ROK XVI, Nr 6 (98) 2010

LASKI
PISMO REHABILITACYJNO-SPOŁECZNE
Z ŻYCIA DZIEŁA
MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI
LASKI

Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Prezes Zarządu: tel. 22 752 30 70
Centrala: tel. 22 752 30 00
fax: 22 752 30 09
Redakcja:
Sekretariat: 22 752 32 89
Dział Tyflologiczny: 22 752 32 87
Konto:
PKO BP SA II O/Warszawa 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
(czasopismo „Laski”)
Redaktor: Józef Placha
Sekretarz redakcji: Anna Pawełczak-Gedyk
Korekta:
Justyna Gołąb
Skład, łamanie i oprawa graficzna:
Aleksandra Moraczewska
Okładka:
Wykorzystano motyw kaplicy w Laskach: wyk. Jan Placha
oraz pracę konkursową Łucji Czartoryskiej – uczennicy Szkoły
Podstawowej w Laskach, a także obraz Tadeusza Naumiuka (z tyłu okładki)
Drukarnia:
Zakład dla Niewidomych w Laskach
Warsztaty Szkolenia i Rehabilitacji Zawodowej
05-080 Izabelin, ul. Brzozowa 75, tel./fax 22 752 23 26

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów
oraz skracania przekazanych materiałów.

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI
Józef Placha – Odnaleźć swój dom

5

LIST
Władysław Gołąb – Na Boże Narodzenie

8

DUSZPASTERSTWO NIEWIDOMYCH
Hanna Pasterny – Pielgrzymka do Ziemi Świętej

11

SPOTKANIA W STAJENCE
Stanisław Badeński – słowa, Czesław Kurek – muzyka
– Odpowiedz na Miłość

17

MÓJ DRUGI DOM
s. Irmina Landowska FSK – Konkurs o Domu Dziewcząt

26

ROZMOWA JÓZEFA PLACHY Z OLEGIEM PILUGINEM
Pokochałem to miejsce

39

Z WARSZTATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek – Kardynał John Henry Newman
– Mistrz duchowości (1801-1890)

45

Z FILOZOFICZNYCH ROZWAŻAŃ
ks. Sławomir Sczepaniak – Ku wolności wyswobodził nas Chrystus 53
BEZ AUREOLI
ks. Zbigniew Podlejski – Florence Nightingale (1820–1910)

59

Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
Władysław Gołąb – Cywilne prawo – uchylenie art. 80 Kodeksu
cywilnego
68
Władysław Gołąb – Pies przewodnik – certyfiat
72
s. Elżbieta Więckowska FSK – Informacja o dotykowej mapie Wisły 74
3

KONKURS W ZAMOŚCIU
Małgorzata Zocholl – Najpiękniejsza historia świata
ZE WSPOMNIEŃ
bp Bronisław Dembowski – Miłosierdzie Pana będę wiecznie
wysławiał
s. Hieronima Broniec FSK – Pani Profesor Anna Świderkówna
(w 85 rocznicę urodzin)

76

79
83

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
Maciej Nowicki i Laski
88
ODESZŁA DO PANA
Anna Pawełczak-Gedyk – Kinga Basik (1964 – 2010)
s. Elżbieta Więckowska FSK – Wspomnienie

90
93

INNE WYDARZENIA

95

4

OD REDAKCJI
Józef Placha

Odnaleźć swój dom

D

obrze się stało, że w świątecznym numerze „Lasek” jest miejsce
i czas na refleksję nad odnalezieniem w swoim życiu domowego
klimatu. Dobrym wprowadzeniem w to zagadnienie będzie z pewnością podzielenie się pokłosiem konkursu, jaki został zorganizowany w internacie dziewcząt, z myślą o zebraniu wypowiedzi naszych
wychowanków na temat: co sądzą o atmosferze wychowawczej ich
drugiego domu, jakim jest internat. Wynika z nich niezbicie, że to,
co niektórym może kojarzyć się ze skoszarowanym rytmem życia,
dla mieszkanek tego internatu jest okazją doświadczenia prawdziwej wspólnoty i przyjaźni. Chcielibyśmy, aby każdy dom w Laskach
był prawdziwą szkołą uczenia się współżycia z innymi i dorastania
w atmosferze ciepła i mądrych wymagań do pełnego uczestnictwa
w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Słowo „dom” ma różne znaczenia językowe, w zależności od
tego, czy mamy na uwadze budynek, jako taki, czy atmosferę ciepła domowego. W związku z tym, na przykład w języku angielskim funkcjonują dwa terminy: „house” i „home”. Z kolei w języku
francuskim: „maison” i „foyer”.
Myśląc o Bożym Narodzeniu, bliższe będą nam terminy:
„home” i „foyer”. Zaakcentowany jest w nich element ogniska domowego, które w wieczór wigilijny będzie miało szczególną wymowę i znaczenie.
Rodzinnym spotkaniom przy stole wigilijnym zwykle towarzyszy ceremonia łamania się opłatkiem i składanie wielu ciepłych
życzeń, wydobywanych z najgłębszych pokładów duszy; rzadko
5

zdarza się, aby były one nieszczere. Nawet ci, których określamy
jako bezdomnych, znajdują na ten czas jakiś dach nad głową
i więcej niż zwykle dobrego jedzenia.
Ciepły klimat nawet w najbardziej mroźne i śnieżne święta
dociera więc niemal do wszystkich. Niemniej zdarzyć się może, że
zabraknie wśród nas kogoś bliskiego. Brak ten jest w tych dniach
szczególnie dotkliwie odczuwany, mimo starań, aby zaznaczyć
jego lub jej duchową obecność symbolicznym pustym krzesłem
lub dodatkową zastawą na stole – przeznaczonych również dla
nieprzewidzianego gościa.
Jest też grupa osób, dla których skala przeżywanych cierpień
jest tak duża, że nie jest w stanie zniwelować ich nawet blask
gwiazdy betlejemskiej. Wydaje się, że w czasie świąt jakby nasilało się ich cierpienie. Zwłaszcza wówczas, gdy towarzyszy im samotność.
Dlatego wszelkiego rodzaju otwarcie się na nich, to więcej
niż ofiarowanie im najcenniejszego daru materialnego, którego
z pewnością też potrzebują. Najbardziej jednak potrzebują naszego serca, obecności, dobrego słowa, uśmiechu i gestów świadczących, iż są ludźmi, którym los sprawił, że znaleźli się w trudniejszej niż my sytuacji życiowej. A tymczasem w swoim człowieczeństwie wszyscy jesteśmy przecież równi i dziećmi tego samego
Boga, co sprawia, że nawet najbardziej pokrzywdzeni przez los
i zagubieni w tym świecie, zasługują na szacunek należny każdej
osobie ludzkiej.
W związku z tym nawet wówczas, gdy będzie nas to coś kosztowało – czasem nawet bardzo wiele wewnętrznych zmagań, by
przełamać lody niechęci do niektórych osób – nie zapominajmy
o nich na czas świąt, traktując swoją być może „lepszą sytuację
życiową” nie tylko jako okazję, ale nawet obowiązek i zadanie do
odrobienia na rzecz „gorzej się mających”.
Być może nie będzie nas stać na mirrę, kadzidło i złoto królewskie. Może wystarczy tylko nasza obecność przy Małym Jezu6

sie – podobna do czuwania prostych pasterzy – i złożenie daru
ze swoich choćby najskromniejszych, dobrych myśli i uczynków;
a także swoich zmartwień i cierpień, ufając, że ten sam Jezus weźmie je również na swój Krzyż i doprowadzi do szczęśliwego rozwiązania.
*

*

*

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Czytelnikom życzę głębokiego i godnego przeżycia kolejnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Dobrego Nowego Roku 2011, który w Laskach będzie przeżywany
szczególnie uroczyście z uwagi na stulecie Dzieła Róży Czackiej.
Wchodźmy więc w ten szczególny rok pełni wdzięczności za Dar
Lasek i prośmy o dalszą opiekę i Boże Błogosławieństwo.
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LIST
Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie
O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym.
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg – Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.
(ks. Alojzy Orszulik 1928 r.)

B

óg jest Miłością. Nowonarodzony Jezus pragnie doprowadzić każdego z nas do spotkania z Jego Miłością, która jest
zdolna przemienić serce człowieka i otworzyć je na cały świat,
by uczynić go przyjaznym – Bożym.
Gdy piszę te słowa, za trzy tygodnie zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, by dzielić się białym opłatkiem, składać sobie życzenia i cieszyć się tym szczególnym, radosnym klimatem. Łatwo być wtedy dobrym, przyjaznym dla tych, którym składamy
życzenia. Powracają wspomnienia z lat dziecinnych. Chciałoby
się, aby czar tamtych przeżyć powrócił w tej samej sile. Niestety,
nastrój na ogół szybko mija. Problemy codzienne wciskają się
w ten świąteczny nastrój, w te wspomnienia. A czy tak się stanie,
to zależy tylko od nas samych.
Biały opłatek to znak Nowonarodzonej Dzieciny, którym jest
sam Bóg Wszechmocny, który zmienia cały świat, a zatem i nas.
Uczy nas, czym jest prawdziwa miłość, w czym sens naszego
życia, cel, do którego zmierzamy. Przypominają się, jako swoisty nakaz słowa Prymasa Tysiąclecia księdza kardynała Stefana
Wyszyńskiego: „Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne
8

uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zmienia się
w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze
życie w ojczystej ziemi”.
Zatem świąteczny nastrój i pragnienia trzeba siłą woli przekuć w konkretne postanowienia i działania, aby rzeczywiście
świat przemienić w wizję proroka Izajasza: ‘Wtedy wilk zamieszka razem z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode
ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę”.
Niestety, to tylko marzenia, ale pamiętajmy, że realizacja ich
zależy od nas samych. Jeżeli nie zmienimy własnych serc, jeżeli
programu nakreślonego przez Jezusa w Ewangelii nie będziemy
wprowadzać we własne życie, to świat będzie nadal taki sam
– słaby, pełen konfliktów i głoszonej nienawiści. To my jesteśmy
budowniczymi tego ułomnego świata. Trzeba wszystko zaczynać od siebie.
Składając życzenia drogim Państwu, z pokorą wołam: szukajmy w naszym życiu miejsca dla Boga – dawcy prawdziwej
miłości. Otwierajmy drzwi naszych serc, zapraszając Go, by do
nas wszedł i z nami wieczerzał.
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia to już setne w Dziele
Matki Elżbiety Róży Czackiej. Ileż w tym czasie było świąt radosnych. Były czasy ciężkie, stoły wieczerzy wigilijnej ubogie, ale
zawsze panowała radość z Tego, który narodził się w betlejemskiej stajni, przyszedł na ten świat, aby dzielić z ludźmi trudy
codziennego życia.
Obecne Święta przypadają na Rok Jubileuszu. Staramy się
każde wydarzenie wpisywać w ten Jubileusz. Dziękuję niezawodnym przyjaciołom za ich udział w naszym świętowaniu.
Chcemy umacniać Dzieło Matki Czackiej, aby coraz lepiej służyło niewidomym. Temu między innymi służą prowadzone
projekty: wspomaganie niewidomych na rynku pracy w ramach
9

programu „Kapitał ludzki”, „Paszport do samodzielności”, mapy
plastyczne i inne.
Wielkim podsumowaniem minionego stulecia będzie konferencja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011 roku. Na
pełne podsumowanie Roku Jubileuszowego musimy poczekać
do końca przyszłego roku. Dziś trzeba po prostu mobilizować
siły, aby ten okres był twórczy dla wszystkich placówek Dzieła.
Trzeba się o to modlić, czemu niewątpliwie sprzyjać powinny
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Jeszcze raz, z całego serca życzę Państwu, naszym Czytelnikom, wielu radosnych chwil pokoju i łączności z Nowonarodzonym Jezusem.
Laski, dnia 4 grudnia 2010 r.
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DUSZPASTERSTWO NIEWIDOMYCH
Hanna Pasterny

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

P

o upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu,
gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?” (Mk 16,1–3).
Słuchając tego fragmentu ewangelii, zastanawiałam się, skąd
wziął się ten problem. Dlaczego Jezusa nie namaszczono zaraz
po Jego śmierci, zanim Go pochowano? Po co tak utrudniać sobie życie i dwa dni później szukać kogoś, kto odsunie kamień, by
dokończyć pogrzebowy obrządek? Dopiero dzięki mojej przyjaciółce odkryłam, że nie było innego wyjścia. Żydzi po prostu nie
zdążyli tego zrobić przed szabatem. Za moment zaczynało się
święto, więc trzeba było się pośpieszyć, a czynności ograniczyć
do niezbędnego minimum.
Dlaczego Izrael?
Moja mama marzyła o wyjeździe do Ziemi Świętej. Mnie nigdy nie ciągnęło do Azji, mimo że sporo podróżuję i uwielbiam
poznawać nowe miejsca. Jednak nadszedł moment, w którym ja
również zapragnęłam pojechać do Izraela. Stało się to z dwóch
powodów. Dwa lata temu poznałam panią profesor Marion
Hersh. Pracuje na Wydziale Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej
Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, gdzie zajmuje się technologia11

