana z Las k a m i . Ty l e s e r c a d a ł a t e m u
Dziełu. Matka, która zrodziła
wiele pokoleń, które Laskom służ y ł y, d l a L a s e k p r a c o w a ł y i d l a
Lasek żyły. I ona, jak matka, była
jednocześnie nauczycielką, nau c z y c i e l k ą w i a r y, n a u c z y c i e l k ą
ż y c i a , n a u c z y c i e l k ą s ł u ż b y, n a uczycielką pokory i nauczycielką
miłości do człowieka, do Chrystusa i do Kościoła.
Całe swoje życie w sposób cichy na różny sposób uczyła nas
swoją postawą, swoją wiarą, swoim rozmodleniem i swoją poko45

rą. I dzisiaj nas wszystkich zgromadziła przy ołtarzu Chrystusa
i przy swojej trumnie, aby dać nam tę ostatnią lekcję, która jest
lekcją mądrości życia. Dzisiaj patrzymy na ołtarz Chrystusa przez
pryzmat tej trumny ustawionej na środku kaplicy, bo Pani Zofia
uczyła nas i uczy dzisiaj, by patrzeć na życie przez Chrystusa, by w
Chrystusie widzieć pełnię życia. Dzisiaj modlimy się, aby w Jezusie Chrystusie ona otrzymała życie, w Chrystusie któremu ufała,
któremu wierzyła, któremu oddała i poświęciła całe swoje życie.
Tej dzisiejszej modlitwie, w celebrze Eucharystii, przewodniczy ksiądz Kardynał Prymas Józef Glemp. Dziękujemy księdzu
Prymasowi za jego obecność, za jego otwartość i dyspozycyjność,
gotowość i za to pragnienie, by dzisiaj być razem z nami i razem
z nami się modlić. Przy ołtarzu jest także ksiądz biskup Bronisław Dembowski - tak mocno zakorzeniony w Laski i całe Dzieło,
i także związany z panią Zofią Morawską - który wygłosi do nas
Słowo Boże. Są kapłani, którzy w różny sposób z tym Dziełem,
z tym miejscem, są związani, jesteśmy my wszyscy, bo mamy takie
pragnienie i taką potrzebę serca, by Boga uwielbić za życie, za posługę i za to, kim była świętej pamięci pani Zofia Morawska.
To czego nie umiemy wyrazić słowami, chcemy włączyć
w modlitwę Jezusa Chrystusa. Księdza Prymasa prosimy o przewodniczenie liturgii i naszej modlitwie.
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Biskup Bronisław Dembowski

Doszła do Domu Ojca
(Homilia)
Rz 5, 5-11
J 14, 1-6

U

miłowani w Chrystusie Panu;
Czcigodny i Dostojny Księże Kardynale Prymasie, Kochani Bracia w kapłaństwie, Członkowie rodziny śp. Zofii, Drogie
Siostry Zakonne i Wy Wszyscy, Kochani, Siostry i Bracia!
Usłyszeliśmy bardzo ważne słowa, które powiedział Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy kilkanaście godzin przed swoją śmiercią za nas na krzyżu: „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecież przygotować wam miejsce”(J 14, 1-2).
Kochani, to są słowa niezmiernie ważne. My bardzo często podkreślamy w dniu pogrzebu nasz ból z powodu odejścia kochanej osoby. Świętej pamięci Zofia za niecały miesiąc,
13 listopada tego roku, ukończyłaby 106 lat życia. Czy raczej nie
powinniśmy się cieszyć, że już jest w domu Ojca, w którym jest
mieszkań wiele? Słyszałem, że ktoś chciał, aby szaty liturgiczne
były białe w czasie tej mszy św. pogrzebowej. To jest możliwe za
pozwoleniem biskupa ordynariusza.
Tak, my zwykle patrzymy na śmierć, jako na grozę, jako na
moment sądu. Powinniśmy rzeczywiście patrzeć na śmierć, która do każdego z nas się zbliża, jako na dzień także sądu, dzień
naszej odpowiedzialności. Zastanawiałem się nad tym wiele, jaki
to będzie sąd? I doszedłem do wniosku, że świetle Bożej łaski,
w świetle Bożej prawdy, zobaczę wszystko to, co otrzymałem od
Boga i czemu nie byłem wierny. To będzie wielki ból oczyszczający. Ufam, że tego bólu nie przeżywa śp. Zofia.
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W 1994 roku Lech Wałęsa Prezydent Rzeczypospolitej udekorował Ją Orderem Orła Białego. Napisałem Jej wtedy gratulacje
i dostałem od Niej odpowiedź, która się zaczyna od następujących słów:
„Wielebny i Drogi Księże Biskupie, pragnę gorąco podziękować za złożone mi życzenia w związku z dekoracją [Orderem]
Orła Białego. Myślę, że Ksiądz biskup mnie uwierzy, jak bardzo byłam zawstydzona tym odznaczeniem. Osobiście czuję się
bardzo tego niegodna – odznaczenie jest właściwie dla „Lasek”
i teraz się nim cieszę w związku z radością niewidomych i współpracowników. Poza tym „noblesse oblige”, może się wreszcie
przed śmiercią poprawię”.
Taka była Kochana Pani Zula. Pracowała w Laskach, jak wiecie, od wczesnej młodości. Córka Kazimierza Morawskiego,
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był on wybitnym filologiem klasycznym, zaprzyjaźniony z Henrykiem Sienkiewiczem.
Pomagał mu pisać „Quo vadis”, żeby nie było błędów w opowiadaniach o starożytnym Rzymie. Po kądzieli Zofia Morawska
jest potomkiem rodziny Chłapowskich. Pradziadem Jej był gen.
Dezydery Chłapowski, znany z historii Polski i Francji adiutant
Napoleona, twórca wielkopolskiego, nowoczesnego rolnictwa.
Miała swoje spojrzenie na służbę ukształtowane od wczesnego dzieciństwa. Ojciec pokazał Jej w Krakowie, gdy była jeszcze dzieckiem, niepozornego człowieka, który prowadził konny
wóz, i powiedział: „Pamiętaj, to jest przyszły Święty”. Człowiekiem tym był Adam Chmielowski, brat Albert. Być może właśnie
ta scena zadecydowała o drodze życiowej Zofii Morawskiej. Po
śmierci ojca razem z matką zamieszkała w Warszawie. Bardzo
szybko stała się woluntariuszem Dzieła Matki Elżbiety Czackiej.
W 1944 roku przeniosła się do Lasek. Została tutaj do śmierci.
Kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II często powtarzał myśl, iż
człowiek spełnia się najdoskonalej czyniąc z siebie bezinteresowny dar dla innych ludzi, dla drugiego człowieka. W pierwszym
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liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku (co niektórzy
obecni tu dzisiaj kapłani nie byli jeszcze wtedy kapłanami) nazwał nas, kapłanów, darem Chrystusa dla ludzi. Te słowa możemy i powinniśmy w naszych sercach rozszerzać: każdy chrześcijanin jest darem Chrystusa dla ludzi. Przecież do wszystkich
swoich uczniów Chrystus powiedział: „Wy jesteście solą dla
ziemi […], wy jesteście światłem świata…”(por. Mt 5, 13 i 14).
Jesteśmy darem Chrystusowym, o ile jesteśmy wierni Chrystusowi. Takim darem Chrystusa dla ludzi była właśnie Pani Zofia.
Dziękujemy Bogu za dar służby, jaki dzień po dniu Pani Zofia
składała Dziełu Lasek. Przestała pracować, można powiedzieć,
że poszła na emeryturę, gdy miała ukończone 103 lata. Daj Boże
co niektórym z nas tak długo służyć. Ale można krótko służyć.
Wszystko zależy od Pana życia i śmierci, którym jest Bóg. Można służyć bardzo krótko, ale dobrze, tak aby spełniało się słowo
Pana Jezusa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12) Tak: „Wierzycie
w Boga? I we Mnie wierzcie. Niech się nie trwoży serce wasze”.
Św. Paweł do nas dzisiaj powiedział: „Nadzieja zawieść nie
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł
za nas, jako za grzeszników (Rz 5, 5-6). Bóg ciebie kocha. Chrystus Pan za ciebie umarł na krzyżu. Bóg wzywa wszystkich, abyśmy z ufnością i z nadzieją żyjąc doszli do domu Ojca, w którym
jest mieszkań wiele.
Pani Zofio Kochana, na pewno jesteś już u Boga. Wspieraj nas
swoją modlitwą, a my za Ciebie się modlimy o wieczny pokój,
o wieczne szczęście w domu Ojca. Amen
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Uzupełnieniem powyższej homilii pożegnalnej są załączone
poniżej słowa księdza bp. Bronisława Dembowskiego wygłoszone 13 listopada 1994 roku – w 90. rocznicę urodzin Pani Zofii
Morawskiej. Chronologia wydaje się być tutaj nieważna, gdyż
życie i śmierć raz są najpierw, innym razem nastepują potem
– i wzajemnie się uzupełniają.
(red.)

Biskup Bronisław Dembowski

Bezinteresowny dar dla innych
(Homilia)
Dn 12, 1-3
Ref.: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem
Hbr 10, 11-14. 18
Mk 13, 24-32

U

miłowani w Chrystusie Panu!
Droga, Kochana i Wielce Czcigodna Pani Zofio,
Kochany Panie Piotrze, też przeżywający swoje urodziny,
i Wy Wszyscy Kochani, Siostry i Bracia, którzy spotykacie się
dzisiaj w laskowskiej kaplicy na tej niecodziennej uroczystości!
Gdy w 1936 roku jako mały chłopiec znalazłem się w Laskach,
(byłem tutaj u Pierwszej Komunii św.), Pani Zofia już była pracownikiem Lasek. Długie dzieje Lasek to również długie dzieje
służby Pani Zofii.
Dzisiejsza Msza św. rozpoczęła się od modlitwy: „Panie nasz,
Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym
oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra“. Oby te słowa sta50

wały się coraz głębiej programem naszego życia i coraz głębiej
podstawą naszej nadziei.
Ojciec Święty Jan Paweł II powtarza często myśl, iż człowiek
spełnia się najdoskonalej, czyniąc z siebie bezinteresowny dar
dla innych ludzi, dla drugiego człowieka. A w pierwszym liście
do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku nazwał nas darem
Chrystusa dla ludzi. Te słowa możemy rozszerzyć. Każdy chrześcijanin jest darem Chrystusa dla ludzi. Przecież do nas, uczniów
Chrystusowych, mówił Pan Jezus: „Wy jesteście solą dla ziemi
[...], wy jesteście światłem świata...” (por. Mt 5, 13 i 14). Jesteśmy
darem Chrystusowym, o ile jesteśmy wierni Chrystusowi.
Dzisiejsza niedziela, już przedostatnia Roku Kościelnego,
przypomina nam przemijanie. Przypomina też, że to przemijanie jest niekiedy bolesne i pełne grozy: „W owe dni, po wielkim
ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy
będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte“
(Mk 13,24-25). Jeśli chodzi o nas, ludzi, to nie potrzeba, żeby aż
gwiazdy spadały. Wystarczy, gdy się dom zawali w czasie bombardowania, co się zdarzało i – niestety – zdarza.
W naszym przemijaniu są dni grozy, ale koniec jest zupełnie
inny: „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do
szczytu nieba“ (Mk 13, 26-27). W księdze proroka Daniela słyszeliśmy zapowiedź: „Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia“
(Dn 12, 3). Kto jest tym mądrym? Nie mędrzec tego świata, ale
ten, który dzięki darom Ducha Świętego rozumie sens naszego życia; ten, który dostrzegł w Krzyżu Chrystusowym moc ku
zbawieniu, i radość, i pokój. Takim mędrcem Bożym była Matka
Elżbieta Czacka. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie Ona,
gdyby nie dzieło jej życia. Dzieło, które zaczęło z Nią współtworzyć wielu, wielu ludzi w różnych pokoleniach, w okresie międzywojennym i powojennym. Ona potrafiła powiedzieć o tym
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wszystkim, co nazywa się Dziełem Lasek: „Dzieło to jest z Boga
i Bogu ma służyć. Gdyby przestało Bogu służyć, niech przestanie
istnieć“. Ufamy, że nie przestanie istnieć, bo nie przestaje służyć
Bogu. Mówię to z najgłębszym przekonaniem i z największą nadzieją. Ten warunek spełnia każde laskowskie pokolenie. I ci,
którzy jeszcze pamiętają Matkę Elżbietę i ci, którzy już jej nie
pamiętają, i ci, którzy dziś dopiero wchodzą w laskowską ziemię,
w laskowską winnicę Pańską..
„Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze“
(Dn 12, 3). Jakże wielu ludzi przeszło w różny sposób przez
Laski. Tu uczyli się prawdziwej sprawiedliwości. Ogromna rzesza Niewidomych, dla których Laski zostały stworzone i rzesza
niepoliczona tych, którzy tu przychodzili, szukając Bożej prawdy i Bożej sprawiedliwości, i tu przeżywali swoje nawrócenie.
Przez wiele lat byłem przez kościół św. Marcina związany
z Laskami bardzo blisko. Dziś w mojej nowej sytuacji patrzę teraz na Laski z pewnego dystansu i trochę z innej perspektywy.
Tym bardziej mogę z pełnym przekonaniem mówić o mądrych,
którzy tu uczyli sprawiedliwości i o tych, którzy tu znajdowali
Bożą mądrość i ją przekazywali przychodzącym do tego dziwnego miejsca.
Dziękujemy Bogu za dar służby, jaki dzień po dniu Pani Zofia
Dziełu Lasek składała i składa. I jestem przekonany, chociaż się
nie odezwie tam spod okienka, że w tej chwili dziękuje Bogu
za wszystkich ludzi, ludzi Lasek, z którymi współpracowała,
a których odwiedzamy już na cmentarzu. Niezmiernie ważne
jest nasze dziękczynienie za ten wspaniały zastęp ludzi. Każdy
z nich był inny, a wszyscy szukali prawdy i dobra. I przemieniali
się, szukając prawdy i dobra.
„Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem“ – śpiewaliśmy między czytaniami. Niech pozostanie w nas wielka radość i wielka
nadzieja, ale trzeba, abyśmy przyjęli program wypowiedziany
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w dzisiejszej modlitwie: „Panie nasz, Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie“, żebyśmy nie szukali siebie,
ale żebyśmy się stawali coraz doskonalej bezinteresownym darem dla innych. Ufajmy, że znajdziemy szczęście trwałe i pełne
w wiernym oddaniu się Bogu, Stwórcy wszelkiego dobra.
Amen

Ostatnie pożegnanie

Kardynał Józef Glemp – Prymas

K

ochani siostry i bracia! Żegnamy siostrę Zofię. Liturgia
nazywa ją także służebnicą. Nazwa „służebnica” to wielki
przymiot. Tak o sobie powiedziała Matka Najświętsza. Takie służebnice potrzebne są światu, a ona dzisiaj wpisuje się już w katalog osób z misterium Lasek, bo Laski są misterium. Co to znaczy misterium? My przeważnie używamy tego słowa do spraw,
w których mieszają się rzeczy boskie i ludzkie, a ona uczestniczyła w tym misterium, bo Laski są misterium: poczęte z myśli
Bożej, wypełniane według Bożych wskazań, gdzie w trudnych
okolicznościach przenika miłość. I to tworzą
ludzie, którzy otrzymują
charyzmat. Słowo „Lask i ”, j a k o p o j ę c i e , j e s t j a k
najbardziej naszpikowane osobami charyzmatycznymi i do nich wpisuje się służebnica Zofia.
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Misterium - sprawy Boże i ludzkie - mają to do siebie, że
przeważa sprawa Boża. Tam, gdzie po ludzku jest przygnębienie, tam jest nadzieja. Gdy świat płacze, ludzie w misterium
potrafią się cieszyć. Potrafią także płakać, ale te łzy nie mają ciężaru rozpaczy. Tam, gdzie chwieje się nadzieja, to w misterium
jest wielka pociecha, ufność. Nade wszystko zawsze zwycięża
miłość i dlatego ona potrafiła właśnie z uśmiechem, pogodą,
ufnością przetrwać bardzo trudne chwile i całą okupację i późniejsze lata. Wszystko to trwało, bo misterium może chciało
być. Wiemy, że w misterium tu na świecie jest obecny Bóg,
a szczególnie Opatrzność Boża rządząca tym światem. Dlatego
dzisiaj zanosimy do Boga modlitwy za to, że dał nam taki charyzmat w osobie świętej pamięci Zofii. Pragniemy wypraszać
dalej takich członków tego misterium, które będzie zaprzeczało przygnębionemu światu i podrywało go do zawsze dobrych
działań i jasnego i pogodnego spojrzenia na Boże dzieło, jakim
jest świat.
Ten świat wymaga ciągle naszej uwagi i ciągłego uobecniania
myśli Bożej, ale nade wszystko miłości, z którą się podejmuje
każdy dzień i każdą godzinę pracy. I niech śp. Zofia będzie tego
przykładem – ona, która weszła w skład tych charyzmatycznych
ludzi Lasek.

Prezes Władysław Gołąb

D

roga pani Zofio, droga pani Zulu, bo tak Cię nazywaliśmy
tu w Laskach. Zebraliśmy się tak licznie po to, by Cię pożegnać, towarzyszyć Ci w ostatniej Twojej drodze ziemskiej, tu
z naszej Laskowskiej kaplicy – serca Lasek, na cmentarz. Może
i płaczemy, a może radujemy się, że będziemy mieli kolejnego
orędownika, który będzie za nas prosił Boga.
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Kiedy 15 maja obchodziliśmy Twoje kolejne imieniny mówiłem:
„Dziękuję Ci droga Pani
Zulu za to, że jesteś wśród
nas, bo to jest taki swoisty
filar. Wydawało się, że
Laski i pani Morawska to
jest coś nierozerwalnego,
że będzie żyła chyba wiecznie. Pan Bóg ma swoje plany, trzymał
Cię bardzo długo po to, byś nas wspierała tu po ziemsku. Zresztą
dopiero rok temu przestała być pani Zula skarbnikiem Zarządu,
a została powołana na Skarbnika Honorowego.
Ksiądz Biskup powiedział już o rodzinie, o tym że pani Morawska urodziła się 13 listopada 1904 roku. Ja może dodam, że
była to piękna, wspaniała rodzina. Tam Zofia uczyła się kochać
Boga i Ojczyznę. Ojciec pani Morawskiej mówił, że ojczyzna jest
nie po to, by żyć nią, ale by żyć dla niej. I pani Morawska żyła
dla Ojczyzny. Kochała Polskę, kochała świat, kochała ludzi i całe
swoje życie starała się złożyć w ofierze.
Do Lasek przybyła 1 listopada 1930 roku, czyli lada dzień
minie 80 lat, jak podjęła służbę w Laskach. Początkowo w tzw.
Patronacie, później – w czasie wojny – już tu w Zakładzie. Po
wojnie pełniła w konsekwencji funkcję i szefa administracji,
i skarbnika, kierowała finansami, jednym słowem cały ciężar na
niej spoczywał. Pamiętam jak wielokrotnie chodziła do władz
po to, by monitować w sprawach zakładowych, nawet w sprawach ośrodka potrafiła wszędzie pójść, wszędzie prosić, wszędzie szukać zrozumienia dla załatwianej sprawy. Była przy tym
szalenie odważna, prosta. Pani Morawska była osobą o niezwykłej osobowości, znała cztery obce języki, w tym język włoski,
co jest rzadkością w Polsce. „Serce” Amicisa czytała po włosku
i – jak sama później mówiła – lektura ta wskazała jej na celowość
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zainteresowania się niewidomymi. Ale bezpośrednim źródłem
była jej siostra Helena, któ
wcześniej włączyła się w prace
Dzieła Matki Czackiej.
Za swoją pracę i swoje czyny
była wielokrotnie odznaczana.
Pierwsze odznaczenie to nagroda fundacji Jurzykowski
Stanów Zjednoczonych za w
bitne zasługi społeczne. Później
n a g r o d a
A l b e r t a
w 1990 roku. W 1994 roku
otrzymała Order Orła Białego. Następnie Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych, Medal Edukacji Narodowej, Włoski Krzyż*, Nagrodę Totus. W 2003 roku została
nazwana Izabelińczykiem Roku, otrzymała buławę Izabelina.
Tych odznaczeń było dużo. Uczestniczyła bezpośrednio w posadzeniu w Alei Kampinoskiej dębu nazwanego Zulą. Piękna
to była uroczystość, zabrała tam głos, to jest szczególne wyróżnienie dla pani Morawskiej. Ale pani Morawska zawsze mówiła,
że „to nie jest moje odznaczenie tylko Zakładu, bo ja jestem taka,
jaka jestem, dzięki Laskom”. I jest to takie sprzężenie zwrotne:
Laski są wspaniałe przez wspaniałych ludzi i wspaniali ludzie są
dlatego, że tu działają. To pani Morawska wielokrotnie podkreślała. Mówiła o swojej wdzięczności Bogu za to, że mogła żyć,
pracować, służyć w Laskach.
I moje osobiste wspomnienie: Z Panią Morawską współpracowałem przez wiele lat, bliżej od 1973 roku, ale jeszcze
w latach 70-tych wielokrotnie przychodziła do mnie jako prawnika, radzić się, szukała wsparcia u władz itd. Znam ją bardzo,
* Orderu Gwiazdy Solidarności
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bardzo dobrze. Była osobą skromną i niezwykle pokorną, to jest
też szczególna cnota. Pamiętam, że kiedy w rozmowie użyłem
może zbyt mocnych określeń przy ludziach, kiedy Ją wieczorem
przepraszałem, powiedziała: „ale pan miał rację”. Tak może powiedzieć tylko człowiek wielkiego serca i ogromnej pokory.
Droga pani Zulu, dziś odprowadzimy Cię na cmentarz. Wierzymy, że już dobry Ojciec przyjął Cię w swoje ojcowskie ramiona. Pamiętaj o nas, wspieraj nas w trudnych chwilach i bądź
z nami.