mi dla niewidomych, głuchoniewidomych i niesłyszących. Polska była jednym z krajów, w których prowadziła badania dotyczące poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. Podczas pobytu
Marion na Śląsku byłam jej asystentką. To była moja najciekawsza praca, która dużo mnie nauczyła. Marion jest praktykującą
Żydówką. Spędziłyśmy razem sporo czasu, odwiedziłam ją też
w Glasgow. Dzięki temu poznałam nieco judaizm i chciałam się
dowiedzieć czegoś więcej. Jednak wtedy nie myślałam jeszcze
o odwiedzeniu Ziemi Świętej. Zapragnęłam tego po rozmowie
z dwiema znajomymi: – p. Anią Gedyk i Anią Lemańczyk, koordynatorką mojego wyjazdu na Wolontariat Europejski – które w zeszłym roku poleciały tam z grupą pod przewodnictwem
ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, autora kilku książek, m.in.
Kościół, Żydzi, Polska.
Pielgrzymka
Gdy dowiedziałam się, że Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych organizuje kolejną pielgrzymkę do Ziemi Świętej, właśnie
z ks. Chrostowskim, nie wahałam się ani chwili. Dzięki specyfice grupy i naszemu wspaniałemu przewodnikowi, wszystkiego
mogliśmy dotknąć i osobiście doświadczyć. Poznawanie Izraela
rozpoczęliśmy od Betlejem. Do Groty Narodzenia weszliśmy
z procesją franciszkanów. Odbyło się to bardzo uroczyście,
z zapalonymi świecami i chóralnym śpiewem. Podczas mszy na
Polu Pasterzy miałam czytanie. Czytałam również w jerozolimskiej Bazylice Agonii, nazywanej też Bazyliką Narodów, gdyż
powstała ze składek pielgrzymów z całego świata. Największe
wrażenie wywarła na mnie droga krzyżowa. Mnóstwo grup odprawiających nabożeństwo, a wokół normalnie toczy się życie:
kawiarnie, muzyka, sklepiki, sprzedawcy próbujący wcisnąć turystom, co tylko się da, muzułmańskie modlitwy. Trzecia stacja
została ufundowana przez polskich żołnierzy.
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W pobliżu Golgoty znajduje
się Ściana Płaczu. Tak jak wielu Żydów i turystów, w jeden
z jej otworów wsunęłam karteczkę z intencją. W Bazylice Grobu
Pańskiego dotykałam kamienia,
z powodu którego zamartwiały się kobiety w poranek Zmartwychwstania. Co jakiś czas
jest oblewany takimi samymi
wonnościami jak te, z którymi
szły wtedy do grobu. Pięknie
pachnie. Bazylika jest podzielona na część prawosławną i niewielką katolicką, natomiast
klucze do niej mają muzułmanie. To oni każdego dnia otwierają ją i zamykają. Byliśmy też w wielu innych kościołach.
W jednym z nich miałam okazję obejrzeć jerozolimski krzyż.
Składa się z pięciu krzyży; na dużym krzyżu znajdują się cztery
mniejsze, symbolizujące rany na rękach i nogach Chrystusa.
W jerozolimskim kościele Pater Noster, którym opiekują się Francuzi, znajdują się tablice
z modlitwą „Ojcze nasz”
w wielu językach. Nasza
grupa przywiozła tablicę
z polskim tekstem modlitwy w brajlu. To już
siódma brajlowska tablica. Byliśmy także w twierdzy Masada.
Są to ruiny zimowego pałacu Heroda. Znajduje się tam wypukła
makieta, przygotowana z myślą o niewidomych. Odwiedziliśmy
również zieloną, ukwieconą Galileę oraz pustynne Jerycho, najstarsze miasto świata, usytuowane 350 metrów pod poziomem
13

morza. Po raz pierwszy miałam też okazję przejechać się na
wielbłądzie i wykąpać w Morzu Martwym.
Izraelską walutą są szekle, jednak prawie wszędzie można
płacić także dolarami, nawet w oazie na pustyni. Do tych wszystkich ciekawych miejsc zawiózł nas przesympatyczny kierowca.
Amin jest muzułmaninem. Szybko nauczył się wielu polskich
zwrotów. W autokarze każdego dnia po polsku prowadził Koronkę.
Szabatowe niespodzianki i święta
Szabat jest dniem poza czasem. Jest nazywany królową tygodnia. Ma to być dzień przyjemności: spędzanie go z rodziną, przyjaciółmi, na religijnych studiach, modlitwie, dobrym
jedzeniu, rozrywkach, odpoczynku. W niektórych rodzinach
na początku szabatu najmłodsza dziewczynka zakłada koronę.
Żydowski dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca. Szabat trwa dwadzieścia pięć godzin, więc jest dłuższy od zwykłych
dni. W szabatowy wieczór Żydówki zapalają świece, by uczcić
piękno i świętość dnia. Świec się nie gasi, wypalają się do końca.
Kiedyś ich światło było potrzebne, gdyż nie wolno było rozpalać ognia. Teraz nie jest to już problemem. Przestrzegający tego
zakazu Żydzi korzystają z elektronicznych regulatorów włączających o określonej godzinie np. elektryczny czajnik.
Zarówno w szabat, jak i w święta, nie wolno wykonywać
żadnej pracy. Jest trzydzieści dziewięć kategorii zakazanych
prac. Kategorie te określono na podstawie prac, jakie wykonywali Izraelici na pustyni, wracając z niewoli egipskiej, gdy
budowali przybytek, nazywany również Namiotem Spotkania,
w którym miała być umieszczona Arka Przymierza. W szabat i święta nie wolno też m.in. niczego ze sobą nosić, jeździć
pojazdami mechanicznymi i rowerem, pisać i mieć kontaktu
z elektroniką. W tych dniach Marion nie może więc używać
14

komputera, telefonu, windy, bankomatu ani przechodzić przez
drzwi na fotokomórkę. Zakazy nie obowiązują jedynie w przypadku zagrożenia życia, porodu, poważnej choroby oraz w innych wyjątkowych sytuacjach.
Wiele świąt jest obchodzonych jesienią, m.in. nowy rok
– Rosz Haszana oraz święto szałasów – Sukkoth, podczas którego przez osiem dni (w Izraelu siedem) powinno się mieszkać
w szałasie. Najważniejszym świętem żydowskiego roku jest –
również obchodzone jesienią – Yom Kippur, czyli „dzień odkupienia”. Jest to święto przebłagania i zadośćuczynienia. Tego dnia
pokutuje się za grzechy upływającego roku. Uzyskuje się przebaczenie tylko za grzechy popełnione przeciw Bogu, natomiast
zło wyrządzone bliźnim trzeba zrekompensować i ich prosić
o przebaczenie. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Należy się powstrzymywać nawet od picia wody.
Jednym z najpopularniejszych świąt jest Pesach, obchodzone na pamiątkę oswobodzenia z niewoli egipskiej. Pesach trwa
osiem dni, a w Izraelu, z powodów historycznych i specyficznego kalendarza — siedem. Miesiące oblicza się według księżyca.
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Niektóre lata mają dodatkowy miesiąc, żeby święta zawsze przypadały na tę samą porę roku. Wieczorem ósmego września zaczął się rok 5771. W pierwsze dwie noce Paschy wraz z rodziną
lub przyjaciółmi je się specjalny posiłek – seder. Towarzyszy mu
czytanie historii wyjścia Izraelitów z niewoli oraz dyskusja. Marion zazwyczaj jest wtedy u przyjaciół, mimo że piechotą to aż
dwie godziny drogi. Podkreśla, że – tak jak chrześcijanie – Żydzi
mają różny stosunek do religii. Niektórzy interesują się tylko żydowską kulturą, inni są religijni, lecz świętują szabat i obchodzą
święta w inny, mniej wymagający sposób, na przykład jeżdżą samochodem, używają telefonów.
Odkrywanie świata i ludzi
Podczas pielgrzymki spaliśmy w palestyńskiej części Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy (zwanej przez Żydów Jeruszalaj, czyli
Miasto Pokoju, a przez Arabów El Quud – Piękna). Kilka razy
o czwartej rano obudziły mnie nawoływania muezina do modlitwy, co bardzo mnie denerwowało. Irytowała mnie też niemożność kontaktu z Marion podczas jej świąt; wspólnie organizowałyśmy międzynarodową konferencję, do ustalenia
było mnóstwo rzeczy, a ona przez kilka dni nie dotykała komputera. Jednak takie wyjazdy i spotkania uczą patrzeć dalej
i głębiej. Marion uczyła mnie otwartości, pokory, cieszenia się
małymi rzeczami, negocjacji i cierpliwości. Zaprzyjaźniłyśmy
się i mamy stały kontakt. Bardzo się też cieszę z możliwości
odbycia pielgrzymki do Izraela. Głęboko ją przeżyłam. Dzięki
opisom i komentarzom prof. Chrostowskiego, zrozumiałam też
wiele treści zawartych w Biblii.
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SPOTKANIA W STAJENCE
Stanisław Badeński – słowa
Czesław Kurek – muzyka

Odpowiedz na Miłość

Rodzi się Miłość
1. Gdzieś w zakamarku wielkiego świata,
Gdzie nie dociera szumnych zdarzeń ślad,
Gdzieś w zapomnianym zakątku miasta Rodzi się Miłość – gwiazda daje znak!
Gdzieś w zagubionym pomiędzy ludźmi,
Gdzie próżno szukać wyciągniętych rąk,
Gdzieś w zalęknieniu samotnej duszy –
Rodzi się Miłość – świadkiem tego bądź!
Refren:
Oto anieli wieszczą nowe czasy
I trzej królowie śpieszą hołdy nieść,
A pastuszkowie pobudzeni w nocy
Choć zalęknieni, wierzą w ową wieść.
2. Gdzieś w zagubionej ucieczce czasu,
Gdzie nie ma miejsca na radości smak,
Gdzieś w zalęknionym samotnym bólu Rodzi się Miłość – wtedy, gdy jej brak!
Gdzieś w zakamarku ludzkiego serca,
Gdzie codzienności gruba rośnie pleśń,
Gdzieś w zapomnieniu dziecięcych marzeń –
Rodzi się Miłość – by nadzieję nieść!
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3. Na co więc czekasz? Biegnij do stajenki,
Tam już na Ciebie czeka Dziecię - Bóg!
Czemu opóźniasz życia wielką szansę,
By Narodzony zbawić ciebie mógł!
Rodzi się Miłość...

Chwała Tobie, Boże Dziecię
1. Narodziło się Dzieciątko,
Narodziło niebożątko.
Już Matula śpiewa luli
I do piersi swojej tuli.
Już anieli płyną z nieba,
Przynieść Dziecku, co potrzeba.
Już pasterze pośpieszają,
Kolędeczki wygrywają.
Refren:
Chwała Tobie, Boże Dziecię,
Żeś zrodziło się na świecie!
2. Narodziło się Dzieciątko,
Narodziło niebożątko.
Już i Józef święty baczy,
W żłóbku sianko sprawić raczy.
Wół i osioł przybieżeli,
Gdy się o tym dowiedzieli.
I sapaniem, i chuchaniem
Grzeją Boże nóżki w sianie.
3. Narodziło się Dzieciątko,
Narodziło niebożątko.
Gwiazda świeci ile mocy,
By stajenkę każdy zoczył.
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Trzej królowie z wielkiej dali
Też w pośpiechu przyjechali.
Hojne dary poskładali,
Boga w Dziecku wyznawali.
4. Narodziło się Dzieciątko,
Narodziło niebożątko.
Narodziło się w stajence,
Aby zbawić Ciebie w męce.
Byś człowieku żył w wieczności
Dzięki Bożej tej Miłości.
By stajenki cud promieniał –
Byś swe życie w lepsze zmieniał,
Zanim przyjdziesz do ołtarza Już się więcej nie obrażaj.
Zanim szukać będziesz źdźbełka –
Kiedy w oku twoim belka.
Zanim rzucisz coś w bliźniego –
Wspomnij złości grzechu swego.
Nim wywyższysz się nad drugich –
Spłać przed Bogiem wszelkie długi.
Zanim zajmiesz miejsce pierwsze –
Sprawdź, czy serce nie czarniejsze.
Nim pokażesz swą pobożność –
W duszy odkryj też łagodność.
Nim oskarżysz swego brata –
Miłosierdzia pełna spłata.
Zanim wskażesz palcem w niego –
Wyznaj brudy serca swego.
Ref.:
Chwała Tobie, Boże Dziecię,
Żeś zrodziło się na świecie!
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Przegapić Chrystusa
1. Za oknem biały prószy śnieg,
I skrzypi mrozem cały świat.
A w domu ciepły, sielski czas,
Choinka światła sieje blask.
Już pierwsza gwiazdka skrzy się nam
I zapach świąt rozpływa się.
Już pora zasiąść za ten stół,
Wigilii czar wypełnia się.
To pora życzeń, serca czar,
Co złości wnet usuwa w cień
Gdy serdeczności każde z nas
Swoim najbliższym wkoło śle.
Już i opłatek łamie się,
Już i kolęda miła brzmi,
I potraw tyle zgina stół –
Ktoś puka cicho do twych drzwi...
2. Na stole żłóbek, sianka woń,
I pusty talerz – przecież wiesz,
Że w tę świąteczną, cichą noc,
Ktoś, gdzieś samotny błąka się.
Potem prezenty. Ileż sił
I ileś czasu trudził się,
By obdarować bliskich swych.
Wigilii czar wypełnia się.
To czas radości. W świętą noc
Pokój na ziemię spływa wszem.
Czas odpoczynku. W cichą noc
I mowę zwierząt słychać gdzieś.
Już świętowania goni bieg,
I Mikołaja dzwonek brzmi.
Znów przegapiłeś, że w tę noc –
To Chrystus puka do twych drzwi...
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Skarga do Matuli
1. Luli, Matuś, luli
Syneczka miłego.
Niech Cię nie zaboli
Skarga serca mego.
Niech Cię nie zadziwi
Żałość pieśni mej.
Tylko, Ty, Matulu
Wysłuchać jej chciej.
2. Luli, Matuś, luli
Ten niebiański kwiat.
Czemuż podli ludzie,
Czemu zły jest świat?
Czemu na tej ziemi
Wciąż miłości brak?
Tylko, Ty, Matulu
Wiesz, co zrobić. Jak.
3. Luli, Matuś, luli
Dzieciąteczko swe.
Zawiść i pogarda
Snują grzechu mgłę.
Kłamstwo i obmowa
Pożerają brać.
Tylko, Ty, Matulu,
Miłość możesz dać.
4. Luli, Matuś, luli
Paniąteczka sen.
Troska tak przygniata,
Ciężki każdy dzień.
Smutek ludzi gniecie,
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Gniewu pełen głos.
Tylko, Ty, Matulu
Odmienisz ten los.
5. Luli, Matuś, luli
Miłosierny dar.
Człowiek się nie boi
Bożych, wiecznych kar.
Zadufany w swoje
Siły, rozum swój.
Tylko, Ty, Matulu
Odmień pychy znój.
6. Luli, Matuś, luli
Słucha skargi mej.
Bo Jej synek miły
Zrodzon w ziemi tej.
By wszelkie słabości
Człeka na krzyż wziąć.
Tylko, Ty. Matulu
Wciąż nam Matką bądź.