Matka Anna Maria FSK

K

ochana Pani Zofio, w imieniu całego Zgromadzenia,
w imieniu każdej siostry, pragnę Pani podziękować za
świadectwo życia wiernego Bogu i podjętej służbie niewidomym, dzieciom, młodzieży i dorosłym. Mieszkała Pani, jak
sama mówiła, przez ścianę z Panem Jezusem. To było szczęściem pani Zofii. Żyłyśmy
b a r d z o
b l i s k o
s i e b i e ,
r
modliłyśmy się każdego dnia
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e
r
w
s
z
e
j
świętej, razem przeżywałyśmy
ś w i ę t a
i
u r o c z y s t o ś c i .
M o
i pragnę zaświadczyć, że pani
Z o fi a b y ł a b a r d z o b l i s k o B o g a ,
spełniała swoje zadania i powołanie ofiarnie, całym sercem
a
n
g
a
ż
u
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ą
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p
r
a
c
ę
d
l
c z ł ow i e k a . O t w ar t a i w r a ż l i w a
na każdą ludzką biedę.
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A teraz, pani
Zofio, cieszysz się
oglądaniem oblicza Jezusa i spotkaniem z twórcami
Dzieła Lasek: Matką, Ojcem, księdzem Antonim i tylu, tylu siostrami,
których życie było
dla Ciebie bardzo ważne, z niewidomymi oraz ze swoimi najbliższymi z rodziny. Niech Pan Jezus obdarzy Panią wiecznym
szczęściem. W tajemnicy obcowania świętych nadal będziemy
blisko, wspólnie będziemy się troszczyć o Laski, o ich rozwój duchowy i bytowy, aby tworzyć jak najlepsze warunki kształcenia
i wychowania naszych dzieci i młodzieży. Bóg zapłać!
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Witold Malarowski

D

roga Pani Zofio! Dowiedzieliśmy się o Pani odejściu
i wszystkim nam odjęło na moment siły. Pani była Siłaczką. I dziś, im bardziej się o tym przekonujemy, tym bardziej wierzymy w to właśnie słowo.
Dziś, Pani Zofio, żegnamy Panią w imieniu samorządu województwa, powiatu, ale i naszych gmin – tych najmniejszych,
najstarszych samorządów. Pamiętam początki samorządu, kiedy
mieliśmy problemy z wieloma sprawami – kiedy nie było dewiz
na różne ważne urządzenia, żeby uruchomić pewne ważne inwestycje – wtedy mogliśmy liczyć na pomoc Towarzystwa i Pani
pomoc osobiście.
Zawsze mogliśmy na Panią liczyć i za to bardzo serdecznie
Pani dziękujemy. Mawiała Pani przy różnych okolicznościach
i na różnych spotkaniach, że wszyscy Pani życzą zdrowia i przekornie wówczas mówiła, że zdrowie ma, a trzeba Pani życzyć
tego, czego w Laskach brakuje. I to najlepiej właśnie Panią określa. Potrzeba Lasek była dla Pani zawsze na pierwszym miejscu.
Otrzymała Pani wśród różnych nagród, wyróżnień i tytułów
również ten najskromniejszy – najmniejszy tytuł „Izabelińczyka
roku”. Kiedy to wyróżnienie fundowaliśmy, nie mieliśmy żadnego problemu, żadnej wątpliwości, kto ma być pierwszym jego
laureatem, pierwszym wyróżnionym. Dziękujemy bardzo, że
Pani ten tytuł „Izabelińczyka Roku” przyjęła i zawiesiła tak wysoko poprzeczkę dla następców. Musimy tu powiedzieć i podziękować Pani, bo wiem, że to wyróżnienie bardzo Pani ceniła.
Była Pani również naszym najlepszym ambasadorem. Przywoziliśmy wielokrotnie do Lasek naszych przyjaciół z gmin
europejskich, z samorządów europejskich i mówiła im Pani
o Laskach w ich ojczystych językach. Wyjeżdżali stąd oniemiali
i do dziś to pamiętają. Byłem w tym roku we Francji, pytali, jak
zdrowie pani Morawskiej. Odpowiadałem niezmiennie: Pani
59

Morawska czuje się dobrze. Niestety, dziś już tego powiedzieć
nie mogę.
Jest jeszcze jedna prośba – by Pani pozostała tym ambasadorem u Pana Boga, by wyjednywała łaski Opatrzności Bożej
właśnie dla Dzieła Lasek, ale i dla naszej trudnej polskiej rzeczywistości. Dziś dziękujemy Panu Bogu za Pani długie, szlachetne
i owocne życie i możemy powiedzieć – spoczywaj w spokoju.

Dyrektor Artur Klich

J

ako dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego im. Profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu chciałbym
w imieniu społeczności szkolnej, ale również w imieniu Prezydenta miasta Przemyśla złożyć rodzinie serdeczne kondolencje.
Drodzy państwo, Pani Zofia Morawska to dla nas wielka
postać. Opowiem może kilka przykładów. Nasza szkoła jest
piękna, nowoczesna, ale trochę zimna, zimna tylko architektonicznie. W środku zobaczycie państwo bijące serca, zobaczycie państwo małe dzieci z biednych rodzin, które czekają
na swoich korepetytorów w osobach licealistów. Zobaczycie
państwo wolontariuszy, którzy umilają czasami ostatnie chwile dzieciom w hospicjum i zobaczycie państwo również tych,
którzy włączają się w szeroko pojęty wolontariat. Ktoś powie
– no tak, to zwykłe zadanie szkoły, ale za tym zadaniem szkoły
kryją się nauczyciele, którzy mieli honor zetknąć się z panią
Zofią. Nie mieliśmy okazji spotkać się osobiście, ale tu w tym
miejscu bardzo Pani za tego ducha wolontariatu, za tego ducha
prawdziwego serca – dziękuję. I powiem jeszcze jedno. Ziarno
nie tylko zostało wrzucone, ale ziarno już kiełkuje. Serdeczne
kondolencje.
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Jan Krakowiak

Ś

więtej pamięci Panią Zofię znam od 48 lat. Pierwsze 6 lat,
kiedy pracowałem w Domu Chłopców, słyszałem tylko, że
jest taka pani Zofia Morawska. Pan Ruszczyc często wspominał:
mam iść do Pani Zuli Morawskiej i starać się o pieniądze dla
domu chłopców, ale to będzie trudne zadanie. Lepiej poznałem
panią Zofię dopiero w latach 70-tych, kiedy miała kłopoty z samodzielnym czytaniem. Zostałem lektorem pani Zofii z innymi pracownikami. Przez 26 lat, przynajmniej dwa razy w tygodniu, wieczorami czytałem pani Zuli książki, gazety. Najbardziej
utkwiła mi w pamięci lektura autorstwa brata pani Zofii, Krzysztofa Morawskiego, książka o Turwi. Ta książka ma ponad 200
stron. Czytaliśmy ją prawie pół roku. Dlaczego? Przeczytałem
dwie trzy strony, a pani Zofia przez 15-20 minut wspominała
swoje dzieciństwo. Tak bogate to było dzieciństwo. Zapamiętałem jedną rzecz – Pani Zula ciągle mówiła: ja dużo zawdzięczam
swojemu ojcu. Był bardzo dla nas, to znaczy dla mnie i dla mojej
siostry, wymagający. Oczywiście, była służba w domu, ale ojciec
od dzieciństwa nie pozwalał tym paniom, które służyły w domu,
żeby sprzątały nasz pokój, prały nasze osobiste rzeczy – wszystko musiałyśmy robić samodzielnie. Od dzieciństwa.
Kiedy przeniosła się do Krakowa, też wspominała, że dziękuje Panu Bogu, że od tamtego czasu, od piętnastego roku życia,
nie opuściła żadnej mszy świętej codziennej. Kiedyś zapytałem
Pani Zofii – a jakie sporty pani uprawiała? Mówi: w Turwi nie
było kortów, natomiast w Krakowie, jak się tam przenieśliśmy,
zaczęłam grać w tenisa, a później pokochałam narty. Trudno sobie wyobrazić panią Zulę na nartach. Ale jak opowiadała mi,
w latach dwudziestych przez kilka lat z koleżankami jeździła na
nartach. Ponieważ miała kłopoty ze wzrokiem od dzieciństwa,
zawsze ustawiała się za przewodnikiem i mówiła mu, żeby tylko
dużych kroków nie stawiał, bo szła w jego ślady i nogi stawiała
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w te dołki w śniegu. Starała się jakoś przez 8 lat co roku wyjeżdżać na narty. Zjeżdżała z Kasprowego, z Turbacza. Taka ciekawostka: pięć lat temu, kiedy zawiozłem panią Zulę na spotkanie
do domu św. Maksymiliana i mówiłem chłopcom, że Pani Morawska wchodziła pieszo z nartami na ramionach na Turbacz,
żeby raz dziennie zjechać, wtedy ona mówi – słuchaj, ale ja nie
powiedziałam ci jednej rzeczy. I nikomu tego jeszcze nie powiedziałam, po raz pierwszy to mówię. Jak pracowałam w Laskach
w 1932 roku, poprosiłam Matkę, czy mogę w zimie wybrać się
na narty. Pozwoliła mi Matka jechać na te narty i pojechałam.
Po powrocie zgłosiłam się do Matki, podziękowałam, że mogłam skorzystać z nart, a Matka mnie pyta: Słuchaj dziecko, ale
powiedz, jak to wygląda ten zjazd na nartach, bo ja jeździłam
konno, nigdy na nartach. Byłam zszokowana, co powiedzieć
Matce. Wie Matka, jazda na nartach przypomina troszkę jazdę
na koniu, tak jakby człowiek płynął nad ziemią, unosi się lekko
nad ziemią i płynie. Matka podziękowała i mówi: teraz już będę
wiedzieć, jak wyglądała jazda na nartach.
Kilka faktów, takich drobnych. W 1939 roku jej brat został
ranny w czasie wojny i wylądował w szpitalu w Radomiu. Pani
Zula wzięła swoją bratową i opowiadała, że z Warszawy do Radomia jechały od rana i dopiero na wieczór trafiły do Radomia. Te
100 kilometrów jechały kawałek pociągiem, później furmanką,
a większość drogi przeszły pieszo.
Pani Zula rzeczywiście nie tylko interesowała się finansami zakładu, bo to było jej życie, ale interesowała się też sportem. Kto się
interesuje sportem, wie, że w 1974 roku były mistrzostwa świata
w siatkówce w Meksyku. W poniedziałki i piątki byłem lektorem
i wtedy nasi zdobyli mistrzostwo świata. Przychodzę wieczorem
do pani Morawskiej po kolacji, a pani Zula mówi. Wiesz, dziś to
chyba nie poczytamy dużo. A ja pytam, dlaczego? Bo wiesz, ja do
godziny czwartej słuchałam tego meczu i tak mnie to zdenerwowało, że już do rana nie usnęłam. Taka była pani Zula.
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Jeszcze taki drobny fakt, ale świadczący o wrażliwości sumienia pani Zofii. Pani Zofia bardzo starała się, żeby zawsze
dobrze wyglądać. Jeździła do Warszawy do fryzjera, miała swoją fryzjerkę i kiedyś dowiedziałem się, że jak jedzie do Warszawy, to zamawia samochód zakładowy, ale za ten przejazd płaci
z własnych pieniędzy. I mówię: pani Zulu, czy to prawda, że pani
za samochód płaci? No tak, oczywiście. Ja mówię – no, ale tyle
lat Pani tutaj już pracuje, od rana do wieczora, bez urlopu. Odpowiedziała – Zapamiętaj sobie, że to, co laskowskie, to, co zakładowe, nie jest moje. To jest zakładowe. Zapamiętałem sobie
tę naukę, że to, co jest wspólne, to nie jest moje.
Kiedy pracowałem w Rabce, było poświęcenie kaplicy. Zapytałem pana Prezesa i pana dyrektora Grocholskiego, czy wypada zaprosić panią Zulę do Rabki na tę uroczystość. Pani Zula
miała wtedy 94 lata. No, oczywiście trzeba. Ale sam myślałem,
że odpowie – dziękuję ci za zaproszenie, ale nie skorzystam, bo
to jest męczące. Zaprosiłem, a Pani Zula mówi – oczywiście
przyjadę. Jak wyglądał ten przyjazd? Pan Prezes, pan Dyrektor
i pani Beta samochodem przyjechali mniej więcej na obiad. Po
obiedzie Pani Morawska mówi: słuchaj, ja teraz pół godziny się
zdrzemnę, a później musisz mi pokazać cały dom. To jest duży
dom. Zajęło to oprowadzanie ponad dwie godziny, od piątego
piętra aż do parteru. Później była kolacja, a po kolacji trzeba
było przeczytać kronikę gimnazjum przedwojennego. Rano pobudka, powitanie księdza kardynała Macharskiego, Msza święta, krótki program, później wspólny obiad i po obiedzie wyjazd
do Lasek. Wieczorem bałem się, jak to wszystko Pani Morawska
zniesie. Wieczorem dzwonię i pytam: pani Zulu jak Pani się czuje? – A bardzo dobrze, troszkę się zdrzemnęłam w samochodzie
i czuję się bardzo dobrze.
Pani Zula żyła życiem niewidomych. Jak odwiedzałem
panią Zulę, jak widziałem, że była zmęczona, wystarczyło, że
zacząłem opowiadać o wychowankach. Wtedy się ożywiała,
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wtedy stawała się inna. Dla niej życie niewidomych, to było
jej życie. Nie lubiła słowa poświęcenie, ale to była służba od
rana do wieczora. Zastanawiałem się, jakimi słowami żegnać
panią Zulę i tak mi przyszło do głowy że chyba najodpowiedniejszymi słowami będą słowa Pana Jezusa: „Pójdź sługo dobry
i wierny”.

Stanisław August Morawski

T

utaj usłyszeliśmy od wielu osób o działalności społecznej
naszej ciotki. Mamy na to różne świadectwa. Jednym świadectwem było to, że dostała najwyższy order, którym została
odznaczona, podobnie jak wiele lat przedtem jej ojciec. Mamy
też to świadectwo, że tutaj tak szeroka rzesza ludzi przyjechała,
że mamy obecność księdza Kardynała, księdza Biskupa, za co
wszystkim obecnym, w imieniu rodziny, dziękuję.
Ja chciałbym powiedzieć parę słów, kim ciocia Zula była dla
nas, dla naszej licznej, rozgałęzionej po mieczu i po kądzieli
rodziny. Ciocia Zula stawała się powoli – w miarę wymierania
starszego pokolenia – jakimś naturalnym, centralnym punktem
odniesienia dla nas wszystkich. A jak w latach 90-tych po blisko
półwiekowej przerwie, spowodowanej wojną i zniewoleniem komunistycznym Polski, wreszcie mogliśmy się na nowo wszyscy
spotkać na pierwszym powojennym zjeździe rodzinnym, było
dla nas rzeczą oczywistą, że to ciocia Zula jest naszym najwyższym autorytetem moralnym.
Jesteśmy rozproszeni po całym świecie, ale każdy z nas ilekroć przyjeżdżał do Polski, pierwsze swe kroki kierował do Lasek, by ciocię Zulę odwiedzić. I nie był to dla nas obowiązek, była
to wielka radość i przyjemność, bo ciocia Zula, przedstawicielka
tego niezłomnego w przeciwnościach pokolenia, jednocześnie
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promieniowała pełnią naturalnej prostoty serdecznością i posiadała jedną cechę bardzo w naszej rodzinie cenioną, a której
nie omieszkaliśmy wymienić w nekrologu wydanym w prasie
– miała ogromne poczucie humoru. Przez swoje życie pytała się
ciągle o losy różnych swoich krewnych, w tym tych najmłodszych.
Pozostanie w naszej pamięci, jako wzór chrześcijańskiej
i patriotycznej postawy, która ją cechowała całe życie i którą
ona po prostu całe życie spełniała. Tę pracę codzienną, wytrwałą i niedbającą o honory – pracę dla bliźnich. Będziemy
się starali, aby pamięć o niej przekazać najmłodszym i przyszłym pokoleniom naszej rodziny, bo uważamy, że ona była
jedną z najbardziej wybitnych przedstawicieli naszej rodziny.
Dziękuję bardzo.
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s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA KLARA
od Krzyża

Bronisława Jaroszyńska
(10.08.1911–20.10.2010)

S

iostra Klara – Bronisława Jaroszyńska
– urodziła się w Warszawie 10 sierpnia 1911
roku. We wspomnieniu, pisanym z okazji jubileuszu 50-lecia
swojej profesji zakonnej w 1989 r., pisała:
Urodziłam się na trzy lata przed wybuchem pierwszej wojny światowej, do zgromadzenia zostałam przyjęta 14 października 1936
roku, a więc znowu prawie dokładnie na trzy lata przed początkiem
drugiej wojny światowej. Pierwsze śluby złożyłam 6 stycznia 1939
roku. To takie ramy chronologiczne. Wynika z nich, że to, co można
nazwać moją «drogą do LASEK», zmieściło się prawie w całości
w krótkim okresie 20-lecia Niepodległej Polski, a całe 50-letnie
dotąd życie zakonne, to okres okupacji, a potem Polski rządzonej
przez komunistów. Bardzo to różne czasy, nie tylko w moim życiu.
Z perspektywy nekrologu – dodajmy, że ostatnie dwadzieścia lat tego życia, rozpoczynającego już setny rok, przypadło
na czas odzyskanej niepodległości, ale wcześniej też niełatwych
okresów konfliktu i stanu wojennego, a sama zbliżająca się setna rocznica urodzin czyniłaby s.Klarę dokładnie rówieśnicą obchodzącego w tym roku swoje stulecie Dzieła Lasek.
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Dzieciństwo i młodość, a potem całe długie życie Siostry,
było też związane głównie z Warszawą i bliskimi jej Laskami.
Obydwoje rodzice: Józef i Halina z Hubertów Jaroszyńscy byli
pedagogami. Ojciec był do końca życia pierwszym w Drugiej
Rzeczpospolitej dyrektorem słynnego warszawskiego Gimnazjum Rejtana, matka – kierowniczką 36 Szkoły Powszechnej.
Toteż dzieci były, jak wspomina dalej s.Klara – wychowywane głównie przez telefon – ale był to wpływ wytrawnych pedagogów i kochających dzieci – nie tylko własne.
Miała jedną, młodszą o trzy lata siostrę Hannę, w przyszłości (jako Hanna Święcicka) również pedagoga, autorki książek
z zakresu pedagogiki rodzinnej, pogadanek radiowych na te tematy, kuratorki warszawskich domów dziecka i ośrodków adopcyjnych, a wśród tego – prywatnie, matki sześciorga rodzonych
dzieci i kilkorga adoptowanych.
Rodzice jej poznali się na studiach historycznych na UJ
w Krakowie. Ze swego wczesnego dzieciństwa Siostra wspominała, że była dzieckiem bardzo żywym, wesołym, impulsywnym,
po prostu nieznośnym i że jej ojciec zaproszony przez 80-letnią
dyrektorkę szkoły na rozmowę w sprawie jej zachowania zatroskany i bezradny prosił tak zasłużonego i doświadczonego pedagoga o radę, co ze mną zrobić, usłyszał bardzo uspokajające słowa, powtarzane przez długie lata w rodzinie – niech pan będzie
spokojny i dobrej myśli, jak dojdzie do mego wieku, to się uspokoi… Jednak w domu rodzinnym był zawsze czas na wspólne
czytanie lub opowiadanie historii biblijnych, wspólne wycieczki,
połączone ze zwiedzaniem Polski, a także wprowadzanie dzieci
w poczucie odpowiedzialności za innych.
Na co dzień bawiłyśmy się w najbliższym ogrodzie Instytutu
Ociemniałych i Głuchoniemych na Placu Trzech Krzyży, którego
dyrektor, pan Łopatko, był zaprzyjaźniony z moim Ojcem. Pamiętam, kiedyś w zimie, kiedy byłam jeszcze zupełnie mała, zjeżdżałam z dużej górki na sankach i zawsze miałam za sobą dziec67