Ofiaruj coś
1. Ogłosili aniołowie:
– Pan na ziemi jest!
I przybyli trzej królowie
Hojny mieli gest.
I pasterze, co tam mieli
Do stajenki w mig
Przynosili, a z ochotą,
Nie lenił się nikt.
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A ty, co?...
Ofiaruj, ofiaruj,
Ofiaruj, od siebie coś!
2. Pan Bóg z nieba zesłał Syna,
Za Adama grzech,
Podarował ludziom winy
Jak w raju przyrzekł.
Tu zbawienia jest początek,
A na krzyża kres.
Potem grób i zmartwychwstanie –
Tylko człeku wierz.
3. Panna Syna porodziła
Chwała niebios brzmi,
A na ziemi ludziom pokój;
Do wieczności drzwi.
A gdy przyszedł przepis prawa
To z Józefem wraz
Próg świątyni przekroczyli,
By się spełnił czas.
4. Przyszedł Jezus między ludzi,
Świętowania czas,
Przyszedł Jezus i do ciebie –
Co ty Jemu dasz?
Co z wdzięczności ofiarujesz
Jaki serca lek?
Co bliźniemu podarujesz,
W ten pośpieszny wiek?
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Przytul Dzieciątko
1. Gdy cię życie połamie,
A świat wyda się zły,
Gdy ci ludzie dokuczą,
Czarne zbiorą się mgły...
Kiedy wszystko dokoła
Już potraci swój sens,
Kiedy z bólu chcesz zawyć,
W odrętwienia wpaść sen...
Ref.:
Przytul Dzieciątko
Do serca swego,
Przytul Paniątko Boga Żywego.
Przytul najmocniej,
Jak tylko możesz,
Przytul, i kochaj ...
To Dziecię Boże.
2. Gdy miłości zabraknie,
By przytulić się doń,
Gdy samotna zostanie
Wyciągnięta twa dłoń...
Kiedy źle ci na ziemi,
A i niebo gdzieś, hen.
Kiedy ufność ucieka,
Kiedy szary twój dzień...
3. Gdy nienawiść natrętnie
W twoim sercu dojrzewa.
Kiedy słowa niezgody
Powódź złości rozlewa...
Kiedy wiarą zachwieje
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Żałość, rozpacz i smutek.
A nadzieję przybije
Zgryzot ziarno zatrute...

Odpowiedz na Miłość
1. Utrudzony, zalatany w bezsilności swej,
Ciągle gonisz gdzieś.
Zatroskany losem świata w beznadziei tej Dobre czyny nieś!
Chociaż ciągle gwałt i rozbój w wiadomościach masz,
Wkoło tyle zła.
Nie trać ducha, bo pytanie: ile z siebie dasz?
Stawia Miłość ta.
Odpowiedz, odpowiedz, odpowiedz na Miłość,
Co w żłobie zrodziła się.
Odpowiedz, odpowiedz, odpowiedz na Miłość,
To Pan Bóg tak kocha cię.
Choć w trudzie codziennym brakuje ci sił,
Choć nikły nadziei już sens.
Choć wiara twa słabnie, mijają wciąż dni,
Ty w Szopie odszukaj się.
2. Popatrz wkoło tyle biedy i cierpienia w brud,
A ty niczym głaz.
W każdym człeku, w każdym miejscu daje szansę Bóg,
Dobry każdy czas.
Jeśli tylko – choćby uśmiech - podarować chcesz,
Złości łamiąc krąg
To do nieba już wiadomość chór aniołów śle –
Chwała, pokój bądź!
Laski, listopad – grudzień 2006 r.
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MÓJ DRUGI DOM
s. Irmina Landowska FSK

Konkurs o Domu Dziewcząt

W

drugim półroczu w roku szkolnym 2009/2010 dla wychowanek internatu ogłoszono „Konkurs o Domu
Dziewcząt”. Mottem konkursu był cytat z Dyrektorium Patronki
naszego Ośrodka, Matki Elżbiety Róży Czackiej:
Szczególnie dom, w którym są dzieci i młodzież, powinien
być pełen radości i wesołości. Wspomnienia z tego domu powinny być najmilszymi wspomnieniami życia.
Dziewczęta miały możliwość wyboru jednego z trzech tematów:
1) Dom Dziewcząt – miejsce, gdzie uczę się samodzielności,
wzrastam w wartościach, kształtuję swoją osobowość i rozwijam swoje talenty, by w przyszłości z odwagą i radością
wkroczyć w dorosłe życie.
2) Dom Dziewcząt – miejsce, gdzie uczę się akceptować swoje ograniczenia wzrokowe i żyć ze świadomością, że jestem
wartościowym człowiekiem.
3) Moje radosne chwile i miłe wspomnienia z Domu Dziewcząt
lub wycieczek i wyjazdów internatowych.
Wybrany przez siebie temat mogły przedstawić w dowolnych
formach: literackiej, muzycznej, plastycznej. Prace można było
przygotować indywidualnie, zespołowo, a także grupowo.
W konkursie wzięły udział wszystkie grupy z internatu. Rozstrzygnięcie nastąpiło 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka.
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• Prace indywidualne złożyło 29 wychowanek w tym:
- 26 dziewcząt prace pisemne literackie
- 8 dziewcząt prace plastyczne;
• 4 wychowanki z grupy IV przygotowały pracę zbiorową;
• Dziewczęta z Grupy I, VI i VIII wykonały grupowo prace plastyczne;
• Dziewczęta z III grupy przygotowały piosenkę opisującą wakacyjne wspomnienia z pobytu we Włoszech.
Nad oceną prac debatowało jury w składzie: p. Monika Łoboda, p. Anna Kozłowska, p. Marzena Olkowka, p. Ewa Boryń, s. Magdalena Zawadzka, s. Agata Bieleś. Przewodniczącą
jury była s. Irmina Landowska. Osoby z jury włączyły się także
w organizację konkursu.
W przygotowaniu prac konkursowych pomagały również
inne wychowawczynie z grup, w szczególności p. Anna Gierczak, p. Agata Wiśniewska, s. Bogusława Rompel.
W wyniku obrad jury wszystkie prace literackie i plastyczne ocenione zostały bardzo wysoko. Prace zostały wykonane
z sercem, z zaangażowaniem umiejętności i talentu. Niektóre prace zostały ponadto wyróżnione. Wszystkie dziewczęta biorące
udział w konkursie otrzymały nagrody indywidualne i grupowe.
Radość wychowanek internatu w Dniu Dziecka była ogromna.
Fundatorami nagród dla wszystkich uczestniczek konkursu
byli Państwo Gundel i Paul Hammerowie z Niemiec oraz pani
Teresa Olędzka – prezes Fundacji Praca dla Niewidomych.
PRAC E LITERACKIE
26 dziewcząt przygotowało na konkurs indywidualne prace
pisemne:
Prace wyróżnione: Milena Rot, Roksana Hajduk, Agnieszka Piskorek, Marta Hanyżkiewicz;
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Pozostałe autorki prac literackich to: Emilia Pasyńczuk,
Katarzyna Marek, Aneta Olizarowicz, Paulina Kanasz, Iwona
Borowiak, Anna Śledziewska, Klaudia Wiśniewska, Ola Stenka, Paulina Lewandowska, Izabela Osiak, Alicja Szymańska,
Patrycja Kłosowska, Monika Neubert, Paulina Flak, Łucja
Czartoryska, Katarzyna Dojnikowska, Nikola Weber, Maja
Sobiech, Oliwia Selewoniuk, Klaudia Sieradzka, Małgorzata
Zocholl, Klaudia Grabowska.
Wychowanki ukazywały Dom Dziewcząt jako miejsce, gdzie
uczą się samodzielności, nawiązują przyjaźnie, dobre wzajemne
relacje. Dziewczęta w swoich pracach przedstawiały piękno internatu, podkreślając, że internat jest w pewnym stopniu ich domem, gdzie mogą kształtować swoją osobowość, rozwijać swoje
talenty. Wyrażały wdzięczność dla nauczycieli i wychowawców,
bo to dzięki ich pracy uczą się akceptować swoje ograniczenia
wzrokowe i żyć z niepełnosprawnością. Autorki dostrzegały,
że to tutaj, w Laskach, odkrywają wartość swojej osoby i mogą
w przyszłości rozpocząć samodzielne życie. Niektóre z dziewcząt
przedstawiały Dom Dziewcząt, opisując swoje radosne chwile
i miłe wspomnienia z pobytu w Internacie lub z wycieczek i wyjazdów internatowych.
W kategorii prac literackich spośród wszystkich uczestniczek konkursu, które zdobyły I miejsce, zostały wyróżnione
prace tegorocznych absolwentek Lasek: Mileny Rot i Roksany
Hajduk – Gimnazjum oraz Agnieszki Piskorek – Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Specjalna.
Prace te publikujemy poniżej dla ukazania zdolności literackich, dla zobrazowania, jak dziewczęta postrzegają Internat
Dziewcząt i jak zapisał się ten Dom w ich sercu.
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Milena Rot
Dom Dziewcząt – miejsce, gdzie uczę się samodzielności,
wzrastam w wartościach, nawiązuję przyjaźnie z koleżankami, kształtuję swoją osobowość i rozwijam swoje talenty, by
w przyszłości z odwagą i radością wkroczyć w dorosłe życie

D

om Dziewcząt jest miejscem, w którym spędziłam ostatnie
dziesięć lat. Początki jak zawsze były trudne, ale…
W Domu Dziewcząt spędzałam większość czasu. To tutaj
poznałam ludzi, którzy pomogli mi zrozumieć sens mojego
pobytu w Laskach, ludzi, którzy uczyli mnie samodzielności
i akceptacji, kierowania się w życiu chrześcijańskimi wartościami i znajdywania w każdej, nawet trudnej sytuacji czegoś, z czego można czerpać radość. Ci ludzie to moje koleżanki, a przede
wszystkim wychowawcy, którzy pomagali mi kształtować swoją
osobowość tak, bym w przyszłości mogła samodzielnie funkcjonować wśród ludzi widzących.
Dzięki licznym przedsięwzięciom podejmowanym przez
Dom Dziewcząt: spotkaniom, koncertom i przeróżnym wyjazdom, w ciągu mojej dziesięcioletniej w nim bytności, mogłam
wiele się nauczyć, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Myślę,
że to jest bardzo ważne – robić coś, co się lubi i mieć wsparcie
w ludziach. Jakże ubogie byłoby życie młodych ludzi, gdyby musieli się oni tylko uczyć tego, co konieczne, nie rozwijając przy
tym pasji i talentów, które zostały im dane.
Dlatego też myślę, że bez najmniejszych wątpliwości, można stwierdzić, iż Dom Dziewcząt jest miejscem, które w sposób
godny zastępuje nam dom rodzinny, ponieważ zapewnia nie
tylko dobrobyt materialny, ale także pomoc, wsparcie i możliwość realizowania swoich planów i marzeń. Oprócz tego, jest też
miejscem, gdzie możemy kształtować swoją duszę, by wzrastać
w miłości Boga i bliźniego.
29

Dla mnie Dom Dziewcząt jest miejscem, w którym poznałam wspaniałe przyjaciółki, na które zawsze mogę liczyć. Są
to relacje trwałe, umacniane prawie przez dziesięć lat, dlatego
wiem, że ani czas, ani rozłąka nie są w stanie jej zepsuć.
Uderzająca jest też dla mnie atmosfera tego miejsca: życzliwość i pogoda sióstr, radość i spokój. Nawet kilka chwil spędzonych tutaj pozwala stwierdzić, że to nie człowiek zarządza tym
miejscem, ale Bóg we własnej Osobie, że ludzie są tylko narzędziami, którymi się posługuje, by czynić dobro i przemieniać
ludzkie serca swoją łaską.
Jak wiadomo podstawą życia osoby niewidomej jest nauka
samodzielności, która pozwala normalnie funkcjonować wśród
ludzi widzących, w dorosłym życiu. Zadanie to w Domu Dziewcząt jest podejmowane i wykonywane z wielką dokładnością
i pieczołowitością. Dzięki temu ja – jako osoba niewidoma –
mogę bez problemów i obaw wkroczyć w dalsze życie.
Jestem niezwykle wdzięczna wszystkim ludziom, którzy
przyczynili się do mojego rozwoju. Dziękuję moim wychowawcom za wysiłki, które podejmowali, kształtując mój charakter. Dziękuję także, a może przede wszystkim, siostrom za
pielęgnowanie we mnie życia Bożego, a przez swoją postawę
pełną wiary i zaufania podtrzymywanie we mnie chęci naśladowania Chrystusa. Dziękuję wszystkim, którzy w jakkolwiek
sposób mi pomogli. Dziękuję koleżankom za pomoc i wsparcie.
Dom Dziewcząt jest dla mnie miejscem pełnym cudownych
wspomnień, których nie wymażę z pamięci do końca życia. Jest
miejscem, w którym wzrastałam, przeżywałam radość, szczęście, ale też smutek. Jest miejscem, w którym uczyłam się, jak
żyć, by osiągnąć szczęście i pokój serca.
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Roksana Hajduk
Dom dziewcząt – miejsce gdzie uczę się akceptować swoje
ograniczenia wzrokowe i żyć ze świadomością, że jestem wartościowym człowiekiem

W

internacie jestem już od dziesięciu lat. Pobyt tutaj dał mi
bardzo wiele. Nauczyłam się tylu ważnych rzeczy, które
pomagają mi jako osobie niewidomej. Zrozumiałam, że mimo
braku wzroku mogę być osobą w pełni samodzielną, co pozwala
mi doceniać własne wartości. Dokonało się to wszystko dzięki wychowawczyniom, które pracowały w mojej grupie w ciągu
tych dziesięciu lat.
Za trud, wyrozumiałość, cierpliwość i poświęcenie bardzo
serdecznie dziękuję. Z moim pobytem w Internacie wiąże się
wiele niezapomnianych wspomnień: osobisty kontakt z ukochanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas audiencji
w 2003 roku. Nigdy nie zapomnę momentu, gdy wręczałam
Ojcu Świętemu wykonaną przez siebie ceramiczną kaplicę, a on
czule pogłaskał mnie po policzku. Pięć lat później wraz z grupą
byłam na audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI. Po audiencji razem z księdzem Jakubem podeszłam do Ojca Świętego, by
poświęcił kamień węgielny pod naszą szkołę. Ojciec Święty pobłogosławił mnie, robiąc mi krzyżyk na czole. Tak bliski kontakt
z dwoma papieżami jest dla mnie szczególną łaską, której doświadczenie zapamiętam do końca życia.
Ciekawym przeżyciem był także wyjazd do Szwajcarii, gdzie
spędziłam miłe chwile, poznając miasteczko, w którym mieszkaliśmy. Były to jedne z najszczęśliwszych chwil w moim życiu.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na mój rozwój, jako
wychowanki Internatu Dziewcząt, były: nauka w Szkole Muzycznej, która to ukształtowała moją wrażliwość i pozwoliła
zdobyć ważne umiejętności, których nie mogę zaprzepaścić.
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Grupowe przedstawienia, które nauczyły mnie samodyscypliny,
pomogły uwierzyć w swoje możliwości, rozwinęły moje umiejętności aktorskie, a także pokazały, ile radości można sprawić
ludziom, oglądającym spektakl.
Lata spędzone w Internacie Dziewcząt były bardzo owocnym
czasem mojego życia. Nigdy nie zapomnę tego, co tu przeżyłam
i będę starać się postępować zgodnie z tym, co przekazali mi
ludzie, z którymi przebywałam. Mam nadzieję, że gdy odejdę
z Lasek, uda mi się dobrze świadczyć o tym miejscu, w którym
się wychowałam, miejscu, które jest dla mnie tak ważne!