ko niewidome. Ale ja wolałam zjeżdżać sama, wchodziłam wtedy
szybciej na górę. Tak więc wtedy właśnie uszczęśliwiona drapałam się na górę sama. Ojciec podszedł do mnie, objął mnie i …nic
nie mówiąc, nasunął mi na oczy czapkę. Zrozumiałam, i do dziś
się tamtego wstydzę. Nigdy nie słyszałam długich nudnych uwag,
kierował mną wzrokiem, kilkoma zaledwie słowami...
W domu było na ogół biednie. Pensja mamy starczała do około 25-go każdego miesiąca, a potem to już jakieś cienkie zupki. Ojciec zarabiał nie najgorzej, ale jak mówił, miał trzystu chłopców
i rozliczne ich potrzeby. O konkretach nigdy nie mówił, ale dowiadywałyśmy się o nich od czasu do czasu… o niektórych sprawach
dowiaduję się do dziś od szukających po wielu latach jego grobu
na laskowskim cmentarzu jego dawnych uczniów. I dalej: W roku
maturalnym Ojciec pokazywał mi różne społeczne i charytatywne
instytucje, dużośmy wtedy jeździli. Byłam więc w szpitalu Czerwonego Krzyża, gdzie chirurgiem był mój brat cioteczny Kazik
Wolfram, który potem operował Ojca Korniłowicza, a podczas
wojny zginął w Katyniu. Byłam też w Domu Sierot, gdzie poznałam doktora Korczaka, największego, zdaniem mego Ojca – już
wtedy! – pedagoga i najwspanialszego człowieka.
Kiedyś przywiózł ją też do Lasek. Oprowadzała ich siostra
Miriam (przyszła siostra Maria), która skierowała ją do Patronatu na ul. Wolność. A tam poznałam młodą Zuleczkę Morawską w białej sukience z czerwonym paskiem i pana Marylskiego.
Podczas wakacji pomaturalnych w 1930 r. pojechała też z dwiema przyjaciółkami (przyszłymi urszulankami SJK) na rekolekcje do Pniew, prowadzone przez matkę Urszulę Ledóchowską
i ks. Żychlińskiego. I odbyła długą rozmowę z Matką Ledóchowską, która jej powiedziała, że jest jak rozbrykany koń, któremu
trzeba nałożyć wędzidło, bo zmarnuje życie. Od tego czasu, jak
wspominała zaczęło jej chodzić to po głowie.
Od września zaczęła naukę w trzyletniej Szkole Pielęgniarskiej, założonej przez Amerykankę Miss Bridge, z panującym
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tam ogromnym rygorem i ciężką pracą fizyczną. Szkołę ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i dyplomem pielęgniarskim
w 1934 roku. Pracowała przez kilka miesięcy w Poradni dla dzieci trudnych i niedorozwiniętych na ul. Madalińskiego, co łączyło
się ostatecznie z tym, że oddawała wszystko, co miała, z własnymi posiłkami, oczywiście, a nadzorująca jej pracę lekarka ratowała ją zemdloną na ulicy i w konsekwencji wymusiła na rodzicach, żeby ją zabrali z tej pracy i namówili na studia. Zdała więc
egzamin na medycynę i podjęła konkretną pracę w Patronacie
na ul.Wolność u p. Zofii Morawskiej. Po zaliczeniu pierwszego
roku miała zacząć próbę zakonną u sióstr urszulanek i dalej studiować medycynę. Tymczasem tego wyznaczonego dnia zamiast
do Urszulanek pojechałam, a raczej zawieźli mnie do …szpitala
z bardzo wysoką temperaturą i silnymi torsjami. I oto – w szpitalu
odwiedzał mnie często pan Marylski, Zula, s. Joanna – przywożąc
obrazki od Ojca Korniłowicza. A na rekonwalescencję p. Marylski przysłał po mnie bryczkę i przyjechałam do pokoju św.Jadwigi
w Domu Rekolekcyjnym… Chodziłam pomagać s. Germanie przy
małych chłopcach w Domu św. Antoniego. W Laskach było wtedy
bardzo ubogo i to mi się podobało najbardziej. Tak powoli wsiąkałam w Laski, choć ciągle nie widziałam w nich siebie.
Po wakacjach wróciła na studia, aż znowu kiedyś przyjechała na rowerze do Lasek – z dużym termosem lodów dla chłopców i pan Marylski zabrał ją na obiad do Matki Czackiej, gdzie
odbyła się długa rozmowa o służbie najbardziej potrzebującym
i o Krzyżu. Matka wypytywała ją o doświadczenia z pracy w Poradni na Madalińskiego.
Nie potrafię powiedzieć, jak się to stało, że w dzień św.Bronislawy – 1 września 1936 roku – dorożką, z moją mamą i Zośką (najbliższą przyjaciółką, już wtedy urszulanką) przyjechałam do Lasek,
ale sama chyba nie wierzyłam, że na stałe… W nocy zaczęłam już
tak strasznie tęsknić…napisałam kartkę, że bardzo przepraszam,
ale się pomyliłam i wracam do domu. Uspokojona podeszłam do
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drzwi – zamknięte… Otworzyłam okno, żeby wyskoczyć – krata…
Dobrze do dziś pamiętam tę noc, jak strasznie długo płakałam, i tak
rano – pół klęcząc, pół siedząc na podłodze, się obudziłam. Drzwi
były otwarte, ale już nie myślałam o wyjeździe…
Również dalsze losy Siostry w Zgromadzeniu nigdy nie były
spokojne, rodzice, choć z bólem, ale towarzyszyli jej lojalnie do
końca swego życia. Pół roku po niej odeszła z domu również jej
siostra. Pierwsze z sześciorga jej dzieci to była córka – Bronisława.
W postulacie siostra pracowała w Biurze kwesty, służąc też
jako dyplomowana pielęgniarka w rożnych potrzebach. W nowicjacie miała pod opieką kilkoro małych dzieci, upośledzonych umysłowo, z którymi wspólnie wybrała nazwę od słynnego
Domu Cottolengo w Turynie. Po latach wspominała dla Domu
św.Maksymiliana z okazji Jubileuszu Szkoły te jej pierwsze korzenie, które spisywała jeszcze na polecenie Matki.
Pierwszą profesję złożyła 6 stycznia 1939 roku. I po kilku miesiącach przeżywała – już w Warszawie – bombardowanie
Domu przy ulicy Wolność, służąc pomocą pielęgniarską, także
przy ratowaniu ciężko rannej Matki. Wraz z s. Joanną i s. Odyllą
została wkrótce oddelegowana do wyjazdów i zdobywania żywności. Podczas tych wyjazdów z Panem Ginką, Kierowcą-Przyjacielem, odwiedzała rodziny naszych sióstr na terenie Getta.
Na polecenie Matki była też w Domu Sierot Doktora Korczaka,
proponując mu przeniesienie Domu z Krochmalnej na Wolność
– do naszego Domu, który znalazł się również na terenie Getta,
okazał się on jednak zbyt mały na potrzeby Domu Sierot.
Wreszcie – w maju 1942 – zgłosiła się do Matki z prośbą
o pozwolenie na towarzyszenie siostrze Miriam Wajngold
– przyszłej s. Marii Gołębiowskiej – w jej wyjeździe z Lasek
i szukaniu dla niej kryjówki, na wiadomość o zagrożeniu sióstr
pochodzenia żydowskiego, które do tej pory przetrwały jeszcze
w Laskach, czyli poza Gettem. Poprzez dawną przyjaźń z Sio70

strami Urszulankami
znalazły pierwszą kryjówkę w ich Domu na
Jaszczurówce, a kiedy
i tam okazało się to zbyt
niebezpieczne – wyjechały do Domu Sióstr
Zmartwychwstanek na
Bukowinę. Wkrótce
jednak i to schronienie
Siostra Klara w dniu 70-tej rocznicy
okazało się niepewne,
pierwszej profesji – 6 stycznia 2009 r.
chociaż „uwiarygodnił” je przyjazd rodzonej matki s. Klary, która była przed wojną
dyrektorką szkoły, gdzie pracowała właśnie jedna z tamtejszych
sióstr. Jak w wielu wypadkach ukrywających się wtedy Żydów,
musiały szukać nowej kryjówki – już po domach okolicznych
gazdów, z którymi przyjaźń przetrwała potem wiele lat, czego
doświadczali jeszcze w ostatnich latach wychowawcy wyjeżdżający tam na wakacje z dziećmi z Lasek
Po Powstaniu Warszawskim dojechała do nich kilkudziesięcioosobowa grupa sióstr z niewidomymi dziećmi ze zrujnowanych ponownie Lasek i kilka zaprzyjaźnionych rodzin ze
zburzonej Warszawy. Dzielono się z nimi cudem zdobywanym
jedzeniem, w którego zdobywanie s. Klara wkładała całą swoją pomysłowość. Wśród dzieci niewidomych i „rodzinnych”
znalazły się też dziewczynki żydowskie, czego niektóre z sióstr
nawet się trochę domyślały, ale temat i w czasie wojny, i po jej
zakończeniu, okryty był całkowitym milczeniem. Dopiero po
latach i nawiązaniu, pośrednich najpierw, kontaktów władz PRL
z Izraelem i zawiłych badaniach odnalazły one w dalekich od
ówczesnej Bukowiny Laskach siostrę Klarę i zorganizowały jej
kolejne wyjazdy do Izraela, gdzie w 1986 roku miała szczęście
zasadzić drzewko oliwne, poświęcone pamięci jej i jej nieżyją71

Ostatnie imieniny s. Klary w siostrzanej wspólnocie Domu Św. Rafała

cych już rodziców oraz przyjąć medal i dyplom Instytutu YAD
VASHEM, a w czasach odzyskanej niepodległości – przyjąć honorowe obywatelstwo tego kraju w 1991 roku oraz towarzyszyć
pierwszemu prezydentowi Lechowi Wałęsie w odsłonięciu pamiątkowych tablic polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata” w Jerozolimie. Jedna z ówczesnych wojennych trzylatek
– „Ewunia” z Kanady – odnalazła Siostrę jeszcze w roku 2007
i przywiozła do Lasek całą swoją jedenastoosobową rodzinę
– z wnukami…!
10 października 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński
odznaczył w Teatrze Wielkim w Warszawie Siostrę, poruszającą
się już tylko na wózku, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W okresie PRL, który tę wojenną przeszłość – jak w wielu
polskich rodzinach – okrywał milczeniem, s. Klara pełniła kolejne obowiązki w Zgromadzeniu i Dziele Lasek.
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W latach 1951-1952 została oddelegowana do pomocy księdzu Aleksandrowi Fedorowiczowi przy budowie kościoła parafialnego oraz organizowaniu nowej, „misyjnej”, parafii Izabelin-Laski, a był to okres najtwardszej walki systemu stalinowskiego
z Kościołem.
Przy transportowaniu do Izabelina, rozebranego na Ziemiach Zachodnich baraku – Siostra została przez milicję aresztowana, a nowi parafianie, czy kandydaci na parafian, modlili
się o jej wypuszczenie na placu przygotowanym pod budowę
w Izabelinie. Kościół w stylu nazwanym przez Księdza Prymasa
Wyszyńskiego „barakowym” – został wybudowany i poświęcony w tych warunkach w rekordowym czasie półtora roku i służył
jeszcze wiele lat. Siostra z kolei przez ten czas służyła jako przełożona w domach zakonnych w Laskach (w latach 1960-1962)
i dwukrotnie w Żułowie (także jako kierowniczka Zakładu –
w latach 1957-1960 i 1962-1964). Do Izabelina wróciła na okres
ostatniej choroby i śmierci księdza Aleksandra, któremu towarzyszyła jako pielęgniarka do końca – w szpitalu onkologicznym
i po powrocie do domu, w latach 1964-1965.
Po śmierci Pierwszego Proboszcza Izabelina, niezależnie
od kolejno pełnionych funkcji, wykonała jeszcze ogromną
pracę zgromadzenia i publikowania archiwalnych materiałów
i pism księdza Aleksandra, osobiście przeprowadziła, jeżdżąc
po Polsce, kilkaset rozmów-wywiadów oraz inspirowała powstające prace autorskie i dyplomowe na temat Parafii i jej
Proboszcza.
W kolejnych latach była, m.in., kierowniczką Internatu Chłopców (1968-1969) i Biura Szkolnego (1970–1979). Organizowała
w tym czasie drugi Ogólnopolski Zjazd Wychowanków Lasek
w roku 1978. Dom Rekolekcyjny prowadziła w latach 1979-1987,
co znowu zbiegło się z trudnym czasem Stanu Wojennego, kiedy
znajdowali tam schronienie ludzie, zmuszeni do ukrywania się, lub
przynajmniej zejścia z oczu władzom, a obok nich – potrzebujący
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różnego rodzaju wsparcia: żywnościowego, lekowego czy ubraniowego. Nowe podpiwniczenie
pod tarasem „starego Domu Rekolekcyjnego” pełniło w tym czasie funkcję magazynu wielorakich
produktów, a jego użytkownicy
potwierdzali, też na nowo, najdawniejsze tradycje tego Domu – jego
otwartości na „żydów i pogan”.
Ostatnią placówką Siostry był
Sekretariat Zarządu TOnO – od
roku 1989. Były to już lata słabnącego zdrowia, operacji okulistycznych – w Polsce i Izraelu – a ostatecznie postępującej ślepoty. I z tego okresu przetrwały do końca nowe więzy przyjaźni,
do ostatnich lat i dni życia Siostry.
Od kwietnia 2003 roku, po dłuższym pobycie w Szpitalu
Bielańskim i laskowskiej Infirmerii, Siostra, na własną prośbę,
została przeniesiona do Domu św. Rafała, gdzie na oddziale
chorych sióstr spędziła ostatnie lata życia.
Najpierw poruszała się jeszcze przy pomocy „chodzika”,
choć stawało się to po niewidomemu coraz trudniejsze. Czytanie zastępowały książki mówione, a korespondencję i kontakty towarzyskie – częste i długie rozmowy telefoniczne, z Kraju
i zza granicy, ale też ciągle jeszcze – przyjazdy przyjaciół, chociaż również coraz mniej sprawnych fizycznie.
W ciągu ostatnich miesięcy Siostrze coraz trudniej było się
już poruszać na zewnątrz domu, nawet na wózku inwalidzkim,
chociaż na ważniejsze uroczystości kościelne i rodzinne jeszcze
się mobilizowała, nawet w ostatnich miesiącach życia.
Jeszcze we wrześniu rozpoczęła z innymi siostrami ośmiodniowe rekolekcje. Z konferencji korzystała już jednak za pośrednictwem głośnika ze swego pokoju. Załamanie, z infekcją
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i gorączką, przyszło w ostatnich dniach rekolekcji. Przyjęła wtedy, wraz z innymi ich uczestniczkami – Sakrament Chorych.
Ostatnie dni wyłączały Siostrę coraz bardziej z kontaktów,
także telefonicznych, które zawsze były jej wielką radością. Od
soboty 17 października były to już coraz krótsze pożegnania.
We wtorkowy wieczór, 19 października, przy łóżku Siostry
i na korytarzu trwała nieustanna modlitwa Sióstr z s. Przełożoną Mieczysławą. Z Warszawy dojechała też Matka Anna Maria
i wieloletnia Przełożona tego Domu – s. Julitta. Do późnych godzin wieczornych na wspólnej modlitwie trwało również kilka
osób z rodziny Siostry oraz nasi Księża – ksiądz rektor Grzegorz Ostrowski, który udzielił Siostrze jeszcze raz Sakramentu Chorych, przyszedł też na chwilę modlitwy ks. Kazimierz
Olszewski.
Siostra odeszła do Pana przed godziną siódmą rano w środę
20 października.
Po stuletnim pełnym ruchu i działania życiu – odchodzenie to odbywało się w ciągu kilku godzin zupełnej ciszy, słabnącego oddechu, przy modlących się kilku siostrach z Siostrą
Przełożoną i czuwających pielęgniarkach.
Pożegnalna modlitwa przy trumnie w kaplicy domowej
i eksportacja były o godz. 12.00. Wszystko odbyło się niemal
w przeddzień uroczystości inauguracji jubileuszowych obchodów 100 lecia Dzieła i sobotniego pogrzebu śp. pani Zofii
Morawskiej, która odeszła w wieku 106 lat kilka dni wcześniej
– dnia 15 października.
Uroczystości pogrzebowe s. Klary odbyły się w poniedziałek
25 października 2010 roku o godz. 14 00. Mszy św. koncelebrowanej przez 14 kapłanów przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski, który wygłosił homilię, nawiązując w niej do swoich
osobistych wspomnień o siostrze Klarze, prowadził też kondukt
na cmentarz zakładowy.

75

Wprowadzenie w uroczystość pogrzebową

Ks. Rektor Grzegorz Ostrowski

S

iostra Klara całe życie przygotowywała się do tego spotkania
z Panem. W miniony wtorek przygotowała także nas wszystkich. Po południu niejako zaprosiła nas do swojego pokoju,
tak jakby chciała powiedzieć, byśmy i my przygotowali się na
jej odejście. Kiedy pogorszył się Jej stan zdrowia, zgromadziliśmy się – kapłani, siostry – aby się modlić. Siostra Klara otrzymała duchowe umocnienie sakramentami świętymi, bliskością
i obecnością sióstr, ich nieustanną modlitwą przez całe popołudnie, całą noc i poranek.
Odeszła w środę przed godziną siódmą, kiedy wokół siostry były obecne współ-siostry, a cała wspólnota modliła się
w kaplicy na Eucharystii. I kiedy Jezus oddawał swoje życie
również za nią, Ona oddała Jezusowi siebie i swoje życie całkowicie. Zanurzyła swoje życie w śmierci Jezusa, aby mieć życie
mocą Jego zmartwychwstania. Żyła nie po to, by umrzeć, ale
umarła po to, by żyć.
Dzisiaj modlimy się za zmarłą świętej pamięci siostrę Klarę. Celebrze Eucharystii przewodniczy ksiądz Biskup Bronisław
Dembowski – tak mocno związany z tym miejscem, z Dziełem
Lasek, ale i bardzo osobiście związany z siostrą Klarą. obecnych
jest wielu kapłanów, którzy byli związani z siostrą Klarą, niektórzy byli jej spowiednikami. Są współ-siostry, rodzina, bliscy,
przyjaciele i my wszyscy, którzy z potrzeby serca jesteśmy przy
ołtarzu Chrystusa i przy trumnie zmarłej Siostry, aby dać jej ten
dar najcenniejszy, który możemy ofiarować – dar naszej modlitwy. Księdza biskupa proszę, aby tej naszej modlitwie przewodniczył.
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Biskup Bronisław Dembowski