Agnieszka Piskorek
Dom Dziewcząt to mój Dom, co pozostanie na zawsze
w mojej pamięci i sercu

W

Laskach jestem od 2003 roku. Są to dla mnie najpiękniejsze lata, gdzie dużo się działo dobrego, czułam, że naprawdę żyję.
W Internacie jest tak, jak powinno być w domu – ciepło,
przytulnie i serdecznie. Przede wszystkim ludzie są tutaj dobrzy. Kiedy czułam się bardzo samotna i niezrozumiana przez
najbliższych, wychowawczynie bardzo mi pomagały. Czuję, że
jestem dla nich ważna, że mogę przyjść do nich z każdym zmartwieniem.
W Laskach nauczyłam się komunikować z innymi poprzez
paszport komunikacyjny, załatwiać samodzielnie różne sprawy.
Jestem przez to bardziej niezależna od innych.
Tu poznałam moją przyjaciółkę, ona jest dla mnie jak siostra. Mogę jej wszystko opowiedzieć, co się ze mną dzieje, co
jest dla mnie trudne, co ważne. Kiedy nie mogę sobie z czymś
poradzić, ona mi pomaga.
32

Przez te wszystkie lata pobytu w Domu Dziewcząt mogłam
zwiedzić dużo ciekawych miejsc. To właśnie z Lasek pojechałam
pierwszy raz za granicę: do Londynu i Pragi. Byłam zapraszana
do domu moich znajomych.
Mogłam spędzić tutaj święta Bożego Narodzenia i był to dla
mnie bardzo ważny i piękny czas. Były to dla mnie najpiękniejsze święta. Spędzałam też ferie zimowe, podczas których chodziłam do kina, kawiarni. Wiem, że tutaj nikt nie będzie dla
mnie złośliwy, zawsze ktoś mnie wysłucha. Po każdej przerwie
wracam z radością do Internatu, do bliskich mi osób, znajomych
miejsc. Chciałabym, aby tak było w moim rodzinnym domu, tak
zwyczajnie, że można usiąść i porozmawiać o tym, co się składa
na moje życie.
Ten czas spędzony w Laskach, to dla mnie szkoła akceptacji mojej niepełnosprawności i radzenia sobie w codzienności.
Pomagają mi w tym zajęcia z orientacji, kiedy mogę pojechać
np. do banku i sama załatwiać urzędowe sprawy. Ważna jest dla
mnie świadomość, że jest ze mną pani i zawsze może mi pomóc,
kiedy sobie nie radzę.
Na terapii widzenia nauczyłam się obsługiwać komputer,
to daje mi dużo możliwości, mogę oglądać sama filmy, słuchać
muzyki, napisać coś prostego, przegrać. Dzięki tej umiejętności
mogę w sposób bardzo pożyteczny spędzać swój wolny czas.
W Laskach jest dużo osób na które mogę liczyć, między innymi Pan Artur, psycholog szkolny.
W tym roku rozpoczęłam moją przygodę z zajęciami kulinarnymi, daje mi to dużo satysfakcji, bo lubię gotować i moim marzeniem jest umieć samodzielnie przygotować jak najwięcej potraw.
W mojej grupie czuję się akceptowana i lubiana. Mam dobre
relacje ze wszystkimi dziewczynami i wychowawczyniami, chętnie im pomagam i sama mogę liczyć na ich pomoc. W tym roku
opuszczam Laski i wiem, że będzie mi brakować tej domowej
atmosfery, miłości, która pozwala normalnie żyć.
33

Dziękuję wszystkim, którzy tworzą ten Dom, za ich wielkie serce, za radość wspólnego przebywania przez te wszystkie lata.

P R A C E P L A S T Y CZ N E
Dużo serca i pracy dziewczęta włożyły w wykonanie prac
plastycznych. Cztery wychowanki pracowały zespołowo nad
swoim dziełem plastyczno-literackim. Osiem dziewcząt przygotowało na konkurs indywidualne prace plastyczne. Dziewczęta
z grup I, VI i VIII wykonały prace plastyczne grupowe.
• W kategorii prac plastycznych wyróżnione zostało dzieło
zbiorowe pt. ,,Bukiet wspomnień” wykonane przez dziewczęta z grupy IV. Autorkami były:
Aneta Wyrozębska, Karolina Zajk, Barbara Dembler, Karolina Hil.
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„Bukiet wspomnień” jest to praca wykonana dwoma technikami: plastyczną i literacką. Praca plastyczna przedstawia kosz
z pięknym bukietem kwiatów wykonanych techniką origami.
Praca pisemna zawiera wspomnienia z różnych wydarzeń internatowych: wigilii, spotkań zapoznawczych i integracyjnych np.
,,Taniec Gwiazd”, z koncertów, pikników, przeniesienia się do
nowego Domu Dziewcząt, internatowych konkursów i przedstawień, wyjazdów do Lednicy.
Spośród ośmiu indywidualnych prac plastycznych wyróżniono dwie prace:
• Ilony Sowińskiej – ,,Mój drugi dom”
• Michaliny Miler – „Dom Dziewcząt na zawsze pozostanie
w moim sercu”.
Ilona Sowińska wykonała obraz ze zwijanych kuleczek krepiny – ukazując budynek Domu Dziewcząt widziany z perspektywy drogi wiodącej do niego. Zatytułowała swój obraz: „Mój
drugi dom”.
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Michalina Miler wykonała techniką wydzieranki obraz pt:
„Dom Dziewcząt na zawsze pozostanie w moim sercu”. Obraz
również przedstawia budynek internatu, który wkomponowany
jest w wielkie czerwone serce.

Autorki pozostałych prac plastycznych:
• Renata Wolińska przygotowała obrazek plastyczny przedstawiający dom wiosenną porą. Praca jest radosna i różnorodna
dotykowo, w większości z włóczki .
• Justyna Drabińska przedstawiła Internat Dziewcząt jako
„jej drugi dom” dokumentując życie w grupie w formie zbioru zdjęć. Pracę swoja podpisała zdaniem: „Ważne są tylko te
chwile, które na zawsze pozostają w naszych sercach”.
• Izabela Pukszta wykonała pracę w ceramice z elementami
papieru - przedstawiając postacie dziewcząt trzymających się
za ręce a wokół nich promienie słoneczne.
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• Prace plastyczne w plastelinie wykonały:
- Łucja Czartoryska – wakacyjny wyjazd do Rzymu;
- Paulina Baranowska – wakacje w Sobieszewie nad morzem;
- Patrycja Wyrębiak – wspomnienia z wycieczki do Krakowa.

Prace grupowe przygotowały dziewczęta w trzech grupach:
I, VIII i VI.
• Dziewczynki z gr. I wykonały pracę plastyczną, która zawiera
w sobie pamiątki z wydarzeń mających miejsce w grupie I:
wyjazd nad morze, do filharmonii, zajęcia plastyczne, zabawy
na świeżym powietrzu – przyroda wokół internatu.
• Praca plastyczna wychowanek z gr. VIII złożona jest z fotografii przedstawiających każdą z dziewcząt w czasie różnych
aktywności internatowych i rozwijania swoich talentów.
• Dziewczęta z gr. VI przygotowały pracę grupową w formie
gazetki ze zdjęciami dokumentującymi i ukazującymi ich życie w grupie VI.
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Konkurs był dla wychowanek okazją do dokonania refleksji na temat: ile dobra otrzymują w Internacie Dziewcząt i ukazania tego w swoich pracach. Wszystkie dziewczęta przygotowując prace literackie i plastyczne włożyły ogromny wysiłek
i zaangażowały swoje serce, pełnię swoich talentów i zdolności.
Prace ukazują Dom Dziewcząt jako miejsce, gdzie wychowanki
zdobywają samodzielność, wzrastają w wartościach, mają wiele
pięknych chwil i wspomnień z internatu oraz z wycieczek.
Podsumowanie konkursu w Dniu Dziecka dostarczyło
wszystkim dziewczętom dużo wzajemnej radości, usłyszenia,
jak niektóre wychowanki postrzegają internat, że jest „miejscem, które jest dla mnie tak ważne”! „Jest miejscem, w którym
uczyłam się, jak żyć, by osiągnąć szczęście i pokój serca.”, „Dom
Dziewcząt to mój Dom, co pozostanie na zawsze w mojej pamięci i sercu”.
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ROZMOWA JÓZEFA PLACHY Z OLEGIEM PILUGINEM

Pokochałem to miejsce*
J.P. Na samym początku
rozmowy, chciałbym Pana serdecznie powitać w Laskach i na
łamach naszego pisma i zapytać, co sprawiło, że znalazł się
Pan w środowisku osób niewidomych?
O.P. – Straciłem wzrok we
wczesnym dzieciństwie, dlatego musiałem uczyć się w szkole
dla niewidomych w Moskwie.
Ponieważ ojciec, jako zawodowy wojskowy, często wyjeżdżał
do Leningradu, dlatego w 1961
roku już na stałe zamieszkaliśmy
w tym mieście.
J. P. Jak dalej kształtowała się Pana edukacja?
O.P. – Po zdaniu matury podjąłem dalszą naukę w Uniwersytecie Leningradzkim (Państwowy Uniwersytet Leningradzki
im. Żdanowa). Ponieważ jednak patron tej uczelni jest raczej
postacią negatywną, po tzw. „pieriestrojce” zrezygnowano
z jego imienia i teraz jest ta uczelnia nazywana jako Uniwersytet Petersburski. Studiowałem tam filologię rosyjską, ucząc się
* Rozmowa odbyła się w redakcji „Lasek” 1 lipca 2010 r. Była prowadzona w języku rosyjskim. Tłumaczył – Jan Michalik.
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przy okazji także innych języków. Cykl studiów zakończyłem
najpierw specjalizacją w zakresie nauczania języka rosyjskiego
i literatury, a potem także uzyskałem magisterium w tym zakresie.
J. P. Czy od razu po studiach udało się Panu zdobyć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie?
O.P. – Pracę podjąłem dopiero rok po studiach, co też nie
było łatwe. Mogłem pracować tylko jako nauczyciel, a dyrektorzy różnych placówek bali się zatrudniać osobę niewidomą.
J. P. Może łatwiej byłoby więc podjąć pracę w jakimś ośrodku dla niewidomych?
O.P. – Niestety, tam również nie było miejsca.. Zresztą ojciec napisał nawet list w tej sprawie do organizacji partyjnej
– do tow. Romanowej. Wezwano mnie do Zarządu Kształcenia w Ministerstwie Oświaty, gdzie owa Pani oznajmiła mi, że
nie mogę być nauczycielem, podobnie jak ona nie może zostać primabaleriną w teatrze. Ponieważ jednak miałem dobre
oceny na dyplomie, skierowała mnie do pracy w szkole dla
osób dorosłych, uczących się systemem wieczorowym. Był to
najpierw okres próbny, ograniczony do 6 godzin tygodniowo.
Potem zezwolono mi na pracę w zakresie takim, w jakim pozwalały mi na to siły. Zdarzało się, że wśród uczniów, oprócz
przeważającej grupy pracowników budowlanych, byli również
więźniowie.
J. P. Czy na tym zatrzymała się Pańska kariera zawodowa?
O.P. – Dotychczasowa praca bardzo mi odpowiadała. Dzięki
temu mogłem prowadzić wykłady w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Inni przyjeżdżali, aby przyglądać się mojej pracy. W wyniku tego, jako jedyny otrzymałem tytuł starszego nauczyciela
w systemie nauczania dorosłych.
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J. P. A co z karierą dziennikarską?
O.P. – W 1983 roku zmarł główny redaktor czasopisma dla
niewidomych „Literaturnyje cztienija” („Wypisy z literatury”).
Zaproponowano mi więc funkcję redaktora naczelnego tego
czasopisma – do tego czasu byłem tylko członkiem redakcji.
Jednocześnie jeszcze przez kilka lat prowadziłem zajęcia w szkole, aby doprowadzić do końca edukacji moje klasy.
J. P. Można więc powiedzieć, że odkrył Pan w sobie drugie
powołanie zawodowe: dziennikarstwo. Jak więc to drugie powołanie rozwijało się dalej?
O.P. – Po „pierestrojce” (w latach 90-tych) nastąpił kryzys
ekonomiczny w Rosji. Rosyjski Związek dla Niewidomych
(WOS) przestał być organizacją bogatą i nie mógł już finansować naszego czasopisma. Aby więc otrzymać subsydia ze strony
państwa, należało stać się oddzielną jednostką prawną. Według
statutu WOS mógł wpływać na kształt czasopisma. Z chwilą
gdy jego rola zmalała, już nie wpływał na profil redakcyjny, zostawiając mi wolną rękę. Niemniej jakieś wsparcie finansowe
było ze strony WOS, ale tylko na czasopismo. Dlatego od 1995
roku zarejestrowałem naszą działalność nie jako czasopismo,
ale jako wydawnictwo. To spowodowało, że mogłem otrzymywać pieniądze z Federalnego Rosyjskiego Ministerstwa Prasy.
Ta nowa sytuacja prawna pozwoliła mi również wejść w struktury (TACES) – organizacji unijnej. Jednak, aby rozwinąć swoją działalność w tych strukturach, trzeba było nawiązać współpracę z jakimś państwem unijnym. Nawiązałem więc kontakt
z Finlandią (Fińskim Związkiem Niewidomych), która wystąpiła razem z nami jako partner. W międzyczasie ogłoszono
konkurs w Brukseli. Nasz projekt fińsko-petersburski wygrał,
w wyniku czego otrzymaliśmy ogromne pieniądze na wydanie
elementarza w brajlu dla dorosłych niewidomych. Otrzymaliśmy także pieniądze na zakup oprzyrządowania, co wydaje
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się, że było najważniejsze. A więc zakupiliśmy wiele linijek
brajlowskich do komputerów, a także niemiecką maszynę, pozwalającą przenieść tekst z czarnodruku na „brajla”, pozwalający wydawać książki i czasopisma dostępne dla niewidomych
W ciągu roku wydajemy 13 czasopism i 50 książek. „Literaturnyje cztienija”, od których wszystko się zaczęło, wydawane są
jako miesięcznik w nakładzie 1000 egzemplarzy. Dociera ten
periodyk także do takich krajów jak Ukraina, Białoruś i Kazachstan…
J. P. Jakie inne funkcje pełni Pan w życiu publicznym?
O.P. – Jestem Zastępcą Przewodniczącego Petersburskiego Związku Niewidomych, obejmując swoją troską całe województwo. Jest to praca społeczna. Moim obowiązkiem jest nawiązywanie kontaktów z różnymi innymi organizacjami. Ponadto wspomniany już na początku WOS zaproponował moją
kandydaturę do Komisji Społecznej Leningradzkiego Obwodu,
którego zadaniem jest kontrola realizacji przepisów prawnych
w różnym zakresie. Jestem członkiem a zarazem szefem tej Komisji od półtora roku, zajmując się mniejszościami narodowymi, a także sprawami związanymi z różnorodnością religijną,
z jaką mamy do czynienia w naszym kraju. Pracujemy i służymy tej sprawie w duchu tolerancji i zgody.
J. P. Rozumiem, że tego rodzaju działalność obejmuje szerszy krąg osób – nie tylko niewidomych.
O.P. – Ma Pan rację. Nie ukrywam jednak, że jako niewidomemu nie jest mi łatwo. Pewnym ułatwieniem jest uruchomienie strony internetowej, poprzez którą łatwiej dotrzeć do
ludzi. Wolę bezpośredni kontakt niż pracę z papierami. Jesteśmy czymś w rodzaju koła ratunkowego dla skomplikowanych
nieraz spraw ludzkich.
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J. P. Czy ma Pan jakieś inne jeszcze zainteresowania?
O.P. – W ciągu mojego życia miałem różne zainteresowania.
Nie przestałem interesować się literaturą. Sam zresztą pisałem
też wiersze. Bardzo dużo czasu zajmuje mi praca w wydawnictwie Drukiem została wydana moja książka pt. „Suchaja groza” („Sucha burza”). Jest to tom wierszy dostępny czytelnikom
w czarnym druku i brajlu. Niedawno Biblioteka dla Niewidomych w Petersburgu wydała ją na płycie CD. A wiersze czyta
jeden ze znanych artystów z teatru w Petersburgu. Niestety, jako
autor nie mogę być z tej interpretacji do końca zadowolony.
J. P. Słyszałem, że tłumaczy Pan również polską poezję.
O.P. – Owszem, Antoniego Słonimskiego, Czesława Miłosza,
Jacka Kaczmarskiego.
J. P. Ile razy odwiedził już Pan Polskę?
O.P. – Pięć razy
J. P. Czy każda z tych wizyt była inna?
O.P. – Tak, każda była inna, chociaż wracałem do tych samych przyjaciół, ale były przecież nowe miejsca i nowi ludzie,
co sprawiło, że zupełnie na nowo przeżywałem kolejną wizytę
w Waszym kraju.
J. P. Wydaje się, że pojawiła się szansa – oby nie zmarnowana – pewnego ocieplenia między naszymi narodami, co dało
się zauważyć szczególnie w związku z katastrofą pod Smoleńskiem.
O.P. – Lepiej, aby nie było tej katastrofy, chociaż trzeba powiedzieć, że nieszczęścia często też zbliżają ludzi. Muszę szczerze
powiedzieć, że wszyscy byliśmy głęboko wstrząśnięci rozmiarem katastrofy pod Smoleńskiem. Niezależnie jednak od niej
i od różnych interpretacji tych smutnych wydarzeń dobre relacje
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zwykłych Rosjan z Polakami są pewną oczywistością. Z Panem
Janem (Michalikiem – przyp. J. P.) poznaliśmy się w trudnych
dla naszych narodów czasach. Potem był Gorbaczow, następnie
stan wojenny w Polsce, różne formy ingerencji Rosji w sprawy
polskie. Muszę powiedzieć, że byliśmy zawsze temu przeciwni.
Cenimy sobie przede wszystkim własną jak i innych narodów
wolność. Dlatego dobrze jest połączyć wysiłki w imię dewizy:
„za wolność naszą i waszą”.
J. P. Jak postrzega Pan Laski?
O.P. - Bardzo polubiłem, a wręcz nawet pokochałem to miejsce i ludzi pracujących tutaj. Życzę wszystkim, aby u progu stuletniej działalności tego centrum służby na rzecz niewidomych
nadal rozwijać przyjęty kiedyś kierunek zaangażowania i otwierać się także na inne ośrodki, chociażby takie jak nasz – Petersburski.
J. P. Dziękuję Panu za rozmowę
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Z WARSZATU TEOLOGA
ks. Alfons Józef Skowronek

Kardynał John Henry Newman
– Mistrz duchowości
(1801-1890)

D

nia 19 września 2010 roku Papież Benedykt XVI dokonał
uroczystego aktu beatyfikacji Kardynała J.H. Newmana. W kazaniu
zaprezentował go jako wielkiego intelektualistę i duszpasterza. W orszaku swych „heroicznych cnót” świątobliwy Anglik stoi w jednym rzędzie
z wybitnymi świętymi i uczonymi w
historii swego kraju.
Benedykt XVI nazwał Newmaks. Alfons Józef Skowronek
na „Ojcem dusz” i wielką postacią
duchową. Do uczestników uroczystej ceremonii w Birmingham na polach Cofton Park Papież powiedział, iż „Kardynał
przywodzi nam na pamięć prawdę, że wierność w modlitwie
stopniowo nas przemienia i czyni podobnymi do Boga”. Według słów Newmana każdy wierzący ma „być aniołem pokoju,
kaznodzieją prawdy”.
Jednocześnie Papież uhonorował także wkład Newmana
w pedagogikę. Jego wizja wychowania do dzisiaj kształtuje programy angielskich katolickich szkół i colledżów. Jako przeciwnik kształcenia zorientowanego na model czysto praktyczny
postulował wychowanie osadzone na gruncie pedagogicznym,
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„na którym ściśle z sobą łączyć się winne sfera intelektualna,
dyscyplina moralna i religijne zaangażowanie”.
Benedykt XVI uwypuklił ponadto żądanie kardynała o przygotowanie dobrze wykształconego ogółu chrześcijan. Według
Newmana świeccy katolicy nie powinni wyniośle podnosić głowy, mają jednak gruntownie znać podstawy swych religijnych
przekonań. Kościołowi potrzebni są członkowie, „którzy swe
Wyznanie wiary znają tak dobrze, że mogą o nim dawać świadectwo, którzy rozporządzają takim zasobem historycznej wiedzy, iż są w stanie swej religii bronić”.
Słynny konwertyta Newman był nade wszystko wielkim mężem modlitwy, ona to kształtowała głębie jego żywota. Byłego
profesora teologii Bóg obdarzył obfitością darów ducha. Jego
badania filozoficzne weszły do historii myśli naukowej i do dziejów kultury. Jego teologiczne pisma i traktaty o chrześcijańskiej
duchowości cechuje umysłowa bystrość, czystość nauki i piękno
języka. Ale – właściwą siłą napędową wszystkich tych spełnień
był dar i rozmiłowanie w wartościach religijnych. Ten moment
stanowił istotę całej twórczości angielskiego uczonego. Wiara
i życie z wiary wyznaczały właściwe centrum jego życia. Odnosi
się to przede wszystkim do dziesiątków lat po jego konwersji,
która po wielu latach wewnętrznych zmagań nastąpiła w roku
1845. I dlatego to zasadniczą siłą w życiu Newmana była modlitwa. Modlitwę rozumiał jako głos wiary i jako mocne uderzenie skrzydeł wiary. Stan ten nie był dla niego czymś innym niż
inauguracją życia jako obywatela niebios. W tej świadomości
żyć winien właściwie każdy chrześcijanin. „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” – tak czytamy u Apostoła Narodów Pawła
w Liście do Filipian (3,20). Modlitwa jest pierwszym wyrazem
wiary, wypełnienie Przykazań Bożych drugim. A przy tym jedno jest uwarunkowaniem dla drugiego.
Newman żył w orbicie żywej wiary w Boże Objawienie, jak
przepowiada je Kościół. Wiara nie była dlań tylko swego rodza46

ju prawdopodobieństwem, środkiem pewnej ostrożności czy
mądrą taktyką. W jego oczach stanowiła raczej absolutną pewność. Ta wiara była fundamentem jego myślenia. Był przekonany, że wątpienie nigdy nie może wykrzesać autentycznej wiary.
Niewzruszoną pewnością było przekonanie: Jeżeli prawdy wiary
kryłyby w sobie li tylko prawdopodobieństwo lub były jedynie
wątpliwe, wtedy osią i najwyższym wyrazem wszelkiej pobożności musiałoby być sławetne sformułowanie: „Boże, o ile Bóg
istnieje, ratuj moja duszę, o ile ją posiadam.” Lecz w ten sposób,
mawiał Newman, można modlić się tylko do jakiejś Istoty, co do
egzystencji żywi się poważne wątpliwości.
Fundamentem modlitwy jest świadomość o obecności
i świętości Boga. W swych dziennikach Newman ustawicznie
zapisywał modlitwy i sporządzał imienne listy ludzi, za których intensywnie się modlił. Wielkim mężem modlitwy był
już w swym czasie anglikańskim. Gdy przeszedł do Kościoła
katolickiego, modlitwy nie musiał się dopiero uczyć, dawno
weszła mu w ciało i krew. Teraz wymagała już tylko szczególnej modyfikacji, jego modlenie się po konwersji stało się tylko
bardziej radosne, subtelniejsze i więcej eucharystyczne. A przy
tym wiara katolicka dodatkowo nauczyła go wzywania świętych
i błogosławionej Dziewicy Maryi, modlitwy różańcowej i adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Jak bardzo modlitwa
stała się dlań drugą naturą, wynika z faktu, iż jego kazania coraz
bardziej przybierały formę modłów. Zapisanych jest niezliczona ilość kazań, które wypełniały ponad dziesięć tomów. Kazania
przeradzały się spontanicznie w osobistą modlitwę, w rozmowę
z Bogiem i Chrystusem. Modły wstawiennicze zajmować zaczęły miejsce centralne. Sięgał po owe długie zapisy konkretnych
ludzi, za których chciał się modlić, aby ustrzec się przed rutyną,
rozproszeniem i oschłością, które ciągle obciążały i jego modlitwy. Chętnie odmawiał litanie i nowenny i wreszcie różaniec,
który należał do codziennego serwisu modlitw kardynała.
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Jego przyjaciel, Peter Neville, zapisuje w swych wspomnieniach wizerunek modlącego się purpurata, który z powodu
zanikania uczucia w palcach często potrzebuje nowej koronki
z jeszcze większymi paciorkami. Z różańcem w ręku niemal
się nie rozstawał. Sławna stała się odpowiedź Newmana na pytanie, co należy czynić, aby zyskać życie wieczne (Łk 10, 25):
„Gdy mnie pytasz o to, co trzeba robić w drodze ku doskonałości, mówię ci: „Rano nie wyleguj się w łóżku, gdy pora wstać;
pierwsze swe myśli poświęć Bogu, złóż pobożną wizytę przed
Najświętszym Sakramentem, odmawiaj Anioł Pański, jedz i pij
na chwałę Bożą, w skupieniu odmawiaj różaniec, bądź skupiony, oddalaj złe myśli, codziennie badaj swe sumienie, kładź się
o właściwej porze na spoczynek – a już jesteś człowiekiem doskonałym.”
W życiu Newmana modlitwa wiązała się ściśle z dniem powszednim. Miarą dla niego nie były przy tym wzbierające dobre uczucia, jakie towarzyszyć mogą pobożnym ćwiczeniom,
lecz postęp w konkretnym stylu życia. Sądził, iż wtedy, kiedy
modlitwa prowadzi człowieka do większej gotowości w posłuszeństwie, towarzyszy na drodze dźwigania krzyża, inspiruje do
większej miłości i posuwa człowieka naprzód na szlaku nawrócenia i cnoty, wtedy jest to niezbity dowód jej autentyczności.
W jednym z kazań mówi: „Uczynki każdego dnia, oto owe dowody, że nasze wspaniałe rozmyślania są pożyteczne lub nimi
nie są.” Św. Teresa z Awila, uznana mistrzyni modlitwy i życia
duchowego, udziela podobnej rady, gdy pisze: „Uczynki są tym,
czego chciałby Bóg… Najpotężniejszą i najdoskonalszą jest ta
modlitwa, która zostawia po sobie najlepsze działania… Osobiście za najlepsze uważałabym te postawy, za którymi idą czyny – kiedy dusza ma przed oczami nie tylko chwałę Bożą, lecz
rzeczywiście do niej zdąża i używa swej pamięci i rozumu ku
temu, aby wytropić sposób na okazanie Mu swej coraz większej
miłości… To jest prawdziwa modlitwa – czego nie można po48