Z życia do życia
(Homilia)
Rz 6, 3-9
J 17, 24-26
Umiłowani w Chrystusie Panu; Wszyscy, których pięknie
przywitał Ksiądz Rektor, zwłaszcza bliska Rodzino śp. Siostry
Klary, Franciszkanki Służebnicy Krzyża!
Wielu z nas było tutaj w sobotę, gdy oddawaliśmy ostatnią
przysługę śp. Zofii Morawskiej. Napisała w swoich wspomnieniach siostra Klara, że Jej Ojciec przywiózł Ją kiedyś, pewnie
w roku maturalnym, do Lasek. Oprowadzała ich siostra Miriam
Wajngold (w czasie okupacji zaczęła nazywać się siostrą Marią
Gołębiewską), która skierowała Ją do patronatu na ul. Wolność.
I tak napisała siostra Klara: „A tam poznałam młodą Zuleczkę
Morawską w białej sukience z czerwonym paskiem i pana Marylskiego”.
To było jedno z takich spotkań, które spowodowały, że ostatecznie Bronisława Jaroszyńska wylądowała w Laskach. Wiemy,
że pierwsze śluby zakonne składała w styczniu 1939 roku, prawie
dziewięć miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Służyła ona w różny sposób różnym ludziom, również dorosłym
i dzieciom żydowskim. Dlatego otrzymała ten tak bardzo ważny
medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i dyplom Instytutu YAD VASHEM. A jedna z ówczesnych wojennych trzylatek – „Ewunia” z Kanady – odnalazła siostrę Klarę w 2007 roku
i przywiozła do Lasek całą swoją jedenastoosobową rodzinę razem z wnukami. Wyobrażam sobie, jak cieszyła się Siostra Klara, że dobre owoce dała Jej służba z narażeniem życia. Wiemy
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przecież, że Polska była krajem okupowanym przez hitlerowców
i wszelka pomoc okazywana Żydom, była karana śmiercią. Ona
jednak narażała swoje życie w obronie ludzi.
Dziś, kiedy oddajemy Jej ostatnią przysługę, słuchaliśmy
słów Pisma Świętego, w których najpierw św. Paweł mówił do
nas: „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć [Jezusa Chrystusa]
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca” (Rz 6, 4).
Chrześcijaństwo bywało i bywa oskarżane o to, że w taki
sposób patrzymy w przyszłą wieczność, że zaniedbujemy doczesność. Ale wiemy, że nasze życie jest pielgrzymowaniem do
domu Ojca, nie może jednak być zaniedbywaniem doczesności.
I nie zaniedbywała doczesności Siostra Klara, boć przecież służyła ludziom i to również w ekstremalnych warunkach.
Kochani, tak bardzo się ucieszyłem z „Listu Ojca Świętego
Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”. Nie wiem dlaczego,
ale doszedłem do wniosku, że ten list jest również skierowany
do mnie. W tym liście Jan Paweł II napisał: „Głębokim pokojem
napełnia mnie myśl o chwili, w którym Bóg wezwie mnie do –
z życia do życia” (punk 17). I wezwał siostrę Klarę – Bronisławę
– z życia do życia. Taka jest nasza wiara.
Przepraszam, że w tej chwili to mówię, ale gorąco modlę się
za prof. Religę, wspaniałego chirurga, który tak wiele pomagał
ludziom. Publicznie wyznał, że nie wierzy w życie po życiu. Ale
teraz już wie! A był, choć nie wierzył w Boga, sługą wiernym.
I ufam, że usłyszał od Pana Jezusa: sługo wierny! Natomiast Siostra Klara otrzymała łaskę wiary, również dzięki swoim wspaniałym rodzicom. I służyła ludziom z wiarą. Szła przez doczesność czyniąc dobrze i w drodze do życia wiecznego.
Na pewno niejednokrotnie zwracała uwagę na słowa św.
Pawła; „Jeżeli przez śmierć, podobną do Jego [Jezusa Chrystusa]
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będzie78

my z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie”
(Rz 6, 5). Jesteśmy powołani do życia wiecznego.
Usłyszeliśmy też słowa Pana Jezusa wypowiedziane podczas
Ostatniej Wieczerzy, zapisane w 17 rozdziale Ewangelii wg św.
Jana, który nazywamy Modlitwą Arcykapłańską Chrystusa. Oto
te słowa: Jezus podniósłszy oczy do nieba rzekł: „Ojcze, chcę, aby
także ci, których Mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed
założeniem świata” (J 17, 24). To znowu słowa wielkiej nadziei.
Wakacje 1950 roku były moimi ostatnimi wakacjami przed
wstąpieniem do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Spędzałem je w Laskach i w Izabelinie w rodzącej
się parafii Izabelin-Laski, której pierwszym proboszczem był ks.
Aleksander Fedorowicz. Siostra Klara była jego współpracownicą. To ona się przyczyniła do wybudowania pierwszego kościoła
w Izabelinie. Mówił o nim Ksiądz Prymas Wyszyński, gdy go
zobaczył po swoim wyjściu z Komańczy, że jest w stylu „barakowym”. Był to bowiem poniemiecki barak, przywieziony z troską
i zaangażowaniem Siostry Klary gdzieś z okolic Wrocławia. Nawet Siostra została aresztowana, ponieważ coś było nie dość formalnie w porządku. Ale gdyby wszystko było formalnie wg ówczesnego prawa poprawnie, to by tego baraku w Izabelinie nie
było. Muszę tylko wspomnieć moją Ciotkę Barbarę Brukalską,
architekta, i pochwalić, bo murowany fronton i prezbiterium,
bardzo ładne, oraz trójnawowy układ całości ona zaprojektowała na prośbę Siostry Klary. Wtedy osobiście widziałem jej zaangażowanie w te gospodarczo-administracyjne sprawy.
Drugi raz zajęła się już nie administracją, ale opieką pielęgniarską nad ciężko chorym Księdzem Aleksandrem. Z tego
czasu dobrze pamiętam siostrę Klarę, bowiem starałem się możliwie często odwiedzać księdza Aleksandra i widziałem troskę
o niego Siostry Klary. Było to dla mnie normalne, że siostra tak
się zachowuje, że opiekuje się chorym, że jest zawsze dobra. Tak
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samo, gdy jeszcze nie byłem księdzem, to myślałem, że każdy
jest taki jak bracia Fedorowicze. Gdy zostałem sam księdzem, to
już przestałem tak myśleć. Ale trzeba Bogu dziękować za Siostrę
Klarę i za wiele, wiele innych Sióstr, które starają się służyć i być
dobrymi ludźmi. I Bogu dziękować za takich kapłanów, jak Bracia Fedorowiczowie. I ci wszyscy, którzy starają się choć odrobinę w tym duchu, jaki Oni okazywali, ludziom służyć. Niech
będzie Bóg uwielbiony!
Wspieramy naszą modlitwą Siostrę Klarę, ale wierzę, że Ona
za nas się modli.
„Ojcze sprawiedliwy! – [mówił dziś do nas Jezus] Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie
posłał” (J 17, 25). Dzięki Apostołom i Ewangelistom, dzięki całej
rzeszy pokoleń, które nam przekazywały wiarę, i my też poznaliśmy, że Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).
Amen.
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Ostatnie pożegnanie

Prezes Władysław Gołąb

D

roga siostro Klaro! Bardzo smutno żegnać. Tak niedawno
jeszcze przyjeżdżałaś z siostrą Rut do nas na tak zwaną
niedzielną kawę. Chyba jeszcze miesiąc temu ostatni raz. To
bardzo smutne rozstanie, ale zarazem coś w tym jest radosnego, bo wiemy o tym, że siostra przeszła przez życie, dobrze
czyniąc. Jak sama pisała w swoich wspomnieniach, była bardzo żywym, bardzo rozbawionym dzieckiem, pełnym różnych
pasji. Ojciec zwrócił się do dyrektorki szkoły, 80-letniej pani
dyrektor z prośbą: może pani poradzi, co zrobić z tą moją córką. Na to dyrektor odpowiedziała: jak osiągnie mój wiek, to na
pewno się uspokoi, a miała lat osiemdziesiąt. I siostra Klara
się nie uspokoiła do 99-tego roku życia. Ciągle była pełna pas j i ,
p e ł n a
e n e r g i i
i
p e ł
miłości do drugiego człowieka. Miała serce gorące. Ona niczego nie robiła
w połowie: jak kochała
– to całym sercem, jak
działała – to całym sercem. Można byłoby o niej
mówić tutaj godzinami.
Chociażby historia izraelska: jak ona kochała tych
Żydów ratowanych i jak
oni pokochali ją. Mamy
liczne dowody, czym może być wdzięczność ludzi,
którzy docenili jej miłość,
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jej serce. I nasze władze państwowe też uznały zasługi siostry
Klary, odznaczając ją w 2007 roku Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. To jest bardzo wysokie odznaczenie. Ale myślę że największym odznaczeniem dla niej, to miłość, którą tylu ludzi ją tak serdecznie darzyło.
Mój kontakt z siostrą Klarą sięga lat 70-tych, ale od 1989
roku, przez blisko 13 lat, była sekretarką Zarządu. U mnie w sekretariacie działała. Ostatnie lata, ze względu na słabnący wzrok,
wspomagała ją siostra Rut, jako jej lektorka.
Była szalenie odpowiedzialna i zawsze gotowa nieść pomoc. Był taki incydent który świadczy, że do końca życia nie
przestała być gorąca emocjonalnie, trochę pasjonatka. Kiedy
był problem, czy na wieczerzę wigilijną przyjąć zgłaszającego
się bezdomnego, ona powiedziała: „jeżeli nie, to ja pójdę na
Dworzec Centralny i tam będę wieczerzać”.
Taka była siostra Klara, taką ją znamy i taką kochamy. Poza
tym już w domu rodzinnym nauczyła się kochać Boga, ale rów-
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nież być obywatelką. W przedostatnich wyborach brała udział
wieziona na wózku, bo uważała, że jej obywatelskim obowiązkiem jest głosować. Podczas ostatnich wyborów udzieliła pełnomocnictwa siostrze Rut, żeby również ten głos w jej imieniu złożyła. Kochała Ojczyznę. Uważała, że trzeba tę Ojczyznę
wspierać, Interesowała się tym, co się dzieje w świecie, po to, by
nie być tylko bezmyślną głosującą, ale wybierać świadomie. To
jest kapitalny przykład obywatelskiej postawy. Ona nie politykowała, ona kochała Polskę, kochała Ojczyznę, kochała drugiego
człowieka.
Droga siostro Klaro! Wiem, że dobr y B óg przyjął Cię
w otwarte ramiona, jako wierną oddaną służebnicę. I my prosimy Cię: wspieraj nas, módl się w naszych sprawach, w naszych
intencjach. Tak jak za życia interesowałaś się wszystkim, tak
i tam wspieraj nas, bo czasy są nieraz dziwne, ale to, co jest najważniejsze w życiu, to właśnie gorące serce – takie jakie Ty miałaś i miłość, jaką Ty wszystkich darzyłaś. Bóg Ci zapłać!
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Z WARSZATU TEOLOGA
Po refleksji nad życiem dwóch Seniorek Lasek, które odeszły do Pana w ostatnim okresie, propozycja księdza profesora A. J. Skowronka wpisuje się niejako w dalszy ciąg refleksji
nad życiem ludzi w podeszłym wieku. W przypadku pani Zofii
Morawskiej i siostry Klary Jaroszyńskiej należałoby raczej użyć
terminu: wiek sędziwy.
Dobrze się stało, że Autor poniższego tekstu postrzega ów
etap życia w kategoriach: humoru, radości i wdzięczności.
(red.)

Ks. Alfons Józef Skowronek

Odmienne fazy starzenia się
– Humor – Radość – Wdzięczność

K

to żyje wśród starych ludzi,
zna z pewnością wiele opowiadań, które słyszał już sto razy,
a które wciąż od nowa powracają do
obiegu. W starszym wieku rośnie
skłonność do powtarzania się. Starsi
chętnie meldują się do głosu, nie mając jednak nic nowego do powiedzenia, albo powtarzają stare kawałki.
Z początku historyjkę jeszcze poprzedza się uwagą, iż ją już kiedyś
opowiadano. W późniejszym wieku
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ks. Alfons Józef Skowronek

zastrzeżenie to już odpada, a jeszcze później nie wie się już
w ogóle, że dykteryjkę opowiadało się już dobrych kilka razy.
Ta właściwość starszego wieku wskazuje na dwa przeciwstawne zagrożenia.
Z jednej strony, istnieje skłonność do powtarzania się, zastoju, zesztywnienia i do rytualizmu. Człowiek kurczowo uczepia
się czasów przeszłych, upiększa je i idealizuje i szuka w nich zabezpieczenia. Zawsze to samo! Inną skrajnością jest określony
rozpad, swego rodzaju zaniedbywanie się, zatracanie konturów
i robienie wokół siebie bałaganu. Na starszej osobie już więcej
nie można polegać, gdyż jest nieobliczalna, o czym świadczyć
może starcza inklinacja do plotkowania.
W starszym wieku trzeba już świadomie wysilić się, aby
ducha wprawić w ruch i zachować czujność dla rozwoju wypadków w świecie i Kościele. Informować się, na ile to możliwe, przez rozmowy, lekturę i telewizję – wszystko to nie jest
już więcej zrozumiałe samo przez się, lecz wymaga świadomie
obranego nastawienia. Jest rzeczą ważną, aby w dalszym ciągu
interesować się sprawami kultury, że człowiek wygospodaruje
sobie czas na lekturę duchowo/religijną; kiedy życie przybiera bieg nazbyt ciężki, sięgnąć można po książki słuchowe albo
kasety. Drobne grzeczności, które przejmować można bez pytania, są także dobrą formą kontaktu i czujności. Małe rzeczy
mają często wielką wartość, kiedy realizowane są z miłością.
Nie muszę specjalnie mówić, że odpowiednie hobby mogą stać
się źródłem radości i żywotności. Przy tym wszystkim niezbędny jest oczywisty umiar, aby zachować właściwe proporcje. Bez
tego wszystko na nic.
Dla wyeliminowania niebezpieczeństwa zaskorupienia się
świetną pomocą jest humor. Dostrzega on aspekty i powiązania, których nie widzi powaga; humor potrafi rzeczy rozluźnić
i ułatwiać. Humor pozwala na ukazywanie się spraw w innym
świetle. Jest jak słońce, które świeci nad ujmującym krajobra88

zem: Żaden liść i żadne źdźbło trawy nie różnią się od siebie
– a przecież całość jest porywająca. Humor rozbraja wściekłość lub zawstydzenie, a rozwija uzdrowicielskie procesy po
zadanych ranach. Szczęśliwy człowiek, który ocalił w sobie coś
z beztroskiego usposobienia i potrafi od czasu do czasu pośmiać
się z siebie samego. Dwadzieścia sekund śmiechu to podobno
ćwiczenie, które równoważy trzy minuty joggingu, powiedział
pewien terapeuta. Ćwiczenie to można zresztą praktykować
w fotelu! Być może, iż najcenniejszym darem humoru jest zdolność do udzielania nam lekcji auto-relatywizacji, tzn. do zadzierzgania powiązań między rzeczami i wyznaczanie im właściwego miejsca w naszej codziennej egzystencji. W ten sposób
można lepiej zdarzenia akceptować i integrować to, czym obdarowało nas życie. I właśnie dokładnie to jest przecież jednym
z najważniejszych zadań starszego wieku: wszystko akceptować i przepracowywać, co w życiu się przeżyło.
W Kazaniu na Górze radzi nam Jezus, aby akceptować każdy dzień takim, jaki jest, czyli przyjmować to, co dzień niesie.
„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”
(Mt 6,34). Nie powinniśmy pozwolić na zaniepokojenie się
przez lęk o tym, co w przyszłości mogłoby się nam jeszcze
przydarzyć, co w zakresie chorób i nędzy przynieść może mi
ostatnia faza życia. Niestety, człowiek żyje niekiedy najbardziej pod ciśnieniem cierpienia, którego się obawia, a które
nigdy nie nadejdzie. Jeżeli tę tendencję zacznie w sobie wyczuwać, wtedy powinien świadomie i trzeźwo przeciwdziałać.
Święty Ignacy nazywa ten opór agere contra: działać dokładnie
w przeciwnym kierunku. W takich nastrojach lub lękach rzeczą pożyteczną jest całkowite powierzenie się Bogu, oddanie
w ręce Boga, odmówienie modlitwy zawierzenia się, jaką – być
może – zna się na pamięć. Tego rodzaju akty ufności pokładane w Bogu są na wartość złota.
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Na drodze dojrzewania nieodzowna jest wdzięczność. Nadaje ona życiu godność i sławi je w jego charakterze daru. Uzdalnia
nas do postawy, aby nie przyjmować życia jako rzeczywistości
zrozumiałej samej przez się lub li tylko jako przypadek, lecz
prowadzić je z powrotem do jego źródła i w ten sposób uznać
jego prapoczątek. Wdzięczność zakłada zaufanie. Prawdziwej
wdzięczności nie możemy okazywać człowiekowi, któremu nie
ufamy, ponieważ wówczas żywimy zawsze nieprzyjemne uczucie, iż nie wiemy, jakie on właściwie ma zamiary w stosunku do
nas. Do zintegrowania wszystkich różnych doświadczeń naszego życia wdzięczność pomaga nam w stopniu jeszcze większym
niż humor. Dopiero we wdzięczności możemy w pełni akceptować nasze życie. Swe miejsce znajdują wtedy nawet nasze niepowodzenia i rozczarowania tak, że serce wypełniać zaczyna
prawdziwy pokój.
Ewangelia nigdy nam nie obiecywała, iż cierpienia i porażki będą nam zaoszczędzone. Przeciwnie, Jezus bez cienia wątpliwości wzywał swych uczniów do wzięcia na siebie krzyża
i pójścia za Nim (Mt 16,24 i na innych miejscach). Od samego
początku wszyscy chrześcijanie – z apostołami na czele – doświadczyli hardości życia we wszystkich formach cierpienia.
Ale i oni doświadczyli też, co na końcu Ewangelii Mateusza Jezus uroczyście proklamował: Bądźcie pewni, że „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
Tak zresztą u samego początku tejże Ewangelii Jezusa już przepowiadał Archanioł Gabriel: „Nadadzą (Mu) imię Emanuel,
to znaczy ‘Bóg z nami’” (Mt 1,23). Jeżeli w naszym życiu możemy w tę obecność wierzyć, wtedy odnaleźliśmy także klucz
do zaakceptowania całości naszego życia. W Psalmie 103 czytamy na początku: „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje
wnętrze – święte imię Jego!” To jest prawdziwa dojrzałość: że
wszystko, co w nas jest, może sławić Boga, że cała nasza osoba
dorosła i dojrzała do tego, aby być sławą Boga. Wtedy to czło90

wiek odnalazł jedność i pokój. Pod koniec swego względnie
krótkiego życia – zginął w 56 roku swego życia – Dag Hammarskjöld, pierwszy Sekretarz Generalny ONZ, mógł pisać:
„Noc się zbliża. Za wszystko, co było, dzięki! Za wszystko, co
nadejdzie ‘Tak!’”
Pewna pielęgniarka w domu opieki dla seniorów widziała,
jak jedna 95-letnia pensjonariuszka dzień w dzień spokojnie
i z zadowoleniem siedziała pod oknem i obserwowała, co
działo się na ulicy. Pewnego razu pielęgniarka zapytała, co ją
tak interesuje. Otrzymała następującą odpowiedź: „Wie Pani,
w młodych latach, zaharowana ponad siły, w ogóle nie miałem czasu, by myśleć o czymkolwiek. Ale teraz już od 11 lat
mieszkam w tym domu i muszę wyznać, iż jeszcze nigdy dotąd
nie było mi tak dobrze, jak teraz. Mam dosyć jedzenia i ciepły
pokój. To przecież nie jest zrozumiałe samo przez się. Personel
jest bardzo sumienny i miły. Jeżeli nawet nie wszystkie pielęgniarki są takie jak należy, jestem mimo to zadowolona. Albowiem ludzie właśnie nie są sobie równi. I niech Pani tylko
spojrzy na przyrodę, czy Bóg cudownie tego nie urządził?! Dla
nas stworzył zwierzęta, a także rośliny, abyśmy mieli jedzenia
pod dostatkiem. W przyrodzie jest Bóg i nic nie jest w niej
dziełem przypadku. I dlatego siedzę tu przy oknie, ażeby patrzeć i rozmyślać nad rzeczami. Spacery stały się dla mnie prawie niemożliwe, ponieważ nie mogę już więcej dobrze chodzić.
Ale tutaj mam okazję obserwowania zmian w porach roku. I to
wszystko uczynił dobry Bóg.” Ta stara kobieta nie ma pewnie
wykształcenia Daga Hammarskjölda, ale też jest bliska dopełnienia swego żywota.
Nasz Ignacy Loyola kończy swe Ćwiczenia duchowe „Rozważaniem o osiąganiu miłości”. Uczestnikom rekolekcji każe
modlić się „o wewnętrzne poznanie tak wiele otrzymanego
dobra, abym – całkowicie je poznawszy – mógł we wszystkim
miłować Jego Boski Majestat i Mu służyć”. Ignacy proponuje,
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aby otrzymane dobrodziejstwa stworzenia, zbawienia i dary
specjalne przywołać ku pamięci, a przy tym rozważyć, „ile
Bóg nasz Pan uczynił dla mnie osobiście oraz ile tenże Pan dał
mnie osobiście z tego, co ma, i ile jeszcze mi dać pragnie…,
na ile może.” Mnie się wydaje, że owa stara kobieta przy oknie
robi to, co Ignacy na swój sposób proponuje. Dopełnienie polega pewnie na tym, że „Pan sobie życzy oddać się mnie oraz że
my zostajemy przygotowywani do przyjęcia tego samo-oddania się Boga, aby w ten sposób dostąpić pełnego zjednoczenia
z Bogiem”.
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SOBIESZEWO
Elżbieta Górna
Choć wiatr już zamknął księgę, Twój ślad na każdej kartce
My nadal razem z Tobą płyniemy w naszej barce.
Nie trwożą nas głębiny, ni oszalałe fale
Płyniemy, by na brzegu budować dom na skale *