wiedzieć o garści pocieszeń,
które nie przynoszą niczego
więcej nad pociechę samemu
sobie. Osobiście nigdy nie
chciałabym modlitwy, która
nie pozwala rosnąć we mnie
życiu cnót.”
Dla wiernej duszy modlitwa jest zawsze także wyzwaniem. Nie doświadczał
tego nikt tak egzystencjalnie
jak Newman. Jeśli człowiek modlitwie dotrzymuje wierności,
wówczas nie zabraknie okresów próby i oczyszczenia. Stany te
często przeżywała także wielka św. Teresa. Mówimy tu o duchowej posusze i poczuciu opuszczenia przez Boga. Decyduje
wtedy nieprzerwane trwanie na modlitwie połączone z życiem
wiary i posłuszeństwem wobec Bożej woli. Jak wszystko inne,
tak i umiejętność modlenia się przyswaja sobie człowiek przez
ćwiczenie. Newman udziela tu następującej rady: „Aby dobrze
się modlić, zacząć musimy od tego, by się modlić ułomnie; albowiem całe nasze działanie jest przecież nacechowane brakoróbstwem. Czy to nie jest jasne? Któż zaczynając, jakiekolwiek
inne dzieło, będzie czekał, aż posiądzie sprawność doskonałego działania?” Tej samej rady udzielił pewnego razu papież Paweł VI: „Kiedy utraciłeś smak modlitwy, jej pragnienie zyskasz
z powrotem, gdy w pokorze znów zaczniesz się w niej ćwiczyć.” Św. Franciszek Salezy zwykł mawiać: „Kiedy nie umiesz
się modlić, wówczas się módl!” Modlitwa musi być wytrwała
i szczera. W Ewangelii św. Łukasza Jezus deklaruje: „Zawsze
powinniście się modlić i nie ustawać” (18,1).
I jeszcze jedno słowo o modlitwie wstawiennictwa. Newman
podkreśla, iż w Biblii modlitwa wstawiennicza jest najusilniej
zalecaną formą zwracania się do Boga, przy czym nie jest to
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samolubne błaganie Boga o nasze dobra osobiste, lecz jest ze
swej istoty modlitwą za drugich, za Kościół i za świat. Ta forma
modlitwy wyrasta z podstawowego faktu, że człowiek jest istotą
społeczną. Newman mówi w jednym z kazań: „Wstawiennictwo jest szczególnym znakiem chrześcijańskiej czci oddawanej
Bogu, formą niebiańskiego dziecięctwa, aktywnością człowieka
doskonałego i duchowego. A więc w szczególnej mierze: podobnie jak Ewangelia stawia nam przed oczami obowiązek jedności,
tak i modlitwa uczestniczy, jak chce tego Ewangelia, w społecznym wymiarze naszej misji, a modlitwa błagalna jest czytelnym
znakiem, że Kościół katolicki istnieje.”
Newman był człowiekiem, który z łatwością zyskiwał sobie
przyjaciół, ponieważ w łańcuch swych wstawienniczych modłów imiennie włączał rzesze znajomych ludzi. Kardynał opublikował mały modlitewnik „Rozważania i modlitwy”. Zawarte
tam teksty są wzniosłym świadectwem powagi i prostoty jego
rozmodlonej duszy. Prowadzą nas do przekonania, że wartość
modłów nie mierzy się wyszukanymi sformułowaniami, lecz
wypływa z wiary i miłości modlącego się.
Dla Newmana sprawą bezdyskusyjną jest fakt, że modlić
można się wszędzie, dla niego osobiście uprzywilejowanym
miejscem modlitwy były modły na kolanach przed Tabernakulum. Przeżywał też godziny największej goryczy i zgorzknienia,
lecz znał także momenty modlitewnego uniesienia, zachwytu
i nadziemskiej wręcz euforii.
Na marginesie duchowości Newmana podać należy garść
danych z jego życia. W roku 1845 konwertował do Kościoła katolickiego a 1847 otrzymał święcenia na katolickiego kapłana.
W tym samym roku założył w Birmingham Oratorium, zrzeszenie księży oparte o wzór kapłańskiej wspólnoty powołanej w XVI wieku do życia w Rzymie przez św. Filipa Neriusza.
W ostrej kontrowersji między Kościołem XIX wieku i zlaicyzowanym światem zadenuncjowano Newmana jako „liberała”.
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Wedle własnych słów musiał „żyć pod chmurą” oddając się przy
tym pisaniu duchowych dzieł, które miały zyskać rangę teologicznych klasyków.
W tematyce postaci Newmana teologowie lubią cytować
słynne jego zdanie z listu do hrabiego Norfolka: „Gdybym miał
– co jest wysoce nieprawdopodobne – wznieść toast na cześć
religii, wychyliłbym puchar na zdrowie Papieża, lecz najpierw
na cześć sumienia, i dopiero potem ku chwale papieża.” Według
Newmana miało to stanowić wyraźne przyznanie się do papiestwa, ale i – jego wyważoną interpretację w kontekście wypaczeń „ultramontanizmu” (przesadnego papieskiego kultu). Stosownie do tej wizji papiestwo rozumiane być może poprawnie
tylko wtedy, gdy jest pojmowane wespół z prymatem sumienia
– sumienia nie uciskając lecz na nim budując.
Do przejścia na katolicyzm poprowadziła Newmana, jak sam
wyznaje, lektura starożytnych Ojców Kościoła. „Ojcowie uczynili mnie katolikiem”, pisał z późniejszej perspektywy. Doszedł
do przekonania, że tylko Kościół katolicki wiernie zachował
przez wieki integralność wiary. Kiedy w podeszłym wieku 89 lat
umierał 11 sierpnia 1890 w Birmingham. Już wtedy należał do
panteonu teologów XIX wieku.
W 1864 ukazała się najsławniejsza bodaj jego książka „Historia moich religijnych przekonań”, gdzie opisuje swą drogę do
katolicyzmu. Dzieło to wymienia się niejako na jednym oddechu z „Wyznaniami” św. Augustyna (354-430).
Lata po 1870 zdecydowanie przyniosły Newmanowi publiczne uznanie zarówno na stopniu akademickim jak i wewnątrzkościelnym. 1879 Leon XIII włączył go do kolegium kardynałów. Wyniesienie to było nie tylko nadzwyczajnym papieskim wyróżnieniem całej jego życiowej spuścizny, lecz przyczyniło się ponadto do ugruntowania znaczenia i pozycji Kościoła
rzymsko-katolickiego wewnątrz angielskiego społeczeństwa.
Newman umiera 11 sierpnia 1890 w Edgbaston.
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Teologiczne myślenie Newmana i Benedykta XVI łączy centralne pytanie: W jaki sposób zestroić z sobą bezczasową ważność twierdzeń i prawd wiary z nieogarnionym rozwojem historycznym katolickiego dogmatu? Dla Benedykta XVI pytanie
wyrasta szczególnie w odniesieniu do reform podejmowanych
w następstwie Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-65). Jak
te ruchy odnowy pogodzić z ciągłością kościelnej Tradycji?
W swoim teologicznym dziele Newman formułował kryteria
dla prawowitego rozwoju doktryny wiary od Kościoła starożytności aż po teraźniejszość.
Newman jest w Kościele po dziś dzień niezwykle popularny
także poza kręgami ścisłych fachowców. Różne kręgi zabiegają
wokół pielęgnowania jego spuścizny. Decydujący pewnie powód
dla tego nieustającego szacunku wymienił dzisiejszy Papież
w swym przemówieniu z okazji setnej rocznicy śmierci:
Newman jest w Kościele wielkim nauczycielem, ponieważ „jednocześnie dotyka naszego serca i oświeca nasze myślenie”.
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Z FILOZOFICZNYCH ROZWAŻAŃ
ks. Sławomir Sczepaniak
Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga;
został stworzony, jako wolny i mający panowanie
nad swoimi czynami.
Święty Ireneusz*

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Z

wolnością chyba każdy ma problem. Bo cóż to jest wolność, w jaki sposób ją pojmować? Często mamy poczucie
ograniczenia wolności poprzez nasze oczekiwania wobec siebie,
wobec innych, przez pewien sposób patrzenia na życie.
Często wolność rozumiemy
zbyt szeroko. Pragniemy żyć bez
zobowiązań, warunków, nic od
nikogo nie chcieć, żeby nikt nas
nie kontrolował, nie wymagał, po
prostu sobie żyć wygodnie i być
akceptowanym, bez potrzeby wykazywania czegokolwiek. Ale czy
jest to słuszny obraz wolności?
Tak pojmowana wolność stawia człowieka w centrum świata,
prowadzi do indywidualizmu.
Wtedy człowiek pragnie jedynie
manifestować swoje ja, wyróżniać siebie poprzez modę czy jakieś inne swoiste elementy. Dąży
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do afirmacji siebie poprzez własne decyzje i choć jest to istotny element potwierdzenia tożsamości, to jeżeli tylko siebie potwierdza, wolność ogranicza się do jakiejś chęci, nastroju i przyjemności. To jest bardzo dla nas niebezpieczne. Święty Paweł
pisze, że całe stworzenie tkwi w pewnych więzach konieczności,
że natura jest ciągle przymuszona, ale człowiek jest wezwany do
wolności. Nie musi więc być ograniczany do koniecznych mechanizmów natury. Człowiek wyrasta poza te mechanizmy i to
jest wolność. Ale jak rozumieć ją w oparciu o Pismo Święte?
W Księdze Rodzaju Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz
obraz i nasze podobieństwo. To znaczy, że człowiek został stworzony, jako wolny i może tak samo jak Bóg stwarzać nową rzeczywistość. Aby mógł ją stwarzać na podobieństwo Boże, winien utwierdzać się w pełni w swoim najwyższym dobru, jakim
jest Bóg. Człowiek, mimo że ma możliwość wyboru dobra, często upada, błądzi na drodze. Dlatego bardzo ważne, aby ciągle
na nowo stwarzał siebie. W owym stwarzaniu siebie ważne jest
przyjęcie dwóch postaw. Jedna dotyczy przyszłości i ściśle wiąże
się z naszą wiarą i zaufaniem. To znaczy, że kiedy przeżywamy
trudność w wierze – poczucie nieobecności Boga, a mimo to
jest w nas akt ufności i wiary, odwołujemy się do Obietnicy, pozostajemy jej wierni, to w tym momencie z niczego stwarzamy
coś. Tworzymy na nowo historię naszego życia, otwieramy się
na przyszłość, która pozwala nam inaczej widzieć naszą relację
do Boga i bliskich. Ta wolność oznacza zaangażowanie, wcielanie, uczestniczenie w nowej rzeczywistości.
Druga postawa odnosi się do przeszłości, do naszych ran,
kiedy ktoś nas zawiódł, zdradził, okazał się nielojalny, odebrał
nam oczekiwania, nasze zaufanie, zniszczył je i podeptał. W takiej sytuacji trudno jest zaufać, bo jesteśmy związani bólem. Jeżeli jednak, pomimo tego, odnajdujemy w sobie siłę, próbujemy
odbudować tę relację, rzeczywiście obdarować tego człowieka
czymś, na co sobie nie zasłużył, to otwieramy mu przyszłość.
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Przebaczamy mu. Jest to taka sytuacja, kiedy możemy dać człowiekowi więcej niż na to zasługuje, niż wykazał się, aby dostać.
To jest wolność. Posiadamy siebie na tyle, że możemy uczynić
siebie bezwarunkowym darem dla drugiego, darując mu miłość,
przebaczenie i zaufanie.
To jest prawdziwy wymiar wolności. W takiej sytuacji okazujemy, na ile potrafimy być wolni, czy wychodzimy z kręgu naszych
przywiązań, z sytuacji, w których się znaleźliśmy, z naszych wewnętrznych upodobań, wewnętrznych przyzwyczajeń, zranień,
które często przez lata pielęgnujemy w sobie. Wolność w nas jest
w tym momencie, kiedy potrafimy dać coś więcej niż to, co byłoby
w naturalnym porządku. Wolność jest warunkiem miłości, a miłość zawsze jest darem. W przeciwnym razie mamy poczucie, że
ktoś nam coś zabiera, że jesteśmy czegoś pozbawieni.
Życie człowieka jest dziełem stwarzania nowej rzeczywistości i to jest ten właściwy, Boży wymiar wolności. W jaki sposób
realizować taką wolność? Święty Paweł nam podpowiada: żyć
w sposób rozumny, sprawiedliwy i pobożny. To są trzy elementy
życia człowieka, które gwarantują zachowanie wolności.
Co to znaczy żyć rozumnie? To znaczy mieć zdrowe rozeznanie. Chodzi o wyswobodzony, wyzwolony pogląd na życie.
Rozumnie żyć, to znaczy pozbyć się fałszywych wyobrażeń
w stosunku do swego życia, zostawić je, oczyścić własny sposób
patrzenia. To jest pierwsza podstawowa trudność, jeśli chodzi
o zachowanie wolności. Jeżeli nie jesteśmy wolni w działaniu czy
postępowaniu, to dlatego, że mamy fałszywe wyobrażenia o nas
samych, o tym, kim jesteśmy, jacy powinniśmy być, jacy inni
powinni być i jak powinna wyglądać dana sytuacja. Każde przywiązanie do jakiejś formy realizacji mojego życia, od którego nie
chcę odstąpić, tylko udowodnić na siłę, że właśnie ja mam rację,
że tak ma być, zniewala mnie. W takiej sytuacji nie będę w stanie
realizować propozycji, które daje mi życie, będę jedynie trwał
w ciągłej pretensji do siebie i świata. Jest bardzo ważne, mieć ro55