Święto Matki Czackiej i Piknik Majowy
w Sobieszewie

W

dniu 22 maja 2010 r. w naszym Ośrodku w Sobieszewie
odbył się Majowy Piknik. Pragnęliśmy wspólnie świętować szczególny – Maryjny - miesiąc maj, dziękując za Dar rozpoczęcia budowy nowego domu Wczesnej Interwencji. Dzień
ten był też szczególny ze względu na Święto Matki Czackiej
(z przesunięciem terminowym, bo w Laskach obchodzi się je
15.05. – w rocznicę śmierci Matki Czackiej). Pragniemy, aby
pierwsza sobota po 15.05. była w Sobieszewie corocznym Jej
świętem. Matka Elżbieta Czacka – Założycielka Dzieła Lasek
– zawsze gorąco wierzyła w Opatrzność Bożą. Jakże pięknym
darem była dla nas tego dnia wyjątkowo piękna pogoda! Słońce,
ptaki, drzewa świętowały wspólnie z nami, a błękit nieba przypominał o Opatrzności Bożej, której zawierzać zawsze uczyła
nas Matka.
Ten dzień był świętem spotkania. Tym bardziej, że gościnnie zawitały do nas „Serduszka” – zespół ze Szczecina, znany
* Fragment tekstu piosenki Zespołu „Serduszka” o Janie Pawle II
Słowa: A. Malicki, Muzyka: M. Matuszewski
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i kochany przez nasze dzieci. Słusznie s. Ida – witając
wszystkich przybyłych gości – zwróciła uwagę, że
„Serduszka” są właściwie
u nas obecne na co dzień,
bo piosenki zespołu służą
i do słuchania, i do prowadzonych terapii. Ale teraz
były „na żywo!” (koncert
odbył się w plenerze, na
Tarasie domu św. Łucji).
Grupa „Dużych Serduszek”, obecnie prowadzona
przez p. Olę Kunt, (przed
laty miałam ogromną radość również prowadzić „Serduszka”, jako dziecięcy zespół) jeździła po kraju i po świecie, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych konkursach i festiwalach. Ale przede wszystkim
trzeba powiedzieć, że Zespół, który powstał przed 20 laty i do
dziś działa przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Szczecinie, zgodnie z pomysłem jego Założyciela ks. Stanisława Gładysza realizuje prawdziwą misję: śpiewem opowiadając
o Panu Bogu. W tę misję wkłada wiele serca, o czym przekonaliśmy się również w Sobieszewie. Choć Zespół przyjechał w pomniejszonym składzie, dźwięcznie zabrzmiał różnorodny program: od Ave Maria – poprzez piosenki Mariusza Matuszewskiego – do popularnych, jak np.: „Czarna Madonna”, „Barka”,
„Abba Ojcze”. Również w maju obchodzimy rocznicę urodzin
Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. W programie „Serduszek” znalazły się także pieśni poświęcone Ojcu Świętemu.
W czasie koncertu Jan Paweł II przemówił do nas we fragmentach swoich przemówień: „O sumieniu”, „O miłości”, „Nie lękaj94

cie się”. Niech ten fundament
głębi Jego słów – na zawsze pozostanie w naszych sercach…
W naszych sercach pozostaną też „Serduszka”. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnia ich
wizyta, którą również i one się
cieszyły, podziwiając Sobieszewo i – jak mówiły – niezwykłą
atmosferę tego miejsca, którą
zabierają ze sobą.
Dzień 22.05. w Sobieszewie, rozpoczęła Msza Święta o
godz. 11.00, odprawiona przez
Kapelana Ośrodka. Po Mszy
Świętej wszyscy przeszliśmy na teren rozpoczynającej się budowy nowego domu. Tam, o godz. 12.00, odmówiliśmy „Anioł
Pański” i z akompaniamentem skrzypcowym rozległa się pieśń
„Chwalcie łąki umajone”. Po błogosławieństwie księdza Kapelana, które w tym miejscu miało szczególny wymiar, głos zabrała pani Maria Podgórniak – Pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych w Gdańsku, reprezentująca
Prezydenta Gdańska – pana Pawła Adamowicza. Przekazała
serdeczne pozdrowienia i wyraziła radość z faktu powstawania
nowego Domu Wczesnej Interwencji w Sobieszewie. Pani Maria Podgórniak od wielu
lat jest Przyjacielem Lasek i Sobieszewa. Następnie odbył się koncert Zespołu szczecińskich „Serduszek”, o którym mowa
była już wcześniej. Po
koncercie na gości czekał
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poczęstunek piknikowy: kanapki, ciasta, owoce, słodycze. Później, w dużej sali odbyła się projekcja filmu o Matce Czackiej
i Dziele Lasek, oraz premierowe wykonanie „Pieśni o Matce
Czackiej”. Pieśń powstała specjalnie na tę okazję. Pan Czesław
Kurek, który akompaniował, jak zawsze wierny i tym razem
wspomógł nas swoją obecnością. A potem była zabawa i niespodzianki. Nastąpiło otwarcie kramów: „z ciasteczkami i myślami O. Pio”, którego pomysłodawczyniami były panie Sylwia
i Agnieszka; „kramu niespodzianek – Wędka szczęścia”, autorką była p. Agata, a zabawę prowadziła p. Asia; kramu „Malowanki” – chętnych do „artystycznego obmalowania” przez
p. Anię było wielu; kramu „zagadkowe motocykle” z interesującą nagrodą, którą stanowiła przejażdżka na motorze – autorką
kramu oraz prowadzącą, wraz z mężem, była p. Kasia. W Centrum na Tarasie wisiał piękny portret Matki, a obok był „Stół
Matki Czackiej” – z informacjami o Matce, Dziele Niewidomych i o Sobieszewie. Nie zabrakło śpiewów, muzykowania
i pysznych kiełbasek (od Filipka!) przy ognisku. Dużo radości,
rozmów, przeżyć. Wielu emocji dostarczył również konkurs na
odgadnięcie hasła piknikowego, które zostało ukryte na placu
zabaw wśród piłeczek z literkami. Zadanie przy pomocy rodziców przez dzieci zostało wykonane, nagrody rozdane i hasło odszyfrowane. Literki zawieszała i dzielnie akcje Pikniku
wspomagała wolontariuszka Kamila.
Do dziś w powietrzu brzmi jeszcze muzyka, nasza radość
i treść hasła konkursowego: „Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu” (Antoine de Saint – Exupery, „Mały Książę”).
Cały Zespół Terapeutów z Działu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie, z naszą kochaną
Siostrą Idą na czele, dziękuje wszystkim gościom, dzieciom, rodzicom, przyjaciołom, za piękny czas wspólnie spędzony.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy – z daleka i z bliska
– pomogli w zorganizowaniu naszego majowego święta. Dzię96

kujemy Zespołowi „Serduszka” za sprawienie dzieciom tyle radości i uświetnienie swym występem naszej uroczystości. Dziękujemy p. Adamowi, który pomógł w sprawach nagłośnienia,
p. Ani, p. Asi, Kamili, wspaniałej ekipie Motocyklistów oraz
rodzicom, którzy wzbogacili nasz poczęstunek. Dziękujemy
„ogniomistrzowi”, p. Jarkowi, który czuwał nad ogniskiem. Za
wspaniałą współpracę dziękujemy naszym kochanym Paniom
z kuchni, p. Krzysztofowi i p. Ryszardowi. Majowy Piknik był
radosnym przeżyciem dla wszystkich i stanowił też podsumowanie oraz zakończenie Turnusu Rehabilitacyjnego dla dzieci
z Gdyni, który odbył się w dniach 17.05-22.05.
Atmosferę Święta Matki Czackiej i Majowego Pikniku
w Sobieszewie – poznać można, odwiedzając galerię pt. „Matka Czacka-Święto Ośrodka Wczesnej Interwencji – maj 2010 r.”
i „Piknik-maj 2010r.” na naszej stronie www.niewidome-dzieci.
webd.pl
Z niecierpliwością i nadzieją oczekujemy rozpoczęcia budowy naszej nowej placówki. Mamy nadzieję, że za rok o tej porze,
będziemy mogli świętować dzień Założycielki Matki Czackiej
już w nowym domu. Z Jej wsparciem oraz z pomocą Patrona
budowy, O. Pio, będzie to – jak ufamy – możliwe.
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Elżbieta Górna
Przez Krzyż do Nieba – Matka mówiła
Matka Niewidomych
Miłość i Prawda są Fundamentem
O resztę Bóg się stara!*

Wmurowanie Kamienia Węgielnego
i Aktu Erekcyjnego w fundament nowego domu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka Niewidomego w Sobieszewie

D

zień 19 czerwca 2010 roku był w Sobieszewie dniem szczególnej radości i wdzięczności.
Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego w fundament powstającego budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych, zgromadziła tego dnia dzieci i ich
rodziców, przyjaciół oraz przybyłych gości, których obecnością
byliśmy bardzo ucieszeni i zaszczyceni. Wśród gości należy wymienić: p. Ewę Kamińską – wiceprezydenta Gdańska, p. Alicję
Gontarz – pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób
niepełnosprawnych – reprezentującą p. Ewę Łowkiel – wiceprezydenta Gdyni, p. Krystynę Dominiczak – dyrektora Departamentu Polityki Społecznej, p. Marię Podgórniak – pełnomocnika prezydenta miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych,
p. Stanisława Świderskiego – Prezesa Nowojorskiego Komitetu
Pomocy Niewidomym w Polsce – wraz z małżonką, p. Kazimierza Lemańczyka – Prezesa Spółdzielni „Nowa Praca”, p. Zbigniewa Felendzera – przedstawiciela Lions Club – z żoną, p. Halinę
Lewkowską – wiceprezesa Fundacji Energa, ks. proboszcza –

* Fragment z tekstu „Pieśń o Matce Czackiej”. Słowa i muzyka Elżbieta Górna
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Rafała Zientarę, ks. Stanisława Ładę – duszpasterza niepełnosprawnych, p. Stanisława Brylewskiego – generalnego wykonawcę,
p. Fabiana Splitta – kierownika robót budowlanych, p. Marka Termana – kierownika
robót instalacyjnych,
p. Władysława Sidorko – przewodniczącego Rady Wyspy
Sobieszewskiej oraz
gości z Lasek: Matkę
Annę Marię Sikorską, Prezesa Władysława Gołąba z żoną, dyr. Piotra Grocholskiego, dyr. Adama Kubickiego i ojca Eugeniusza Pokrywkę.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Ośrodka o godz. 11.30 koncelebrowaną przez czterech kapłanów: ks.
kapelana Jarosława Dittmera, ks. proboszcza Rafała Zientarę,
O. Eugeniusza Pokrywkę i ks. Stanisława Ładę.
Ksiądz Kapelan nawiązując w swojej Homilii do przypowieści biblijnej o fundamencie, w piękny sposób podkreślił ważność
i rolę fundamentów w budowaniu, stwierdzając, że te najważniejsze fundamenty tworzą ludzie: ich zaangażowanie, miłość
i oddanie w służbie drugiemu człowiekowi. O takie fundamenty staramy się w Sobieszewie na co dzień, a nasze dzieci i ich
rodziny są prawdziwym Kamieniem Węgielnym.
Po Mszy Świętej przeszliśmy na plac budowy, gdzie po odczytaniu przez p. dyr. P. Grocholskiego Aktu Erekcyjnego,
p. Świderski wraz z Julką Biernacką i Basią Gogowską wśród
serdecznych oklasków zgromadzonych na placu budowy dokonali uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego przywiezionego z San Giovanni Rotondo, gdzie żył Ojciec Pio – Patron
budowy i nowego domu. Nie przypadkowo uczyniły to dzieci,
bowiem to dzięki nim powstała idea nowego Ośrodka dla Dzieci
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Niewidomych na Pomorzu. To nasze
niewidome dzieci i ich rodziny były
impulsem i konkretną siłą do zorgan i z ow a n i a n ow e j F i l i i O ś ro d k a L a skowego w Sobieszewie. Dalsza część
uroczystości miała miejsce w sali budynku rehabilitacyjnego św. Łucji.
Wielu wzruszeń dostarczyły nam
nasze dzieci, które śpiewem i graniem
na instrumentach wyraziły swoją
wdzięczność wszystkim Darczyńcom i przybyłym Przyjaciołom. Na co
dzień muzyka w Sobieszewie pełni istotną, terapeutyczną rolę.
W czasie naszych Spotkań Integracyjnych i uroczystości jest ich
ważnym elementem.
Wiele wspomnień, podziękowań i ciepłych, wzruszających
słów, przybliżyło historię powstawania nowego Dzieła Matki
Czackiej w Sobieszewie. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – p. Władysław Gołąb. Podziękował On Darczyńcom, Sponsorom i tym, którzy przyczynili się do rozpoczęcia budowy. A są to, m.in., Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce, Fundacja Orange, Fundacja
Energa, PZU, Lion Club, ks. Marian Dwornicki. Następnie głos
zabrali: Matka Anna Maria, p. dyr. P. Grocholski, p. Ewa Kamińska, p. Alicja Gontarz,
p. Stanisław Świderski,
p. Zbigniew Felendzer.
Dopełnieniem przemówień były występy
muzyczne.
Część
rodziców
wraz ze swoimi pociechami wystąpiła w Ze100

spole wokalno-instrumentalnym „Kukułki”.
Czteroletnia Adusia Albecka zaśpiewała, grając
równocześnie na bębenku, piosenkę pt. „Nowy
dom”, a następnie piosenkę, której śpiew
podjęła wypełniona po
brzegi sala: „Pojadę do
Sobieszewa, będzie mi
wesoło”. Pięknie zaprezentował się Piotruś Litwiński, grając na akordeonie, oraz jego siostra
Basia, która wspólnie
z p. Elżbietą (skrzypce)
i zespołem perkusyjnym dzieci i rodziców, wykonała na pianinie
Krakowiaka. W części artystycznej gościnnie udział też wzięli
młodzi śpiewacy, byli uczniowie p. Elżbiety Górnej: Aneta Czaplińska oraz Dominik Strzelec. Momentem szczególnej refleksji
dla wszystkich była „Pieśń o Matce Czackiej”. Ostatnia piosenka
w wykonaniu Adusi: „Alleluja” (śpiew + keyboard) w sposób
szczególny oddała nastrój wszystkich obecnych na sali.
„Chcemy, aby ten nasz dom (i to obiecujemy dziś Matce
Czackiej), był budowany na fundamencie Miłości i Prawdy, bo
tak Matka mówiła” – powiedziała w swoim krótkim przemówieniu s. Ida, przytaczając tekst „Pieśni o Matce Czackiej”. Pod tymi
słowami wszyscy się podpisujemy, ufając, że w nowych, lepszych
warunkach będziemy mogli jeszcze bardziej wspomagać nasze
dzieci i ich rodziny, niosąc również wielospecjalistyczną pomoc
niewidomym na różnych etapach ich życia. Siostra Ida Burzyk,
kierowniczka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Nie101

widomego w Sobieszewie, włożyła wiele wysiłku i serca w pilotowanie nowo powstającej placówki. Otrzymany bukiet kwiatów
od rodziców i dzieci symbolicznie przekazała w ręce Matki Anny
Marii z prośbą o złożenie go na grobie Matki Elżbiety Czackiej
w Laskach. Ze wzruszeniem i radością s. Ida przyjęła przekazaną
przez dyr. Piotra Grocholskiego rzeźbę anioła wykonaną przez
absolwenta Lasek.
Wyrażamy ogromną wdzięczność naszym Dzieciom, ich
Rodzinom za to, że są „Kamieniem Węgielnym” tego Dzieła
w Sobieszewie. Dziękujemy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom (wielu z Nich nie zostało wymienionych na uroczystości,
ale ich Dar i zaangażowanie są istotnym materiałem w budowaniu Dzieła dla Niewidomych, m.in. charytatywne koncerty
w Anglii na rzecz nowego domu w Sobieszewie w wykonaniu
Elżbiety Górnej, Czesława Kurka, Stanisława Badeńskiego, oraz
dary pieniężne osób prywatnych z kraju i zagranicy).
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, za nasze wspólne świętowanie i wspólną radość z powstającego Nowego Domu
Rehabilitacji Niewidomych w Sobieszewie, który będzie trwałym
śladem i prawdziwym uczczeniem przypadającej w tym roku
setnej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Wspólnym obiadem zakończyła się pierwsza część uroczystości, a po pożegnaniu gości spotkaliśmy się znów na dużej sali
św. Łucji, gdzie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/
2010. Siostra Ida opowiedziała o mijającym kolejnym już trzecim roku działalności Ośrodka w Sobieszewie, który był bardzo
owocny, nie tylko w przygotowaniach budowy nowego domu,
ale również ze względu na bardzo dynamiczną i wielospecjalistyczną działalność Zespołu Terapeutów. Przybliżyła również
program planowanej pielgrzymki do San Giovanni Rotondo naszych dzieci, rodziców i terapeutów. Wyjazd ten będzie wyrazem
naszej wdzięczności Ojcu Pio za wyproszone Łaski, jak również
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prośbą o dalsze wspieranie
tego Dzieła.
Pieśniami o Ojcu Pio
zakończyliśmy to spotkanie, które już w formie zabawy na świeżym powietrzu, jeszcze długo było
kontynuowane. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci były Panie
– szczudlarki, zapraszające
dzieci do zabawy. Śmiechu
i radości było co niemiara.
Tego dnia rozstawaliśmy się z żalem, ale równ o c z e ś n i e
z
n a d z i e j ą
i
r a dością spotkania już w nowym roku szkolnym. Dopełnieniem
sprawozdań z uroczystości są zdjęcia w naszej galerii, do której
zapraszamy: www.niewidome-dzieci.webd.pl.
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Sobieszewie:
s. Ida Burzyk – kierownik placówki, Elżbieta Górna – muzykoterapeuta, Agata Hołubowicz-terapeuta widzenia i nauczyciel
orientacji, Sylwia Marczuk – tyflopedagog,
Katarzyna Litwińska – tyflopedagog, Katarzyna Skibicka – rehabilitant ruchu,
Jakub Kuźmiński – rehabilitant ruchu, Agnieszka Knap – psycholog.
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AKT EREKCYJNY
Przez Krzyż – do Nieba!
Wypełniając nakaz służby niewidomym na ciele i niewidomym na duszy pozostawiony przez Matkę Założycielkę, Sługę
Bożą Elżbietę Różę Czacką, stojąc wobec wyzwań pracy pedagogicznej Trzeciego Tysiąclecia, władze Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi postanawiają wznieść nowy budynek dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie –
Filii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Laskach.
Ufając w Boże Miłosierdzie, wspierani pomocą Przyjaciół
Dzieła, a nadzieję swą złożywszy Jego Opatrzności, budowę tegoż – wedle projektu mgr inż. arch. Barbary Lemańskiej Kampa
– rozpoczynamy.
Pełni radości i ufności w nowo powstające Dzieło Niewidomych
w Sobieszewie, pracownicy ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych w Sobieszewie, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, rodzice i dzieci niewidome, zaszczyceni obecnością
władz Dzieła Lasek, po uroczystej Mszy św. w kaplicy Ośrodka.
Akt ten podpisujemy i pozostawiamy tutaj,
jako świadectwo naszej zapobiegliwości i pracy, wierząc że
dom ten będzie miejscem radosnego wzrastania dla wielu pokoleń
niewidomych:
– dzieje się to w Sobieszewie, Roku Pańskiego 2010, dnia
19 czerwca, gdy Kościół Chrystusowy prowadzi Papież Benedykt
XVI, kiedy Prymasem Polski jest Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, a Biskupem Kościoła Gdańskiego- Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź
– po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, 10 kwietnia 2010 r.
w której, lecąc na uroczystości związane z obchodami rocznicy
Tragedii Katyńskiej, zginął Prezydent Lech Kaczyński, jak również ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski oraz
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94 inne osoby elity politycznej Polski, obowiązki prezydenta czasowo pełni Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski
– kiedy 6 VI został wyniesiony na ołtarze błogosławiony
Ks. Jerzy Popiełuszko
– Prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – jest
p. Mec. Władysław Gołąb
– Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych – p. Piotr Grocholski
– gdy Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża jest s. Anna Maria Sikorska
– Kierownikiem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
Niewidomych w Sobieszewie – Filii Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach jest s. Ida Burzyk.
Patronem budowy i nowo powstającego budynku jest św.
Ojciec Pio, kamień węgielny został przywieziony z San Giovanni Rotondo. Złożony w fundament przez Julkę Biernacką i Basię
Gogowską oraz p. Stanisława Świderskiego Prezesa Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce.
Akt ten, na wieczną pamiątkę – podpisujemy

105

Elżbieta Biernacka (mama Juleczki)