zeznanie co do samych siebie i celów, które chcemy realizować.
Jeżeli jesteśmy owładnięci jakimiś iluzjami, chcemy na siłę coś
zrealizować, żeby być usatysfakcjonowani i do tego jesteśmy tak
przywiązani, że nie chcemy nic popuścić, wtedy nie będziemy
jasno wybierać. Ta perspektywa na tyle nas zniewoli, że stracimy
okazję, która przed nami stoi.
Druga cecha życia człowieka, o której mówi święty Paweł, to
sprawiedliwość. Co to znaczy żyć sprawiedliwie? Dla nas sprawiedliwość znaczy: być zgodnym z jakimiś przepisami. O sprawiedliwości myślimy na sposób formalny. Dla świętego Pawła
sprawiedliwość znaczy: być w harmonii, mieć właściwe proporcje pomiędzy moimi pragnieniami, oczekiwaniami, nastawieniem a rzeczywistością. Żeby zobaczyć, czy są w nas zachowane te właściwe proporcje, należy spojrzeć na własne reakcje.
Co dzieje się w nas, jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, jeśli coś
nam się nie udało? Jeżeli tracimy panowanie nad jakąś rzeczywistością i na takie sytuacje trzaskamy drzwiami, przestajemy
rozmawiać, zamykamy się w sobie, to brak w nas harmonii, brak
pewnych proporcji, między tym, co mi się nie udało a moją reakcją. Żeby odzyskać tę harmonię, wolność, trzeba popracować
nad sprawiedliwością – aby była właściwa proporcja pomiędzy
moimi reakcjami a moją agresywnością.
Trzeci element konieczny do zachowania wolności, to żyć
pobożnie. Dlaczego to takie ważne? Niekiedy mówi się, że pobożność bardziej ogranicza wolność niż ją umacnia. Pobożność
według świętego Pawła, to zgięcie kolana przed kimś. To znaczy,
że miejsce w moim życiu zostawiam komuś, kto tym światem
kieruje, kto nim rządzi, kto w jakiś sposób w tym świecie organizuje również to, nad czym ja nie mam władzy i kontroli.
Pobożność uczy tego, że nie wszystko zależy od mnie. Pobożność dokonuje we mnie małej decentralizacji władzy, oddaje ją
komuś, robię dla Niego miejsce. Jeżeli oddaję miejsce komuś, to
na moje życie popatrzę nie tylko własnymi oczyma, pod kątem
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własnych korzyści, przyjemności, władzy i osobistej satysfakcji.
Mogę popatrzeć na moje życie z punktu widzenia Boga, który
pragnie dla mnie dobra i wolności. Pobożność więc wyzwala
nas z egoizmu, zapatrzenia się w siebie, uczy tworzenia rzeczy
nowych w miłości, zaufaniu i szacunku. Jeżeli pragniemy budować trwałe relacje, więzi z drugimi, to powinniśmy je budować
w atmosferze Bożej Opatrzności i pobożności. Budowanie na
samym sobie, na własnych możliwościach, obraca się w ruinę,
burzy się to, na czym najbardziej nam zależy.
Jeżeli mam wątpliwości, po co pobożność i po co mi kościół,
po co mi wiara, to odpowiedź jest taka: pobożność nas kształtuje, buduje pewną strukturę, ustawia nam kręgosłup. Oczywiście
kręgosłup musi mieć ciało, ścięgna, to całe życie, ale trudno sobie wyobrazić człowieka, który żyłby bez kręgosłupa tylko miał
same ścięgna. Jakie byłoby nasze życie, gdyby nie miało pewnej
struktury? Jeżeli z naszego życia wyłączymy pobożność, wyłączymy wiarę, to pozostaje nam samowola, chęć realizowania naszych fantazji, pragnień, wyobrażeń i stajemy się niewolnikami
konieczności.
Pobożność uczy nas relacji do drugiego człowieka, w naszym
życiu pojawia się miejsce dla drugiego i to dzięki pobożności.
Pytania:
1. Co muszę mieć i kim być, aby moje życie było udane? Czy
wyobrażenie o życiu, które mam, jest iluzją czy wezwaniem
od Pana Boga?
2. Jaka jest proporcja pomiędzy sytuacjami a moimi reakcjami? Jeżeli mi się coś nie podoba, nie idzie po mojej myśli,
nie jestem usatysfakcjonowany, jak reaguję?
3. Co czynię w sytuacji, kiedy mylę się w wyborze, boję się
podjąć decyzję, jeżeli mam poczucie, że wpadam w te same
sidła, pułapki i nie potrafię się wyrwać, nie potrafię w sposób wolny przeciwstawić się słabości, która we mnie trwa?
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BEZ AUREOLI
Florence Nightingale to postać,
która absorbowała uwagę twórczyni
polskiej pedagogiki specjalnej – Marii Grzegorzewskiej oraz jej bliskiego
współpracownika – Janiny Doroszewskiej. Jest wielce prawdopodobne, że – w kontekście przyjaźni Matki Czackiej z jedną i drugą osobą –
F. Nightingale nie była również założycielce Dzieła Lasek obojętna. Ta
angielska twórczyni zorganizowa- ks. Zygmunt Podlejski
nej pomocy ludziom chorym zmarła
u progu rodzącego się Towarzystwa nad Ociemniałymi, co wydaje się być również wystarczającym powodem, aby poświęcić
jej nieco więcej miejsca na łamach naszego czasopisma.
Refleksja ks. Zygmunta Podlejskiego dobrze wpisuje się także w rok naszego Jubileuszu.
(redakcja)
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ks. Zygmunt Podlejski

Florence Nightingale
(1820–1910)

W

illiam Nightingale odziedziczył potężną fortunę. Mógł więc ze swoją
żoną Fanny prowadzić bujne życie towarzyskie, podróżować dowoli po Europie
i próżnować w wiejskiej posiadłości
w Hampshire. Małżonkowie znudzeni wiejskim życiem, udawali się do Londynu, gdzie nadal się nudzili w towarzystwie osób
sobie podobnych, udając, że żyją pełnią życia. W czasie długiej
podróży poślubnej przyszły na świat ich dwie córki, Parthenope i Florence. Młodsza – Florence – urodziła się w 1820 roku.
Ojciec był dumny i osobiście zajął się edukacją córek. Program
nauczania obejmował języki obce, głównie francuski i niemiecki, jazdę konną i taniec towarzyski.
Florence nie dawała się łatwo kształtować. Nie znosiła obowiązujących w wyższych sferach konwenansów, trącających
fałszem i pustką. Nazywała wszystko po imieniu, czym nieraz
wzbudzała w swym otoczeniu zażenowanie. Jako dziecko bardziej lubiła
psy, koty i ptaki niż swoich rówieśników. Wyrosła na pannę pełną wdzięku,
wyróżniającą się nieposkromionym
poczuciem humoru i krytycznym stosunkiem do otoczenia. Była świetną
obserwatorką, zadawała sobie i innym
pytania, dotyczące nierówności społecznej. Widziała, jak ludzie jej sfery
marnotrawią czas i opływają w dostat59

ki, podczas gdy inni ciężko pracują od rana do wieczora i głodni
udają się na spoczynek.
Hożą panną Florence żywo interesowali się młodzieńcy z jej
sfery, co najmniej z dwóch powodów: była dziewczyną atrakcyjną i bogatą. Trudno powiedzieć, co było dla konkurentów
ważniejsze. Florence uczestniczyła w rozrywkach towarzyskich,
balach i proszonych obiadach, szybko jednak odkryła pustkę,
która kryła się za fasadami, bezsens takiego zabijania czasu i powierzchowność tych poczynań.
Dziewczyna dojrzewała wewnętrznie, zaczęła zapisywać
swoje myśli i spostrzeżenia w dzienniczku. Coraz częściej zwierzała się pamiętnikowi ze swego poczucia zniewolenia przez
rodzinę i sferę, do której należała. Surowo oceniała zakłamanie
i skrajny egoizm klanowy, któremu podporządkowywano całe
życie, osobistą wolność, prawo do prawdy, życie małżeńskie
i rodzinne. Dla dziewcząt z jej otoczenia nieważni byli Bóg,
ojczyzna czy pragnienie dokonania czegoś ważnego, wspaniałego, sensownego. Liczył się tylko klan rodzinny, mnożenie jego
bogactwa i prestiżu, rozumianego jako ciągłe dążenie do szczytów władzy i zabieganie o pozycję.
Florence postanowiła pójść własną, niezależną drogą. Wśród
jej notatek znajdują się i takie: Mój duch jest cały wypełniony myślą o cierpiącej ludzkości. (...) Gdzie tu jest chwała Boża, gdy na
świecie jest tyle cierpienia, które powinniśmy uzdrowić, zamiast
żyć w luksusie. Poczucie pustki wewnętrznej, nudy i bezsensu
egzystencjalnego gryzło ją potwornie i budziło w niej pragnienie wyrwania się z kręgu niewoli, co dla angielskiej panny z jej
pozycją społeczną nie było łatwe. Marzyła więc o życiu pełnym
sensu, snuła plany, walczyła z wątpliwościami i...czekała.
Mając siedemnaście lat, zapisała w swoim dzienniku
(7 lutego 1837 roku) znamienne słowa: Bóg przemówił do mnie
i powołał mnie do Swojej służby. Tego typu wzmianek jest w jej
zapiskach o wiele więcej. Podczas podróży do Egiptu, zanotowa60

ła: Na stopniach sali kolumnowej z Karnaku, Bóg znowu do mnie
przemówił, a dwa tygodnie później zapisała: Dzisiaj z rana Bóg
zawołał mnie znowu i zapytał, czy nie chcę jedynie z jego powodu
czynić dobro, bez pławienia się w sosie własnej chwały. Florence
była coraz bardziej przekonana, że została powołana przez Boga
do spełnienia jego woli. Nie miała jednak pojęcia, czego Bóg od
niej chciał.
Miała dwadzieścia cztery lata, gdy poznała amerykańskiego filantropa, doktora Ward Howe, zaprzyjaźnionego z jej rodzicami. Doktor Howe cieszył się opinią hojnego dobroczyńcy
i reformatora na polu działalności charytatywnej. Szukała okazji
do rozmowy z nim w cztery oczy, co nie było łatwe ze względu
na sztywne konwenanse. Wreszcie zostali sami. Florence zapytała podenerwowana: „Czy uważa pan, że byłoby rzeczą odpowiednią i do przyjęcia, żeby młoda Angielka poświęciła się pracy w szpitalach lub gdzie indziej, dokonując dzieł miłosierdzia
na wzór katolickich zakonnic? Czy uważałby pan coś takiego za
niewłaściwe?”. Doktor Howe był zaskoczony. Widać było na jego
zacnym obliczu rozterkę i wahanie. Opanował się jednak i z powagą w głosie, odpowiedział: „Kochana miss Florence, nie jest
w zwyczaju, a w Anglii wszystko co nie jest w zwyczaju, uważane
jest za nieodpowiednie; ale ja mówię pani, niech pani kroczy
dalej swoją drogą. Jeśli pani czuje się do tego typu życia powołana, niech pani postępuje zgodnie ze swoim przekonaniem. Pani
zrozumie, że nie jest nic niewłaściwego ani niegodnego w poświęceniu się dla dobra bliźnich. Niech pani wybiera i kroczy
naprzód, niezależnie od tego, gdzie pani droga prowadzi. Niech
Bóg będzie z panią!”.
Słowa zacnego Warda Howe głęboko zapadły w duszę Florence, ale potrzebowały czasu, żeby zakiełkować. Była przekonana, że Bóg jej potrzebuje. Ograniczyła się jednak na razie tylko
do zerwania wszystkich znajomości, po których młodzi dżentelmeni obiecywali sobie jej rękę i posag. Wśród kandydatów
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był młodzieniec, na którego widok jej serce biło szybciej, panna
umiała jednak panować nad sobą i skrzętnie skrywać uczucia.
Myśląc o przyszłości, Florence zastanawiała się nad pielęgniarstwem, o czym przezornie nie wspominała rodzinie. Szpitale były wówczas w stanie zupełnej ruiny, były najbrudniejszymi
miejscami w Anglii, zaś kobiecy personel pomocniczy składał
się przeważnie z pijanych prostytutek. Nie było to miejsce, gdzie
angielska lady mogła podjąć pracę. Florence milczała więc, licząc na Bożą ingerencję.
Pan Bóg nie zawiódł, bo nigdy nie zawodzi. W 1851 roku
Florence wyjechała z rodziną do Niemiec. Zwiedziła między
innymi ośrodek diakonis ewangelickich w Kaiserswerth, założony przez znanego pastora społecznika Theodora Fliednera w 1836 roku. Ośrodek szczycił się wzorowo prowadzonym
szpitalem, hospicjum dla kobiet zwolnionych z więzienia, sierocińcem dla dziewcząt i seminarium nauczycielskim. Przy
szpitalu odbywały się kursy dla pielęgniarek. Florence była
zachwycona. Poprosiła rodziców, żeby jej pozwolili ukończyć kurs dla pielęgniarek w Kaiserswerth, a ci zgodzili się po
obejrzeniu ośrodka, licząc, że rozsądek dziewczyny w końcu
zwycięży. Florence uczyła się pilnie, równocześnie pomagała
chorym jako hospitantka. Diakonise imponowały jej pod każdym względem. Były pobożne, dobre, pogodne, cierpliwe i doskonale wyszkolone. W porywie zachwytu napisała w swoim
dzienniczku: To jest życie. Teraz wiem, co znaczy żyć i kochać
życie. Teraz byłoby mi ciężko opuścić świat... Nie życzę sobie innego świata, poza tym tutaj.
Wbrew woli rodziny, dziewczyna po powrocie do Anglii,
w 1853 roku, objęła stanowisko kierowniczki w Zakładzie Opieki dla Chorych Dam w Londynie. Florence rzuciła się z ogromnym zaangażowaniem w wir pracy pielęgniarskiej i organizacyjnej. Wprowadziła dzwonki przy łóżkach, windy ręczne, by
można było szybciej dostarczać obiady, instalację wodno-ka62