Jeden z najpiękniejszych dni naszego życia

J

eden z najpiękniejszych dni naszego życia. Dzisiaj odbyła się
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego rozpoczynającego budowę Ośrodka dla Dzieci Niewidomych na Pomorzu Gdańsk Sobieszewo.
Nasze marzenia się spełniają. Pomoc terapeutyczna dla Dzieci
z Pomorza już od 2011 roku będzie odbywać się w nowym specjalistycznym Ośrodku. Myśl, która zrodziła się nieśmiało w naszych
sercach 5 lat temu podczas naszej pierwszej wizyty w Laskach dziś
się zmaterializowała. Budowa rozpoczęta, a nam przypadł niezwykły honor podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia
węgielnego. Juleczka wraz z Basieńką i Panem Stanisławem Świderskim, prezesem Fundacji Nowojorskiej, dokonali uroczyście
tego aktu. Dziś świętujemy! To Wielka Chwila! To też czas, aby
podziękować Wszystkim, którzy mają swój udział w tym Dziele.
Dziękujemy Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
że w nas uwierzyli. Pani Zofii Morawskiej za Jej zaufanie. Panu
Prezesowi za ogrom wysiłku. Ofiarodawcom i Darczyńcom za
szczodrość. Naszym Dzieciom za to że SĄ i za Miłość, która daje
siłę! Matce Czackiej za
Dzieło Lasek. Ojcu PIO
za Siostrę Idę. Terapeutom za ich zaangażowanie. Rodzicom i Rodzinom naszych Dzieciaczków za to, że tworzymy coraz większą i bardzo zgraną SobieszewJuleczka Biernacka z mamą
ską Rodzinę.
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Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
s. Elżbieta Więckowska FSK

O książce Nauczanie niewidomych dzieci
rysunku, przewodnik dla nauczyciela*

O

d dziesięcioleci, a nawet dłużej, edukacja graficzna niewidomego polega w najlepszym wypadku na nauce czytania grafik wypukłych sporządzanych przez widzących. Grafiki takie, sporządzane według wyobrażenia widzących, często
ignorują sposób odtwarzania przedmiotów przez wyobraźnię
niewidomego oraz sposób odbierania grafiki czytanej dotykiem przez dziecko, które nigdy nie posługiwało się wzrokiem.
Wzrok ujmuje przedmiot, a także obraz graficzny w sposób
syntetyczny, całościowy. Po poznaniu całościowym może zająć
się szczegółem. Dotykiem natomiast poznaje się szczegół po
szczególe. Informacje dostarczone przez dotyk trzeba w umyśle, w wyobraźni scalać w obraz graficzny.
Ponadto fotografia, rysunek, a nawet schematyczny szkic przedmiotu jest dla odbioru wzrokowego istotnie podobny do obrazu
przedmiotu, jaki dostarcza umysłowi widzącego siatkówka jego
oka. Dla niewidomego graficzny obraz przedmiotu czytany opuszkami palców nie jest wcale podobny do przedmiotu oglądanego
dotykiem obejmującym. Relacja między przedmiotem i rysunkiem może być rozumiana, ale nie jest oczywista dla wyobraźni.
* A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, s. E. Więckowska, Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, przewodnik dla nauczyciela, 2008 Laski,
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, format A5, objętość
200 stron, oprawa miękka, cena 10 zł.
107

Wskutek tego zakres sensownego stosowania dla niewidomych informacji graficznej jest istotnie mniejszy, niż dla widzącego. Rysunek musi być także zredagowany w sposób odpowiedni
do odczytu dotykiem. Także sposób nauczania grafiki musi być
dostosowany do specyficznej sytuacji dziecka niewidomego.
Książka odpowiada na podstawowe pytania dotyczące zakresu i sposobu tworzenia grafiki dla niewidomego i przez niewidomego oraz metodycznego wprowadzania niewidomego
dziecka w umiejętność posługiwania się grafiką.
Najistotniejsza teza książki to potrzeba objęcia dzieci niewidomych edukacją graficzną już od przedszkola. Proponowany
przez autorki program nauki rysowania i czytania rysunków nie
jest adaptacją programu dla dzieci widzących lecz rewalidacyjnym
programem zbudowanym dla dzieci niewidomych na podstawie
przeprowadzonego eksperymentu edukacyjnego. Wykaz ćwiczeń
wstępnego okresu nauczania i przykładowe konspekty pokazują
sposób realizowania programu. Liczne ilustracje pokazują rysunki tworzone przez dziecko niewidome i grafikę zredagowaną dla
dziecka niewidomego.
Grafika dla niewidomego mówi o tworach przestrzennych.
Rysowanie i czytanie rysunku dotykiem jest działaniem w przestrzeni. Autorki pokazują, jak z pomocą nauki rysunku i ćwiczeń
wspierających ułatwić dziecku rozumienie pojęć relacji przestrzennych między przedmiotami w otoczeniu, to znaczy pojęć,
które tak trudno przyswoić dziecku niewidomemu.
Rozdział o zasadach redagowania grafiki pozwoli nauczycielowi przygotowywać rysunki, które będą miały wartość dla
niewidomego ucznia – będą w zrozumiały sposób przekazywały
informacje o pojęciach, o przedmiotach i ich układach.
Zamówienia na książkę prosimy kierować na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
tel./fax. 0 22 7522326
e-mail: grazyna.rzeznicka@laski.edu.pl
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Zofia Krzemkowska

Pamięć nadal trwa

F

undacja „Trakt” Polskich Niewidomych i Słabowidzących*
– w 2009 roku wydała. książkę pt. Widzący niewidomym
bezinteresowni, zaangażowani, oddani. Publikacja została dofinansowana przez PEFRON. Można ją nabyć bezpłatnie – adres
podano niżej. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Szczurka. Korekta: Jadwiga Mendruń, szata graficzna: Agnieszka Stachura.
Chcę omówić szerzej jej treść.
„Historia jest nauczycielką życia. Jest zbiorową mądrością
narodu” – Cyceron, a Emanuel Kant mówi: „Wszystka wiedza
pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu”.
Sięgnijmy więc do początków naszej organizacji – Polskiego
Związku Niewidomych. O „widzących pionierach” pisze Grażyna Wojtkiewicz w I. rozdziale książki. W omawianym okresie
pracowała w redakcji „Pochodni”. Od lipca 1994 r. do października 2007 r. była redaktorem naczelnym tego pisma. Charakteryzując sylwetki seniorów pracujących w Związku od początku
jego istnienia, nawiązywała do własnej współpracy z nimi. Do
historii, od której rozpoczęłam – nawiązuje też nadal aktualne
dzieło dr Ewy Grodeckiej – „Historia niewidomych w zarysie”,
do którego wracam, opracowując dane zagadnienie tyflologiczne. Chętnie korzystam z tego bogatego źródła informacji, do-

* Fundacja „Trakt” Polskich Niewidomych i Słabowidzących, ul. Bohaterów
9/104, 02-302 Warszawa, tel. 22/576-18-79 czynny w godz. od 11.00 do
18.00
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stępnego obecnie tylko w bibliotekach tyflologicznych. Dr Ewa
Grodecka była twórczynią Centralnego Ośrodka Tyflologicznego, inicjatorką działalności Rady Naukowej, preferując tworzenie podstaw naukowych praktycznej działalności PZN.
Obok niej Grażyna Wojtkiewicz przestawia takich pionierów jak: Czesław Radej, płk Stanisław Pietrzyk, dyrektor
Związku Zygmunt Jursz, który zmarł, mając zaledwie 46 lat,
a mógłby jeszcze tyle dokonać dla dobra niewidomych, Czesław
Żyhoniuk, którego pasją – do końca życia – były szachy i praca
w ogródku. Z tymi dwoma ostatnimi spotykałam się w Muszynie, bo w swej pracy temu miejscu poświęcali wiele czasu i uwagi.
Bezpośrednio śledziłam ich zabiegi, by Muszyński Ośrodek jak
najlepiej służył przyjeżdżającym tu po wypoczynek i rehabilitację niewidomym. W młodości jeździłam do Muszyny co roku,
a gdy było mnie na to stać, nawet na dwa kolejne letnie turnusy.
Tu najlepiej wypoczywałam, może dlatego, że wówczas nie było
jeszcze innych ośrodków wczasowych dla niewidomych. Na co
dzień obserwowałam poczynania Jursza i Żyhoniuka.
Redaktor Józef Szczurek od początku pracy zawodowej związany jest z „Pochodnią”. Był wieloletnim redaktorem naczelnym
tego pisma. W omawianej książce przedstawił cztery sylwetki
widzących osób szczególnie zasłużonych dla niewidomych. Dla
mnie bardzo bliski jest Ojciec Bruno Pawłowicz – franciszkanin, krajowy duszpasterz niewidomych – który gościł w moim
domu. Współorganizowałam jego kapłański jubileusz w Muszynie, gdzie wraz z grupą niepełnosprawnych intelektualnie
z Gdyni gościł przez kilka dni. Wspólnie wędrowaliśmy po górach. Czytałam książkę Aleksandry Słowik „Bruno Zygmunt
Pawłowicz 1942-1987. Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1995 r. Mówiłam
o ojcu Pawłowiczu, już po jego śmierci, podczas Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Niewidomych w Kościerzynie w 2007 r. Pisałam
o nim w dwumiesięćzniku „Laski”. Otrzymywałam okazjonalne
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życzenia świąteczne w brajlu. Odwzajemniałam się, pisząc też
w brajlu. Urzekła mnie jego uprzejmość, delikatność, łatwość
w nawiązywaniu kontaktu z niewidomymi, znajomość naszych
zagadnień. Przekonałam się o tym na sympozjum zorganizowanym przez Dział Tyflologiczny ZG PZN, pod kierunkiem J. Mendrunia, na którym ojciec Pawłowicz wygłaszał referat. Szkoda, że
autor opracowania nie sięgnął do wspomnień żyjących jeszcze
niewidomych, uczestniczących w działalności duszpasterskiej
pod kierownictwem Ojca Pawłowicza. W książce A. Słowik jest
wiele takich wspomnień z Łodzi, Krakowa, Lublina, Gdyni.
Przy prezentacji osoby Jerzego Ziętka, któremu wiele zawdzięczają śląscy niewidomi, A. Słowik przytoczył przekonywującą wypowiedź Marianny Wysockiej-Bartusek, ówczesnej
działaczki terenowej z Bytomia.
Wróćmy jednak do ojca Pawłowicza. Podczas pielgrzymki niewidomych do Niepokalanowa Ojciec wręczył wyróżniającym się osobom pamiątkowy medal. Wśród nagrodzonych
znalazł się red. Szczurek, który przechowuje go jako cenną, już
historyczną pamiątkę. Jeśli chcemy wiedzieć, co on przedstawia,
trzeba sięgnąć do wspomnianej lektury.
Dobrze też, że red. Szczurek, kreśląc postać Ojca Pawłowicza, szerzej potraktował działalność duszpasterstwa niewidomych, zarówno Krajowego jak i Duszpasterstw Diecezjalnych.
Ponieważ nadal one działają i w wielu środowiskach spełniają
ważną rolę wśród ludzi wierzących, warto porównać formy pracy stosowane dawniej z obecnymi, na ile się zmieniły, zostały
wzbogacone.
We wstępie do książki zatytułowanym: „Nasi przyjaciele”
– prezes fundacji «Trakt»” Józef Mendruń zwraca uwagę, że
w przeszłości „Pochodnia” zamieszczała artykuły biograficzne
– były to często wspomnienia pośmiertne, podsumowujące dorobek życiowy osób szczególnie zasłużonych dla środowiska.
Obecnie są one źródłem bezcennych informacji o tych, którzy
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już odeszli, a pamięć o nich nie powinna zaginąć. Z tego źródła informacji wielokrotnie korzysta red. Szczurek przy opisie sylwetek widzących przyjaciół w prezentowanej książce.
Przytoczona, zaczerpnięta z „Pochodni” relacja z okręgowego
zjazdu delegatów PZN Okręgu Śląskiego, dotycząca reprezentacji na zjeździe najwyższych władz państwowych – w związku
z prezentacją Jerzego Ziętka – nawet po latach jest imponująca.
Świadczy o tym, że już wówczas osiągnięcia PZN były znaczące
i godne podziwu. Dobrze też, że pisze o przeciwnikach Jerzego
Ziętka. To sprawia, że staje się on bardziej autentyczny.
Cztery osoby, z trzynastu prezentowanych, związane są ze
szkolnictwem, w tym dwie z akademickim. Redaktor Szczurek
przedstawia wieloletnią dyrektorkę szkoły masażu w KrakowieMarię Urbanową. Obecnie szkoła nosi nazwę: Policealna Integracyjna Szkoła Masażu Leczniczego, a mieści się w Krakowie
ul. Królewska 86. Źródłem informacji dla redaktora są zapiski
niewidomej nauczycielki matematyki, nieżyjącej już Marii Różkiewicz, zasłużonej działaczki kobiecej, członkini Prezydium
ZG PZN.
Sądzę, że obecni słuchacze szkoły masażu zechcą sięgnąć do
historii szkoły i chętnie zapoznają się z tą nietuzinkową postacią. Warto poznać jej dorobek. Szkoda tylko, że red. Szczurek
nie dotarł do uczących się za jej czasów masażystów, z których
nadal wielu żyje i pracuje w wyuczonym w Krakowie zawodzie.
Należą do nich m.in.: Tadeusz Madzia z Warszawy, Przemysław
Szubert z Bydgoszczy, Barbara i Jerzy Janiakowie z Ciechocinka
i inni. Ich wypowiedzi mogłyby poszerzyć treści książki i zainteresować czytelników.
Drugą osobą związaną ze szkolnictwem, opracowaną przez
red. Szczurka, jest Wanda Szuman z Torunia, zajmująca się m.in.:
dostępnością rysunku dla niewidomych dzieci oraz wychowaniem tych dzieci w rodzinie. Istnieją na ten temat pisane przez
nią prace. Znam ją osobiście – odwiedzałam ją w domu rodzin112

nym w Toruniu wraz z dr Sylwestrem Nowakiem – w związku
z jej jubileuszem pisaliśmy o niej na łamach „Pochodni”. Spotykałyśmy się również w miejscu pracy – w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, gdzie pracowałam. Dobrze, że red. Szczurek
wykorzystał wypowiedź torunianki – Ireny Hajncel – wówczas
nowoociemniałej. Wzbogaciło to książkę o kontakt Wandy Szuman z osobami dorosłymi tracącymi wzrok. Ta tematyka też nie
była jej obca.
Ze szkolnictwem akademickim związana była prof. Zofia Sękowska z Lublina, żona Modesta Sękowskiego – założyciela lubelskiej spółdzielni dla niewidomych. Śladem matki poszedł syn,
Tomasz Sękowski. Jego prace psychologiczne możemy przeczytać. Osoby interesujące się tyflologią, np. Grażyna Wojtkiewicz
czy Elżbieta Oleksiak, pisały u pani profesor prace magisterskie.
Dotyczyły one tyflopedagogiki. Ja spotkałam się z nią w Katowicach podczas sympozjum na temat: „Praca i wychowanie”,
które organizował prof. Aleksander Hulek. Wygłaszałam tam,
wspólnie z dr Nowakiem, doniesienie. W omawianej lekturze
jej drogę życiową, dokonania społeczne i zawodowe przedstawił
mecenas Władysław Gołąb.
Ten sam autor zajął się też Haliną Adamowicz – córką inż. Domańskiego, torturowaną przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie
i więzioną w Fordonie (obecnie dzielnica Bydgoszczy). Pierwsze kontakty z niewidomymi miała w ZG PZN, gdzie pracowała.
Po powstaniu ZSN przeszła do pracy w tej organizacji, „wsiąkła”
w sprawy spółdzielcze. Spotykałam się z nią wielokrotnie
w miejscu pracy w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, który często odwiedzała – wizytowała. Podziwiałam jej serdeczny, życzliwy stosunek do niewidomych, także młodych, stawiających
pierwsze kroki w pracy zawodowej, do których i ja należałam,
ponieważ dopiero zdobywałam doświadczenia zawodowe. Moje
odczucia potwierdza Elżbieta Myśliborska, której wypowiedź
przytacza Władysław Gołąb.
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Ze szkolnictwem akademickim związany też był prof. Jan
Dziedzic z Poznania, o którym pisze Maciej Sieradzki. Jego zasługi dla rozwoju sportu wśród niewidomych są nie do przecenienia. Rozpoczął od nauczania w Ośrodku dla Niewidomych
w Owińskach k/Poznania. Był organizatorem pierwszych turnusów rehabilitacyjnych dla niewidomej młodzieży np. w Szarcu
– dawne woj. zielonogórskie. Autor opracowania rozgranicza
turnusy i obozy sportowe. Cytuje wypowiedzi ich uczestników:
Czesława Kryjoma, Bronisława Kruczko – całkowicie niewidomych z Poznania. To w tej pracy dla mnie jest najcenniejsze.
Autentyczne wypowiedzi samych niewidomych – praktyków, na
co dzień uprawiających sport. Jest to trafne uzupełnienie teorii. Studiując w Poznaniu, wielokrotnie spotykałam się z prof.
Dziedzicem. Słuchałam licznych jego wykładów – na sympozjach organizowanych w Poznaniu i Bydgoszczy – o potrzebie
umasowienia sportu wśród niewidomych i korzyściach z tego
wynikających. Cytując przeprowadzone na ten temat badania,
był przekonywujący.
Dr Tadeusz Majewski omówił zagadnienie pomocy i współpracy z niewidomymi Tomasza Lidke – dyrektora ministerialnego, często reprezentującego władze państwowe wobec PZN.
W rozmowach z ówczesnymi władzami PZN Tomasz Lidke postulował potrzebę zajęcia się Związku trudniejszą sytuacją życiową i zawodową niewidomych w małych ośrodkach: na wsi
i w miasteczkach, a nie tylko w dużych miastach, w których
niewidomym jest łatwiej żyć. Uważam, że jest to nadal aktualny
postulat, wymagający ciągle realizacji.
Przedstawione w książce sylwetki są różnorodne, poza siedmioma osobami z Warszawy, reprezentowane są: Lublin, Poznań, Toruń, Kraków i Śląsk. Trafnie dobrani zostali autorzy
– wszystkich znam osobiście z różnych publikacji książkowych
i prasowych – gwarantują profesjonalizm. Barwnie, interesująco
napisana książka może zainteresować nie tylko moje pokolenie,
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które w tamtych czasach żyło i pracowało zawodowo i społecznie, ale także niewidomą i słabowidzącą młodzież, która może
zapoznać się z historią, na ogół jej nieznaną. Świadczy o tym recenzja Anny Wiechety zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Fundacji „Trakt” z bieżącego roku. Józef. Mendruń sygnalizuje brak autorów, którzy by się podjęli opracowania dalszych
zasłużonych sylwetek. Moim zdaniem trzeba ich intensywniej,
aktywniej poszukiwać. Ucieszył nas fakt, że jest to pierwszy zeszyt serii wydawniczej poświęconej przestawieniu biografii osób
widzących współpracujących z nami. Wiele im zawdzięczamy.
Pamięć o nich nie może zaginąć. Z niecierpliwością czekamy na
dalsze zeszyty, oby tylko znalazły się środki na to pionierskie
przedsięwzięcie.
Jeśli poszukujemy odpowiedzi na pytania: jak wyglądały
sprawy niewidomych w II połowie XX wieku, na czyją pomoc
mogliśmy liczyć, jak przebiegały nasze wzajemne relacje, dlaczego widzący zainteresowali się naszymi problemami, co ich
do tego skłoniło, czy bali się kontaktu z niewidomymi – tak, jak
to występuje niekiedy jeszcze teraz, mimo promowania naszych
spraw przy pomocy różnych środków: filmów, ulotek, wypowiedzi w środkach masowego przekazu. Jeśli tak, to powinniśmy
sięgnąć do prezentowanej lektury. Wzbogaci ona naszą wiedzę
o przeszłości środowiska.
Trzeba książkę: Widzący niewidomym, bezinteresowni, zaangażowani, oddani rozpropagować w naszych środowiskach
i koniecznie ją samym przeczytać.
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20 LAT PO UPADKU MURU BERLIŃSKIEGO
Ursula Weber-Kusch i uczniowie kl. II Technikum

Berlin w maju

W

dniach 21 – 23 maja 2010 roku, uczniowie klasy II Technikum przebywali w Berlinie. Wycieczka była podsumowaniem realizowanego w drugim semestrze projektu dydaktycznego „Berlin, 20 lat po upadku Muru Berlińskiego ”, obejmującego cykl zajęć z historii i kultury oraz ćwiczeń sprawdzających
umiejętności językowe. W czasie zajęć szkolnych młodzież poznawała najnowszą historię Niemiec. Przygotowała też makietę
pokazującą Mur Berliński i obejrzała nominowany do Oscara
film „Królik po berlińsku” Bartosza Konopki. Czytała także powieść „My, dzieci z Dworca ZOO” Christiane F.
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W Berlinie grupa mieszkała w Hotelu św. Elżbiety i korzystała z miejskiego serwisu wspomagającego osoby niepełnosprawne (specjalny przewodnik pomagał sprawnie dotrzeć do miejsc,
które znajdowały się w planie zwiedzania).

Poruszając się autobusem nr 100 – z Dworca ZOO na
Alexanderplatz, koło Reichstagu i przez Potsdamer Platz –
uczniowie obejrzeli, m.in. Reichstag i Bramę Brandenburską,
Pomnik Holocaustu i Kościół Pamięci („Kaiser WilhelmGedächtniskirche”) na Breitscheidplatz; spacerowali wzdłuż
dawnego Muru Berlińskiego na Bernauer Straße i bulwarem
Unter den Linden; byli w dawnym punkcie kontroli granicznej
– Checkpoint Charlie oraz w Sony Center. Drugoklasiści zajrzeli
też na Karnawał Kultur w Kreuzbergu.
Udało się zrealizować wszystkie zamierzenia projektowe.
Ewelina Włodarczyk: „Z wycieczki do Berlina zostało mi
wiele miłych wspomnień. Duże wrażenie zrobił na mnie Pokój
Ciszy (Raum der Stille), mieszczący się w północnym skrzydle
Bramy Brandenburskiej. Kiedyś była tu wartownia i mieszkali
urzędnicy. Dzisiaj to zupełnie wyciszone pomieszczenie, gdzie
nie słychać gwaru ulicy i można pobyć w milczeniu, kontem117

plować wiszący na ścianie duży gobelin Ritty Hager, węgierskiej
artystki.”
„Raum der Stille” to jedno z wielu na świecie miejsc, wzorowanych na specjalnym pomieszczeniu, stworzonym na życzenie
Daga Hammarskjölda w kwaterze ONZ w Nowym Jorku.
Marzena Kowalska: „Dobrze, że byłam na Polu Obelisków
(Stelenfeld), które jest częścią odsłoniętego w 2005 roku Pomnika
Pomordowanych Żydów Europy. Wędrowałam między różnej
wysokości kamiennymi blokami – jest ich aż 2711 – mającymi
przypominać horror, jaki musiały przejść ofiary Holocaustu”.
Piotr Kosakowski: „Cieszę się, że zwiedziłem Reichstag i mogłem samodzielnie wejść na szklaną kopułę. Kładką biegnącą po
jej obwodzie, w słuchawkach na uszach, z których płynęła informacja o siedzibie niemieckiego parlamentu i o tym, co widać
wokół, wspinałem się coraz wyżej – aż do miejsca, w którym
znajduje się „lej” zbudowany z około 300 luster oświetlających,
znajdującą się pod nim, salę niemieckiego parlamentu i wentylujący to pomieszczenie.
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Mogłem też obejrzeć makietę Reichstagu oraz na planie
dzielnicy rządowej prześledzić trasę naszej wędrówki.”
Czy wiesz, że:
- Berlin z powierzchnią 892 kilometrów kwadratowych jest
dziewięć razy większy od Paryża; to miasto partnerskie 17 metropolii świata, m. in. Brukseli, Londynu, Paryża, Pragi, Pekinu
i – Warszawy!
- Berlin jest najbardziej „zieloną“ metropolią Niemiec – więcej niż 30% powierzchni stanowią parki, lasy, rzeki, jeziora i drogi wodne; miasto ma nawet własne winnice, najbardziej znana
leży w dzielnicy Kreuzberg;
- W Berlinie jest około 1700 mostów, więcej
niż w Wenecji;
- Mur Berliński, który podzielił miasto ma
dwie części, liczył 46 km
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długości, ta część muru, która opasywała Berlin Zachodni, miała 161 km;
- w Berlinie mieszka 3.405.469 ludzi, trochę więcej kobiet
niż mężczyzn; żyje 473.000 cudzoziemców (13, 89 proc. mieszkańców); największą grupę stanowią Turcy, potem są: Polacy,
Serbowie, Rosjanie, Włosi, Amerykanie, Francuzi, Chorwaci
i Wietnamczycy;
- Berlin jest jedynym europejskim miastem z większą ilością
muzeów niż dni deszczowych; wieża telewizyjna Berlina (368 m
wys.) jest największym budynkiem Niemiec i jednym z najwyższych Europy;
- Berlin ma dużo własnych specjalności kulinarnych,
m.in. popularną Currywurst tj. pieczoną kiełbasę z keczupem
i curry, zimne Buletten czyli mielone kotlety z musztardą, zieloną grochówkę z szynką i smażoną wątróbkę, Berliner – pączek
nadziewany dżemem, Berliner Weiße – lekko gorzkie piwo podawane z dodatkiem syropu malinowego lub marzanny wonnej,
orzeźwiające zwłaszcza w lecie.
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U PRZYJACIÓŁ
Marta Hanyżkiewicz, klasa I LO w Laskach

O wyprawie do Norwegii

W

Laskach jestem dopiero od lutego i dlatego nie liczyłam
na to, że mogę znaleźć się w grupie wyjeżdżających już
w maju do norweskiego kolegium. Lista uczestników wyprawy
została bowiem dawno zamknięta. Pomyślałam sobie: może uda
mi się pojechać tam w przyszłym roku... Ale zwolniło się jedno
miejsce i zaproponowano mi wyjazd.
Wkrótce okazało się, że termin wymiany szkolnej musi być
przesunięty, bo z powodu unoszącego się nad Europą pyłu wul-
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kanicznego nieczynne były lotniska. Mieliśmy wylecieć dopiero
25 maja.
Dobrze zapamiętam tę datę. Nigdy jeszcze nie podróżowałam samolotem i miała to być moja pierwsza – i tak długa –
wycieczka bez najbliższych. Bałam się, bo przecież tak niedawno spadł prezydencki samolot... Oczywiście, leciałam z grupą
z Lasek, ale jeszcze nie znałam na tyle dobrze moich koleżanek
i kolegów, żebym mogła chwycić kogoś z nich za rękę i poczuć
się bezpieczniej w samolocie.
O godzinie 6.05 startowaliśmy. Samolot wznosił się coraz
wyżej; czułam, jak coraz szybciej biło serce; bolało w uszach;
myślałam, że tego nie wytrzymam... Ale już po chwili chmurom
powierzyłam swoje lęki, zostały marzenia, które mogą się spełnić i spełniają, bo przecież leciałam do Norwegii.
Dwie godziny i piętnaście minut minęły w oka mgnieniu.
Wylądowaliśmy w Bergen. Czekał na nas bus z kolegium. Było
zimniej niż w Warszawie i tylko trochę bliżej do celu naszej
wędrówki. Dalej popłynęliśmy promem i potem jeszcze długo jechaliśmy krętą drogą po górach. Kolegium położone jest
bowiem w małej miejscowości Fleeke. To właściwie studenckie
osiedle, które tworzą: kampus (domki zamieszkane przez młodzież), canteena (stołówka, gdzie wszyscy spotykają się na cookiem break i lunchu) oraz szkoła (trzy budynki otwarte nawet
nocą). Jest też basen i siłownia; i wszystkie budynki we Fleeke są
drewniane.
Wysiadając z busa, zobaczyłam kolorowy tłum. Nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, co znaczy, że kolegium jest
międzynarodowe. Czekało na nas tak wiele osób i z tak wielu
krajów, i wszyscy mówili po angielsku, choć z różnym akcentem... Jeszcze nigdy w jeden dzień nie poznałam tylu ludzi.
Byłam przerażona tymi ośmioma dniami, które przede mną,
bo jak – myślałam – porozumiem się z rówieśnikami ze świata. Dowiedziałam się jeszcze, że nie będziemy mieszkali razem
122

z naszymi polskimi opiekunami. Okazało się też, że nie mam
zasięgu w telefonie i nie dodzwonię się do Polski.
Zamieszkałam w Finland House w pokoju z Rubes, którą
od razu polubiłam. Wszystkie dziewczęta zaoferowały swoją
pomoc. Rozmawiałyśmy po angielsku, choć czasami brakowało mi słów. Ale następnego dnia byłam już na lekcjach angielskiego, oglądałam filmy i słuchałam prezentacji. W canteenie
czekało na mnie zupełnie inne niż w Polsce jedzenie – mogłam
wybrać coś z wegetariańskiego jadłospisu. Raz smakowało lepiej, raz gorzej, ale nigdy nie byłam głodna. Na początku prosiłam o pomoc w stołówce, bo nie wiedziałam, gdzie co jest,
ale z czasem odkryłam dla siebie szwedzki stół i próbowałam
smakować potrawy z całego świata.
Trzeciego dnia popłynęłam motorówką wraz z czworgiem
uczniów z Lasek na wyspę. Zabrałam tylko małą butelkę wody
mineralnej i ciepłe ubrania, i na osłodę cukierki... miętowe. Bezludna wyspa dostarczyła niesamowitych przeżyć. Rzeczywiście
na początku zostaliśmy zupełnie sami. Po skałkach wspięliśmy
się na wzgórze i tam dotknęliśmy nieznanego północnego świata, i mogłam napatrzyć się w końcu na fiordy. Było bardzo zimno, deszczowo i wietrznie. Dotarli do nas studenci z kolegium.
Rozpaliliśmy ognisko. Cieszyłam się, że będę spać na wyspie
i w dodatku to będzie moja pierwsza noc pod gołym niebem,
w deszczu, ale z widokiem na fiordy... Nie wiedząc, że pan, który usiadł obok mnie, jest rektorem, prowadziłam swobodnie
rozmowę; opowiadałam – jak komuś spotkanemu na szlaku –
o swoich wrażeniach. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, kim jest mój rozmówca. To on też później zaproponował
wszystkim półgodzinną kontemplację w samotności otaczającego nas świata. Mimo że na wyspie było tyle osób, mogliśmy
znaleźć każdy swoje miejsce, żeby pobyć w samotności... A potem miałam okazję jeść makaron i warzywa gotowane nad ogniskiem, pić gorące kakao i naprawdę spałam pod gołym niebem,
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na skałach. Mimo że było zimno i padało, to czułam się szczęśliwą. Żałuję tylko, że nie udało się przekroczyć tego podziału
na dwie grupy, Laski i kolegium. Nazwałam to miejsce Wyspą
Otwartego Szczęścia.
Codziennie coś ciekawego działo się też w szkole. Starałam
się chodzić na różne lekcje. Byłam ciekawa, jak uczą się moi rówieśnicy. Na chemii robiłam doświadczenia i poznawałam skład
aspiryny. Na biologii byłam nad rzeką, patrzyłam, jak studenci w kaloszach brodzą w wodzie, wyławiają jakieś małe żyjątka
i później je opisują. Podobały mi się wszystkie zajęcia, bo wiele
się podczas nich działo, nie była to tylko nauka teorii, ale też nabywanie umiejętności. W kolegium wykłady są w języku angielskim; należy go mieć opanowanym w stopniu bardzo zaawansowanym. Czasami nie rozumiałam, o czym mówiono na lekcji,
ale już bez problemu komunikowałam się ze studentami. Podczas pierwszej w moim życiu podróży kajakiem rozmawiałam
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z Rubes, a nie tylko odpowiadałam na obowiązkowe pytanie: jak
się czujesz?....
Dzięki pieszym wędrówkom po górach i pobycie na farmie
mogłam też lepiej poznać moich towarzyszy z Lasek. Spędziliśmy ze sobą wiele czasu, połączyły nas wspólne przeżycia. Do
tej pory znałam wszystkich raczej tylko z zajęć szkolnych. Wiem
teraz, że zawsze można liczyć na wsparcie kolegów i rozmowę
z naszymi nauczycielami, że nie zostaje się samemu, kiedy jest
trudno.
Osiem dni to całkiem sporo czasu, a mimo to nie udało mi
się wszystkiego w kolegium poznać. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kiedyś uczestniczyć w podobnej wymianie młodzieży. Nie mogę uwierzyć, że miałam odwagę rozmawiać z tyloma
ludźmi, że nie czułam się wśród nich gorszą, bo mam problemy
ze wzrokiem; że w końcu mówiłam po angielsku.
Gdy samolot wylądował na Okęciu, cieszyłam się, że wróciłam do Polski, bo to mój kraj, ale wiedziałam, że teraz mam
już ochotę znów podróżować. Że warto jest podejmować nowe
wyzwania, bo warto było przed wyjazdem i w samolocie pokonać choć trochę siebie i swoje słabości, żeby spędzić osiem dni
z młodzieżą z innych kontynentów, poznać ich kulturę. Mam
nadzieję, że będę pisała do koleżanki z Pakistanu, do nowej znajomej z Singapuru; że utrzymam kontakt z dziewczyną z Tybetu….Na pewno też chcę pogłębiać swoją wiedzę geograficzną,
uczyć się bardziej języka angielskiego.
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ODESZLI DO PANA
Zmarł w Warszawie dobry, mądry, życzliwy ludziom Profesor Bogdan Michałowicz. Z ogromną prostotą służył i pomagał
wszystkim, którzy tego potrzebowali. Zaprzyjaźniony z Laskami i środowiskiem świętomarcińskim. Pogrzeb miał miejsce
12 lipca w kościele św. Marcina i na cmentarzu w Laskach.
(red.)

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – rektor UM w Warszawie

Pożegnanie prof. Bogdana Michałowicza
w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina w Warszawie

D

rogi Profesorze Bogdanie Michałowiczu, Pani Profesorowo
Barbaro, Pani Doroto,
Ekscelencjo, Szanowni Państwo.
Przybyliśmy tutaj do Kościoła
pod wezwaniem Świętego Marcina,
aby towarzyszyć w ostatniej ziemskiej drodze Profesorowi Bogdanowi Michałowiczowi, wspaniałemu
Nauczycielowi
Akademickiemu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Współpracownikowi i Przyjacielowi, Osobie, która wywoływała w nas niezwykle
ciepłe i przyjazne uczucia, skromnemu, dobremu Człowiekowi.
Świat akademicki i środowisko medyczne przyszły pokłonić się nisko wybitnemu Wykładowcy Uniwersyteckiemu, znakomitemu Naukowcowi, Pionierowi chirurgii i transplantacji
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wątroby w Polsce. Składamy hołd Koledze – Lekarzowi, który
przez wiele lat z pasją rozwijał polską medycynę, a szczególnie
transplantologię. Żegnamy Chirurga, który w każdym chorym
widział pacjenta, a nie kolejny przypadek.
Szanowni Państwo, Pan Profesor Bogdan Michałowicz był
Absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie z roku 1962. Całe życie związał z naszą Uczelnią.
W jej jednostkach przez ponad pół wieku leczył pacjentów, rozwijał medycynę i kształcił młode pokolenia lekarzy. Już podczas
studiów Profesor pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej.
Po odbyciu studiów doktoranckich, Pan Profesor związany był
z I Kliniką Chirurgiczną, a następnie z Kliniką Chirurgii Naczyń i Transplantologii,
W 1980 roku Pan Profesor, rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Wątroby, w której pracował aż do przejścia na
emeryturę dwa lata temu, w 2008 roku.
Szanowny Profesorze, Drogi Bogdanie, Poznałem Cię, Drogi Profesorze, w 1967 roku podczas moich studiów lekarskich,
kiedy to pobierałem nauki od, wówczas doktora, Bogdana Mi-
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chałowicza. Później przez 30 lat pracowaliśmy wspólnie w jednej Klinice w nowych relacjach. I choć Profesor był starszy ode
mnie, nasza współpraca przez te dekady układała się znakomicie, bez najmniejszej skazy, bez żadnych zawirowań.
Współpracowaliśmy również, w ramach naszego Wydziału.
Pan Profesor był koordynatorem nauczania chirurgii w I Wydziale Lekarskim. Przewodniczył Radzie Programowej Wydziału w dziedzinach zabiegowych.
Pan Profesor był promotorem rozpraw doktorskich, autorem
lub współautorem monografii, licznych publikacji i wystąpień
na zjazdach i kongresach krajowych i zagranicznych.
Profesor Michałowicz był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką za Zasługi
Dla Służby Zdrowia.
Za cały trud i wysiłek, za wszystko, co uczynił dla naszej
Uczelni, Pan Profesor Bogdan Michałowicz został uhonorowany Medalem im. Doktora Tytusa Chałubińskiego, Medalem za
Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za osią-
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gnięcia naukowe i dydaktyczne Profesor był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora oraz nagrodami Ministra Zdrowia.
Szanowni Państwo, Profesor Bogdan Michałowicz to wspaniały Nauczyciel Akademicki, uwielbiany przez studentów. Wychował Pan Profesor rzeszę lekarzy. Przez wiele lat był Pan, Panie Profesorze, znakomitym Przewodnikiem, dzięki któremu
młodzi medycy i badacze poznawali trudne ścieżki zawodu. To
oni, Pana Wychowankowie, są najlepszym świadectwem Pana
wielkości, Drogi Profesorze. Był i pozostanie Pan Profesor niedoścignionym Mistrzem wielu pokoleń chirurgów, Autorytetem, którego zdanie miało ogromną wagę.
Profesor Bogdan Michałowicz był Profesorem, jak się określa, „starej daty”.
Obdarzony wielką wiedzą, wierny zasadom, niebywale
skromny. Człowiek o niezwykłej osobowości, niespotykanej prawości i zacności, niezmiernie życzliwy i otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Profesor nie przywiązywał wagi do stanowisk.
Młodszych kolegów traktował z taką samą estymą, jak najbar129

dziej zasłużonych profesorów. W tym zawiera się wielkość Profesora i Jego nieprzeciętność. Takim Go zapamiętamy.
Drogi Profesorze, z ogromnym smutkiem żegnam Pana.
Profesorze, w imieniu Władz, Senatu, Studentów i całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– Pana macierzystej Uczelni.
Żegnają Pana, Profesorze, pogrążeni w żalu Koledzy-Lekarze, Pana Współpracownicy z Kliniki, którzy mieli zaszczyt
z Panem pracować i się od Pana uczyć. Żegnają Pana Studenci,
którzy będą jeszcze długo korzystać z Pana dorobku.
Pozostawisz Profesorze, po sobie pamięć dobrą i serdeczną.
Dziękujemy za całe dobro, którego od Pana doświadczyliśmy.
Mieliśmy szczęście i honor spotkać w życiu tak wyjątkowego
Człowieka, Nauczyciela, Chirurga, Badacza. Dumni są ci, którzy
mogą nazywać się Twoimi, Bogdanie, Przyjaciółmi.
Ludzie, tacy jak Profesor Bogdan Michałowicz, pozostają
z nami na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach.
Świat bez Pana, Panie Profesorze, jest dużo uboższy. Cześć
Twojej pamięci!
Warszawa, 12 lipca 2010 r.
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Małgorzata Pawełczak-Placha

Jan Świerczek
(21.05. 1951 – 24.09.2010)

B

ył naszym kolegą, nauczycielem w Szkołach Zawodowych
od 1 września 1977 roku do 31 sierpnia 1991r. Pierwsze cztery lata uczył fizyki i technologii, prowadząc jednocześnie kółko
fizyczno-elektroniczne. Pracę w szkole łączył z etatem administracyjnym – był konsultantem urządzeń tyflotechnicznych.
Jan Świerczek konstruował pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były w pracowni elektrotechniki i elektroniki.
Akustyczny multimetr dla niewidomych LMN-1 umożliwiał
niewidomemu uczniowi samodzielne i dokładne wykonywanie
pomiarów elektrycznych. Elektroniczny miernik czasu LMC-2
pozwalał na wykonywanie bez kontroli wzroku podstawowych
doświadczeń z kinematyki i dynamiki.
Pod kierunkiem magistra inż. Jana Świerczka dwóch słuchaczy (niewidomy i niedowidzący) Policealnego Studium Elektronicznego Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie pisało
swoje prace dyplomowe.
Przez kilka lat Jan zajmował się również układaniem planu
zajęć dla wszystkich placówek OSW w Laskach.
We wrześniu 1991 roku rozpoczął pracę w szkole dla niewidomych w Krakowie.
Pracując tam, powołał zespół, w skład którego wchodzili
nauczyciele matematyki, fizyki i chemii ze wszystkich szkół dla
niewidomych. Przez kilka lat zespół ten zajmował się opracowaniem brajlowskiej notacji matematyczno-fizyczno-chemicznej.
W ostatnich latach życia zajmował się problemami dotyczącymi
skrótów brajlowskich.
Jan, każdej pracy, której się podejmował, poświęcał się bez
reszty.
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Wspomnienie

D

nia 1 września 1974 roku
otworzyliśmy w Laskach klasę pierwszą liceum zawodowego
w zawodzie mechanik urządzeń
elektronicznych. Ten zawód, wybrany spośród wówczas istniejących, pozwalał podprowadzić
niewidomego ucznia najbliżej problemów informatyki. Co rok mieliśmy o jedną klasę więcej i trzeba
było znajdywać odpowiednich nauczycieli.
Śp. Jan Świerczek okazał się człowiekiem znakomicie odpowiadającym ówczesnym potrzebom szkoły. Mówiłam o Nim żartobliwie „inżynier-humanista”. Łączył bowiem precyzyjne, twórcze, myślenie inżyniera z umiejętnością widzenia sprawy „od strony” niewidomego. Nie tylko uczył w szkole, ale także konstruował
urządzania, które umożliwiały niewidomym samodzielne wykonywanie typowo wzrokowych doświadczeń w toku lekcji fizyki.
Skonstruowany przez Niego miernik uniwersalny umożliwiał niewidomym samodzielne i sprawne dokonywanie pomiarów elektrycznych w wielu wielkościach i zakresach. Znakomicie układała
się współpraca Jana ze śp. dyrektorem Andrzejem Adamczykiem,
wybitnym specjalistą z zakresu tyflotechniki. O wrażliwości Jana
na potrzeby niewidomego świadczy usłyszana kiedyś przeze mnie
pochwała Adamczyka: „Jak mi Świerczek położy na biurku teczkę
z materiałami, o które prosiłem, to na pewno teczka będzie miała
brajlowską etykietę objaśniającą zawartość”.
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Imponowało mi zaangażowanie Jana Świerczka w tak ważną
dla niewidomych uczniów sprawę ujednolicenia matematycznych i innych zapisów brajlowskich.
Małżonka Jana, śp. Helena pracowała w naszym przedszkolu.
Państwo Świerczkowie mieszkali na terenie Zakładu w Laskach.
Przyjaźnili się z wielu kolegami pedagogami i z sąsiadami. Przyjaźń trwała po Ich przeniesieniu się do Krakowa-Jawornika. Ceniliśmy Ich i wraz z Janem przeżywaliśmy bolesne straty, które
Go dotykały.
Dziś możemy tylko prosić Boga, by wynagrodził Im dobro,
które wnieśli w Dzieło Lasek i by błogosławił Ich Dzieciom.

Krystyna Kauba

Wielki Autorytet

P

oznałam Janka w 1982 roku, kiedy rozpoczęłam pracę
w Ośrodku w Laskach. Imponował mi swoją wiedzą, podziwiałam jego zaangażowanie w tworzenie pomocy dla niewidomych uczniów. Potem spotykaliśmy się na konferencjach.
Jedną z nich przygotowywaliśmy wspólnie. Była to Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Specjalnych Ośrodków Wychowawczych dla Niewidomych i Słabowidzących w 2008 roku.
Janek odpowiadał za część poświęconą zapisom brajlowskim,
ja za problemy adaptacji arkuszy egzaminacyjnych. Pracowaliśmy kilka miesięcy nad materiałami do konferencji, porozumiewając się drogą elektroniczną. O jego wielkiej wiedzy merytorycznej świadczą opracowania i referaty – zawsze doskonałe – nie tylko pod względem treści, ale i formy. I była jeszcze
w nim chęć przekazywania tego, co wie, innym.
Pożegnałam Kolegę, który był dla mnie wielkim autorytetem.
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INNE WYDARZENIA
15.06.

w siedzibie starostwa powiatowego w Piasecznie
odbył się wernisaż wystawy „Holokaust. Wczorajszym zmarłym – jutrzejszym żywym”, której
autorem był Robert Lisowski, artysta urodzony
w Piasecznie. Na ekspozycję złożyły się: malarstwo,
grafika i rysunki, a także dokumenty, pamiątki
i zdjęcia poświęcone holokaustowi na ziemiach
polskich oraz wybitnemu wychowawcy – Januszowi Korczakowi. Wśród eksponatów znalazły
się również prace dzieci z Lasek (wyroby z gliny),
a także dzieci z Domu Dziecka nr. 2 im. Janusza
Korczaka w Warszawie. Na wernisaż pojechały
dziewczęta z Lasek z s. Irminą, kierowniczką internatu i prezesem Zarządu TOnO, Władysławem
Gołąbem. Sylwetkę autora wystawy przedstawił
wicestarosta, Marek Gieleciński. Swoimi pełnymi
emocji wspomnieniami z czasów drugiej wojny
światowej podzielił się Eugeniusz Maciejewski.
Wystawa została zlokalizowana na strychu gmachu starostwa o powierzchni 630 m². „Wystawa
zrobiła na mnie wielkie wrażenie” – skomentował
na gorąco prezes Towarzystwa Miłośników Góry
Kalwarii i Czerska, p. Wojciech Prus-Wiśniewski.
Wernisaż zakończył koncert pieśni i poezji żydowskiej w auli Domu Parafialnego przy kościele
św. Anny w Piasecznie.
26.06.-08.07. do Rabki na dwutygodniowy turnus wypoczynkowy przyjechała grupa absolwentów szkoły
św. Maksymiliana z p. Józefem Markiewiczem
i p. Krystianem Wypichem. Wypoczynek, dzię134

ki panu Krystianowi, był niezwykle aktywny.
Uczestnicy mieli możliwość odbywania bliższych i dalszych wycieczek, pogodnych spotkań
ze śpiewaniem i recytowaniem zabawnych wierszy.
27.06.
zmarł w Warszawie inż. Zygmunt Ochnio, wieloletni inspektor nadzoru prowadzonych inwestycji przez TOnO w Laskach. Był on również
członkiem Towarzystwa, człowiekiem wielkiego
serca i prawości. Msza św. pogrzebowa odbyła
się w dniu 2 lipca w kościele Dzieciątka Jezus,
a pogrzeb na cmentarzu Wolskim. W pogrzebie
wzięło udział kilka sióstr i pracowników Lasek
z prezesem Władysławem Gołąbem.
28.06.-12.07. w Orzyszu na Mazurach odbył się turnus wypoczynkowy zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Program, jak każdego
roku, obejmował rekreację – w tym plażowanie
nad jeziorem, wycieczki (Lidzbark Warmiński,
Święta Lipka, Studzienniczna, spływ Kanałem
Augustowskim, zwiedzanie okolicy) oraz codzienną Mszę św. i adorację. Oczywiście nie zabrakło wspólnych zabaw i towarzyskich spotkań
popołudniowo-wieczornych.
01.-14.07.
w Laskach odbył się turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niewidomych Pań z Żułowa
wraz z przewodnikami. Podczas turnusu odbywały się spacery, zajęcia na basenie i zajęcia
z hipoterapii. Odbyła się wycieczka do Niepokalanowa i do Warszawy oraz do Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Panie
spotkały się również z pracownikami Działu
Absolwentów. Cały turnus to czas wypoczynku,
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03.07.

04.07.

26.07.

modlitwy i spotkań ze znajomymi w pogodnej,
pełnej radości atmosferze.
w Laskach odbył się pogrzeb zmarłej 25 czerwca
śp. Marii ze Swieżawskich Roqueplo, córki prof.
Stefana i Marii ze Stadnickich Swieżawskich,
plastyczki-witrażystki. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ks. Adam Boniecki. Prochy
śp. Marii złożone zostały w grobie rodzinnym
na cmentarzu laskowskim, gdzie na początku
czer wca pożegnano śp. Dominikę Roqueplo-Woźniakowską, córkę Marii, zmarłą 30 maja.
w Laskach, podczas porannej Mszy św. ks. Jakub
Szcześniak, rektor kaplicy Matki Bożej Anielskiej, przedstawił swego następcę – ks. Grzegorza Ostrowskiego. Ksiądz Jakub objął stanowisko
ojca duchownego w Warszawskim Seminarium.
Wieczorem, w kościele parafialnym Matki Bożej
Królowej Meksyku, witano nowo mianowanego
proboszcza – ks. Grzegorza Michalczyka (dotychczasowego wikariusza z parafii św. Jakuba
w Warszawie).
w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim, w wieku
92 lat zmarł ks. kanonik Leon Kantorski – znany
w świecie proboszcz z Podkowy Leśnej, wieloletni
członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Pogrzeb odbył się w kościele pod wezwaniem św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej, w dniu 28 lipca,
z udziałem setek ludzi. Mszę św. pogrzebową
kon c e l e brow a l i : k s . abp St an i s ł aw S z y m e c k i ,
ks.bp Marian Duś – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej oraz kilkunastu księży.
Przemówienia pożegnalne w ygłosili, między
innymi, przedstawiciel prezydenta Bronisława
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Komorowskiego, wicemarszałek Senatu – Zbigniew Romaszewski, działacze: p. Henryk Wujec,
p. Mirosław Chojecki oraz przedstawiciele władz
samorządowych. Z ramienia parafii obecny proboszcz, ks. Wojciech Osiał, były przewodniczący
rady parafialnej – p. Władysław Gołąb i p. Grzegorz Dąbrowski – dyrektor szkoły katolickiej
w Podkowie Leśnej, powołanej z inicjatywy ks.
Kantorskiego. We wszystkich mowach pożegnalnych zwracano uwagę na postawę zmarłego kapłana, który kochał Boga, kochał każdego
człowieka i kochał Polskę, Wszystkie swoje siły,
zdrowie i posiadane środki oddał w służbie temu,
co całym sercem ukochał. Szczególnie zwracał
uwagę na wychowanie dzieci i młodzieży. Stworzył kościół zarówno ten murowany, jak i złożony
z dusz ludzkich. Jak powiedział p. M. Chojecki,
na terenie Podkowy Leśnej podczas stanu wojennego mieściło się 35% wszystkich działających
w Po l s c e t aj ny c h d r u k a r n i . To, ż e Po d k o w a
Leśna jest miastem obywatelskim, jest zasługą
ks. Leona Kantorskiego.
28.07.
zmarł w wieku 75 lat, w kapłaństwie 52 lata, ks.
prałat Stefan Kośnik – Kanonik Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej i Katedralnej Warszawsko-Praskiej, wice-postulator procesu Sługi Bożego księdza Władysława Korniłowicza.
Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Barbary,
w dniu 3 sierpnia, przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz.
29.07.-24.08. s. Agata oraz p. Anna Chojecka wyjechały do
Południowej Afryki. Przez trzy tygodnie w Siloe przeprowadzały zajęcia z zakresu nauczania
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początkowego, aby pokazać tam pracującym nauczycielom, jak z dzieckiem niewidomym pracujemy w Polsce.
05.08.
po Mszy św., odprawionej w kościele św. Anny
w Warszawie przez ks. abp. Kazimierza Nycza,
na Jasną Górę wyruszyła 30. Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, której Patronem był
Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W Babicach dołączyła dwudziestopięcioosobowa grupa z Lasek.
15.08.
w Ur o c z y s t o ś ć Wn i e b o w z i ę c i a Naj ś w i ę t s z e j
Maryi Panny podczas Mszy św. w kościele św.
Marcina Pierwszą Profesję złożyła nowicjuszka
s. Renata Palka – s. Maria Magdalena od Jezusa
wzywającego do pokuty.
28.08.-29.08. zjazd absolwentów, roczniki 1955-1961. Program
Zjazdu: wspólny obiad i spotkanie z Zarządem
TOnO, Msza św. odprawiona przez o. Eugeniusza Pokrywkę, odwiedzenie cmentarza, spotkanie wieczorne w Domu Przyjaciół. W drugim
dniu – zwiedzanie Lasek i pożegnalny obiad.
28.08.-30.08. dla nowo zatrudnionych pracowników, w Domu
Przyjaciół w Laskach, odbył się kurs zorganizowany przez p. Józefa Plachę, a prowadzony przez:
s. Elżbietę, s. Benitę, p. Annę Gedyk i p. Marka
Szulca.
30.08.
Sesja Sierpniowa z tematem wiodącym: U progu Stulecia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Mszy św. koncelebrowanej przez sześciu
kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ks.
Janusz Strojny. Po wprowadzeniu wygłoszonym
przez prezesa Towarzystwa, Władysława Gołąba,
s. Radosława przedstawiła referat Róża Czacka
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01.09.

01.09.

07.09.

– droga przez stulecia. Po referacie – pod kierunkiem p. Józefa Plachy – odbył się panel dyskusyjny pt. Moje miejsce w Dziele Lasek, w którym
uczestniczyli: s. Faustyna, s. Hieronima, s. Lidia,
p. Barbara Leszczyńska, p. Jan Michalik, p. Marek Szulc.
we wszystkich placówkach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach Mszą świętą pod
przewodnictwem ks. Grzegorza Ostrowskiego
rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011.
w Izabelinie odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły podstawowej na Hornówku. Jest to
wspaniałe osiągnięcie władz gminy Izabelin.
W szkole zastosowano nowoczesne rozwiązanie,
umieszczając klasy I-III w oddzielnym budynku.
W inauguracji szkoły wzięli udział: wiceminister
edukacji, wojewoda mazowiecki, starosta, przedstawiciele władz samorządowych, Kampinoskiego Parku Narodowego i organizacji społecznych.
TOnO reprezentował prezes Zarządu, Władysław Gołąb oraz dyr. Bolesław Jońca. Dyrektor
szkoły, p. Antoni Zych, otrzymał z rąk prezesa
W. Gołąba Medal – Pax et gaudium in Cruce
(Pokój i radość w Krzyżu).
delegacja Dzieła Matki Elżbiety Czackiej złożyła
wizytę ks.abp. Leszkowi Głódziowi, Metropolicie
Gdańskiemu. W audiencji uczestniczyli: matka
Anna Maria – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,
Władysław Gołąb – prezes Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, s. Jeremia – przełożona domu w Sobieszewie, s. Ida – odpowiedzialna za Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
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18.09.

s. Felixa i s. Paulina. Podczas audiencji omówiono plany działalności Ośrodka w Sobieszewie,
zaangażowanie od przyszłego roku nowego księdza kapelana. Ksiądz Arcybiskup otrzymał zaproszenie na planowane, na początek przyszłego
roku, poświęcenie nowego domu dla wczesnej
interwencji. Arcybiskupowi towarzyszyli: biskup
pomocniczy ks. Ryszard Kasyna oraz ks. infułat
Stanisław Zięba. Spotkanie miało miejsce w pięknej, gotyckiej sali w pałacu w Gdańsku-Oliwie.
święto patronalne Domu Dziewcząt rozpoczęło
się w wigilię dnia św. Stanisława adoracją i czytaniem wybranych tekstów z pism Sługi Bożej
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23.09.

26.09.

28.09.

30.09.

Matki Elżbiety Czackiej. W sobotę odbył się koncert zespołu Gawęda, a wieczorem ognisko przy
Domu Chłopców, podczas którego ks. Janusz
Strojny dzielił się swoimi refleksjami.
Przy śpiewie i muzyce zajadano się pieczonymi
w ognisku kiełbaskami.
z Sobieszewa wyjechała pielgrzymka do San Giovanni Rotondo, do grobu Ojca Pio, zainicjowana
i zorganizowana przez rodziców dzieci objętych
programem wczesnego wspomagania rozwoju,
realizowanym w Ośrodku w Sobieszewie. Powrót
– 3 października.
64. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza. Podczas procesji do grobu modlitwa o Jego beatyfikację.
złożył wizytę p. Tadeusz Potworowski – prezes Londyńskiego Funduszu dla Niewidomych
w Laskach. W spotkaniu wzięli udział: prezes
Zarządu TOnO – Władysław Gołąb, skarbnik –
s. Gabriela Szlubowska, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Piotr Grocholski, sekretarz
Zarządu TOnO – Józef Placha oraz kierowniczka
Działu Absolwentów – Krystyna Konieczna. Pan
Potworowski interesował się działalnością Towarzystwa, a także zakresem oczekiwanej pomocy
ze strony Fundacji. W skład Zarządu Fundacji
wchodzą: Tadeusz Potworowski – prezes, Piotr
Chłapowski, Krystyna Żółtowska, Marta Zielińska (z ramienia Lasek) – członkowie.
w związku z patronalnym świętem Domu Chłopc ó w, n a z a k o ń c z e n i e No w e n ny o d p r a w i a n e j
w kaplicy domu św. Teresy, z kościoła żoliborskiego zostały przywiezione relikwie Błogosła141

12.10.

14.10.

14.10.

wionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Czterodniowa modlitwa przy Relikwiach tr wała do
3 października br.
w ramach święta Szkoły Muzycznej im. Edwina
Kowalika w sali Domu św. Stanisława odbył się
koncert z udziałem uczniów i nauczycieli. Na zakończenie zagrał wnuk Patrona szkoły – Maciej
Burdzy. W jego wykonaniu usłyszeliśmy presto
z sonaty g-moll na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha oraz „Paganinianę” Nathana Milsteina.
Ten młody student trzeciego roku w klasie skrzypiec Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina, gra jak dojrzały artysta, budząc u słuchaczy podziw i wzruszenie. Koncert zaszczyciły
swą obecnością: p. Danuta Kowalik – żona Edwina Kowalika oraz ich córka – Aleksandra Kowalik-Burdzy, profesor Uniwersytetu Muzycznego.
Prezes Wł. Gołąb gorąco podziękował występującym artystom. Przypomniał, że koncert wpisuje się w jubileusz stulecia Dzieła Matki Czackiej.
prezes Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce, p. Stanisław Świderski, obchodził 86. urodziny. W imieniu kierownictwa
TOnO złożył życzenia urodzinowe prezes Zarządu, Władysław Gołąb. Warto podkreślić, że Komitet Nowojorski od 64 lat niesie pomoc Laskom.
Prezes S. Świderski wziął udział w obchodach
stulecia Dzieła Matki Elżbiety Czackiej w dniu
22.10., a także w pogrzebie Pani Zofii Morawskiej
w dniu 23 października.
Dzień Edukacji w Laskach rozpoczęty został
Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Następnie odbyły się spotkania w poszczególnych
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15.10.

15.10.
20.10.

placówkach, a o 12, na zaproszenie dyr. Piotra
Grocholskiego, spotkanie wszystkich pracown i k ó w O ś r o d k a S z k o l n o - Wy c h o w a w c z e g o –
w tym również nauczycieli emerytowanych –
w S a l i D o m u D z i e w c z ą t . Wi e l u n a u c z y c i e l i
zostało uhonorowanych dyplomami uznania,
które wręczył prezes Władysław Gołąb. Uczniow i e i pr a c ow n i c y S z ko ł y Mu z yc z n e j z a d b a l i
o oprawę muzyczną uroczystości.
w dniu „Białej laski”, z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, w kinie
„Kultura” odbyła się prezentacja filmu „Chopin,
pragnienie miłości” z audiodeskrypcją. Po filmie
miało miejsce spotkanie z Piotrem Adamczykiem, który grał rolę Fryderyka Chopina. Wystąpiła też Zuzanna Osuchowska, uczennica III klasy gimnazjum i absolwentka Szkoły Muzycznej
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Róży
Czackiej w Laskach, która zaśpiewała dwie piosenki. Ośrodek reprezentowała grupa dziewcząt
z s. Irminą oraz prezes Zarządu TOnO, Władysław Gołąb z małżonką. W ramach spotkania
ogłoszono, że „człowiekiem roku środowiska
niewidomych” został Tadeusz Milewski, wieloletni działacz PZN z Olsztyna.
w Laskach zmarła Pani Zofia Morawska. (więcej
na ten temat w środku numeru)
w Domu św. Rafała w Laskach zmarła, przeżywszy 99 lat, s. Klara Bronisława Jaroszyńska. Służyła niewidomym 74 lata. Za ratowanie Żydów
podczas okupacji uzyskała tytuł „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. W 2007 roku odznaczona została Krzyżem Komandorskim Orderu
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20.10.

21.10.

22.10.

Odrodzenia Polski. Jej cechą szczególną było gorące, otwarte serce pochylające się nad każdą napotkaną biedą. Na pogrzeb w dniu 25 października przybyły setki przyjaciół - zarówno z Polski,
jak i z Izraela.
odbyła się uroczystość poświęcenia Ronda im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zostało ono
zbudowane w bieżącym roku z inicjatywy gminy
Izabelin i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
na skrzyżowaniu przed kościołem parafialnym
w Laskach. W tym samym dniu poświęcona została również Szkoła Podstawowa im. płk. St. Królickiego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku. Szkoła została oddana do użytku 1 września.
Poświęcenia, które poprzedziła Msza św. celebrowana w kościele pod wezwaniem św. Franciszka
z Asyżu w Izabelinie, dokonał ks.bp Marian Duś.
W uroczystości wzięli udział: prezes Zarządu
TOnO – Wł. Gołąb, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
– Piotr Grocholski i inni pracownicy Zakładu.
w Warszawie zmarła śp. Kinga Basik, dobry i mądry człowiek, nauczycielka Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Laskach.
uroczyste otwarcie Jubileuszu setnej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
– Dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej. (więcej
na ten temat w środku numeru)
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Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę i Władysława
Gołąbów, s. Rut Wosiek FSK.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Ida Burzyk, E. Górna, T. Grocholski, M. Kubik, A. Kunicka, M. Łoboda, J. Migurski, A. Moraczewska, s. Gabriela Szlubowska, s. Rut Wosiek, U. Weber-Kusch.
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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

148