nalizacyjną i kursy dla pielęgniarek z prawdziwego zdarzenia. Dbała nie tylko o wykształcenie przyszłych pielęgniarek,
ale także o ich morale. Z rodziną właściwie zerwała, bo grała
w zupełnie innej tonacji, nieprzyswajalnej dla uszu ludzi z lepszego towarzystwa.
W roku 1853 wybuchła wojna krymska. Car Mikołaj I wyrównywał swoje porachunki z Turcją, tak mu się w każdym
razie wydawało. Do konfliktu wmieszały się Anglia i Francja,
ich siły wylądowały na Krymie i zaczęło się oblężenie Sewastopola. Zachodnie wojska odnosiły początkowo niejakie sukcesy
– kosztem 118 tysięcy poległych i zmarłych. Żołnierze armii
interwencyjnej byli dziesiątkowani przez cholerę, także zima
pomagała Rosjanom. W głównym szpitalu brytyjskim w tureckim Scutari brakowało łóżek, leków i lekarzy. Żołnierze angielscy masowo umierali. Korespondent wojenny londyńskiego
„Timesa”, William Howard Russel, opisał trudną sytuację placówki i pytał w swoim reportażu: „Dlaczego nie mamy swoich
sióstr miłosierdzia?”. Sekretarzem w Ministerstwie Wojny był
znajomy Florence Nightingale. Zwrócił się do niej o pomoc.
Prosił, żeby w najkrótszym czasie zmobilizowała grupę wykwalifikowanych pielęgniarek ochotniczek, które wyruszyłyby
do Scutari, żeby stanąć u boku wycieńczonych już lekarzy. Florence zgodziła się natychmiast. Niebawem wyruszyła statkiem
w kierunku Morza Czarnego, gdzie zobaczyła – jak napisała
potem – piekło.
Brakowało dosłownie wszystkiego, co pozwala na funkcjonowanie szpitala. Nie było środków opatrunkowych, lekarstw,
czystej wody, kuchni polowych, zapasów żywności ani światła.
Lekarze pracowali przy blasku księżyca. Wyglądali jak robotnicy
londyńskiej rzeźni. Przyjęli siostry pielęgniarki niechętnie, węsząc w nich szpiegów administracji rządowej.
Florence zakasała rękawy i wzięła się do dzieła. Była znakomitą pielęgniarką, umiała innych zagrzewać do sensownego
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działania. W krótkim czasie zdołała znacząco poprawić sytuację
w Scutari, umożliwiając niesienie pomocy dwunastotysięcznemu tłumowi rannych żołnierzy,
dla których stała się nie tylko
pielęgniarką, ale i współczującą
siostrą i matką. Nocą chodziła
z lampą w ręku od sali do sali, od
namiotu do namiotu, pocieszając
szeptem, okrywając zziębniętych,
podając spragnionym kubek herbaty. Żołnierze zaczęli ją nazywać
„Damą z lampą”. Przydomek ten
przylgnął do niej na zawsze – wybitny pisarz angielski Archibald Cronin, opisał w ogromnie sugestywny sposób sylwetkę
i działalność Florence Nightingale, nadając swojej książce taki
właśnie tytuł: Dama z lampą.
Lekarze, oficerowie, żołnierze i współsiostry nie mogli pojąć,
jak ta wątła „Dama z lampą” wytrzymywała tempo, jakie sama
sobie narzuciła. Była dwadzieścia godzin na dobę na nogach, nie
okazywała jednak zmęczenia ani strachu przed zakażeniem, zawsze pogodnie usposobiona i uśmiechnięta. Pociągała za sobą
innych i miała niemal magiczny wpływ na żołnierzy, którzy
w jej obecności przestawali kląć i złorzeczyć. Pod jej batutą pole
namiotowe pod Scutari zamieniło się w coś, co można było nazywać szpitalem.
Florence Nightingale w Scutari zrozumiała, że wojenny
hurrapatriotyzm jest wielkim oszustwem. W czasie walk nie
ma bohaterów. Wojna zawsze oznacza cierpienie bez miary
i niepotrzebną śmierć niezliczonej liczby osób, jest brutalnym ludobójstwem. Doniesienia gazet na temat wojny krymskiej były w jej oczach głupim i niebezpiecznym kłamstwem.
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W swoim dzienniku zanotowała: Jak straszliwe są skutki wojny,
trudno sobie wyobrazić. Są to nie tylko rany i krew, gorączka
i choroby, zimno, upały i głód. Do tego dochodzą pijaństwo, upojenie okrucieństwem, amoralność i brak subordynacji u poddanych, u przełożonych zazdrość, chciwość, obojętność i nieludzki
egoizm.
Po powrocie do Anglii na temat swoich przeżyć na Krymie
Florence bezbarwnym tonem powiedziała: „Widziałam piekło!”. Zmieniło ją to całkowicie. Stała się innym człowiekiem,
zamkniętym w sobie, zadumanym i samotnym. Zrozumiała,
że rozpoczęte na Krymie dzieło, będzie musiała kontynuować
w Anglii. Zrozumiała też, że pokojowe manifestacje tłumów
i wzniośle brzmiące deklaracje polityków niczego nie załatwią
ani nie zagwarantują. Tylko uparta, żmudna i długofalowa praca
nad organizacją służby zdrowia z prawdziwego zdarzenia może
cokolwiek zmienić i przynieść ulgę tym, którzy wrócili z Krymu do ojczyzny chorzy i okaleczeni, a poza okrzykami tłumów
i obietnicami polityków nie mogli spodziewać się niczego dobrego.
Florence Nightingale postanowiła pomóc rzeszom powracających żołnierzy, co oznaczało przede wszystkim podjęcie
trudnej walki z wszechpotężną biurokracją. Kto kiedykolwiek
próbował z nią powalczyć, ten wie, co to oznacza. Florence dowiedziała się niebawem, że aparat państwowy podobny jest do
hydry – utniesz jedną głowę, a wyrośnie dziesięć innych. Kiedyś
powiedziała z goryczą: „Jeśli Boże młyny mielą powoli, to państwowe nie mielą wcale”. Podziwiała skądinąd biegłość urzędników w żonglowaniu przepisami tak, żeby niczego nie robić
i niczego nie zmienić. Po wielu, bardzo wielu pojedynkach biurokraci zaczęli, zgrzytając zębami, reorganizować służbę zdrowia
i traktować weteranów po ludzku. Florence Nightingale zdołała
zasadniczo zmienić oblicze Anglii w zakresie szpitalnictwa i roli
kobiet pielęgniarek.
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Florence była partnerem niewygodnym, upartym i bezwzględnym, gdy
chodziło o dobro chorych.
Zabiegana przez lata od
rana do wieczora, zestarzała się i poczuła się
znużona. W swoim dzienniku zanotowała: Czuję
się jak wieczny Żyd, który
nie może umrzeć. Chciała
odejść ze świata w szpitalu,
na ogólnej sali, nieznana,
jako jedna z wielu. Pamięć zaczęła ją zawodzić, wzrok odmawiał
posłuszeństwa. Wyciszyła się wewnętrznie i otrząsnęła z poczucia goryczy, które w niej narastało podczas twardej walki z biurokratami. Była znowu pogodna jak za dawnych, dziewczęcych lat,
mimo dolegliwości i cierpień. Pokochała samotność. Muszę być
sama, zupełnie sama, bo nie mogę bez milczenia i samotności żyć.
Chciała umrzeć.
Gdy ktoś chciał ją odwiedzić, przyjmowała zaledwie jedną
osobę. Twierdziła, że tylko wówczas możliwy jest sensowny dialog. Jej mieszkanie było pełne prostoty. Jedynym luksusem były
kwiaty, dużo kwiatów. Do końca swoich dni zachowała godny
i wytworny sposób bycia. Dnia 13 sierpnia 1910 roku nie obudziła się ze snu. Niepostrzeżenie udała się w ramiona dobrego
Boga, który wcześniej powołał ją do tak trudnej pracy. Gdy
zmarła, miała dziewięćdziesiąt lat.
Florence Nightingale zaznaczyła w swoim testamencie, że
pragnie być pochowana na najbliższym cmentarzu, w anomimowym grobie. Respektując jej życzenie, urzędnicy poszli na
kompromis i zrezygnowali z pogrzebu państwowego w opactwie westminsterskim. Sześciu podoficerów niosło jej trumnę
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do grobu rodzinnego w East Wallon. Na pomniku wyryto jej
imię, nazwisko, datę urodzin i śmierci. Wróciła w końcu na łono
rodziny, z którego się z bólem wyrwała.
Ida Friederike Görres, znana katolicka publicystka i hagiograf, tak scharakteryzowała jej sylwetkę: „Florence Nightingale należała do wybranych, była wielką służebnicą Boga, mającą do spełnienia posłannictwo, mimo jej wielkich i wyraźnych
braków charakteru i słabości”. Florence miała rzeczywiście
skomplikowany charakter. Nie była łatwa we współżyciu, miała
silny temperament i była bardzo wrażliwa, choć próbowała to
ukrywać. Miała miły, srebrzysty głos, lśniące oczy i czarujący
sposób bycia. Mimo ogromnej wrażliwości, kierowała się wyłącznie rozsądkiem, co pomimo jej wdzięku i poczuciu humoru,
sprawiało wrażenie, że była osobą chłodną. Nie miała przyjaciół.
„Tkwiła samotnie między Bogiem i Jego stworzeniem”, dodaje
Walter Nigg. Nie odczuwała konieczności pośrednictwa Kościoła - do tego stopnia, że nie brała udziału w niedzielnych nabożeństwach. Żyła wyłącznie zjednoczona z Bogiem, który był
dla niej istotą żywą i konkretną, choć tajemniczą. Jej biograf,
Cecil Woodham, twierdzi, że była mistyczką. Modliła się często
po nocach, płacząc. Bywało, że prosiła proboszcza o Komunię
Świętą, którą przyjmowała w domu. Jej religijność realizowała
się przede wszystkim w bezgranicznej miłości do cierpiących
braci i sióstr.
Florence Nightingale była osobą autentycznie pokorną, unikała wszelkich oficjalnych przyjęć, nie przyjmowała żadnych
odznaczeń, nie udzielała wywiadów, była zupełnie nieczuła na
kadzenie i pochwały. Żyła w ukryciu. Jest to, według Nigga, bez
wątpienia cecha prawdziwej świętości. Sensem jej życia była
praca dla Boga, bez niepotrzebnego gadania. Po skończonym
zadaniu, należało zniknąć, co konsekwentnie czyniła. Pozostała
dla świata „Damą z lampą”.
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Z TYFLOLOGICZNEJ TEKI
Władysław Gołąb

Cywilne prawo
– uchylenie art. 80 Kodeksu cywilnego

Z

dniem 16 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia
8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 40, poz. 222) . W myśl art. 1 tej ustawy: uchyla się
art. 80 w Kodeksie cywilnym (ustawa z kwietnia 1964 r. – Dz.U.
Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
Przypomnijmy uchylony przepis:
„Art. 80. Jeżeli osoba niemogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego.”
Przepis ten na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat budził różne kontrowersje. Jeszcze cztery lata temu zajmowała się
nim komisja senacka do spraw legislacji. Członkowie komisji
widzieli duże problemy z właściwym znowelizowaniem tego
przepisu. Według ich zdania, broni on interesów między innymi osób niewidomych, którzy nie są w stanie sami zapoznać
się z treścią podpisywanej umowy. Zatem celem tego przepisu
była ochrona interesów osób niewidomych. Tymczasem niektórzy prawnicy odczytywali w tym przepisie ochronę interesów kontrahentów osób niewidomych; przezorny kontrahent
na wszelki wypadek żądał od niewidomego złożenia swojego
oświadczenia na piśmie w formie aktu notarialnego. Zdaniem
moim była to nadinterpretacja przepisów prawa, sprzeczna
z przyjętą praktyką. Ażeby przekreślić tego typu nadinterpretację, trzeba było usunąć kontrowersyjny artykuł. Z pomocą
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Polskiemu Związkowi Niewidomych przyszedł Rzecznik Praw
Obywatelskich Janusz Kochanowski. Dzięki jego interwencji
ukazała się ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. ostatecznie przecinająca spór na ten temat.
Sięgnijmy do historii.
W żadnym z ustawodastw europejskich, poza Cesarstwem
Austrowęgierskim, nikt nie podejmował sprawy osób niemogących czytać – rzecz sama rozumiała się, że gdy zaistniała potrzeba oświadczenia woli na piśmie, niewidomy składał je zgodnie
z przyjętym zwyczajem, bazując na osobie zaufania. Jeżeli potrafił, dokument sam podpisywał, jeżeli nie – składał pod dokumentem odcisk palca, a podpis za niego składała osoba zaufania.
Jedynie odrębnie sprawę tę regulowała ustawa z 1871 r. wprowadzając do kodeksu cywilnego austriackiego przymus notarialny
przy składaniu oświadczenia woli przez osoby niemogące czytać
lub nieumiejące czytać. W oparciu o przepis austriacki autorzy
Kodeksu zobowiązań z 1932 r. wprowadzili art. 114, który stanowił: „Osoby nieumiejące lub niemogące czytać, a więc zupełni analfabeci, ślepi, osoby niemogące czytać wskutek choroby
mogą składać oświadczenie woli na piśmie jedynie w formie
aktu notarialnego.” W komentarzu do tego przepisu między
innymi czytamy: „Osoba bowiem, która nie może czytać, nie
może skontrolować treści dokumentu i mogłaby być narażona
na wykorzystanie swej nieumiejętności. Temu właśnie ma zapobiec akt notarialny. Notariusz jest osobą publicznego zaufania i jeśli sporządza akt notarialny, to nie ma wątpliwości, że
osoba oświadczenie zawarte w treści aktu notarialnego złożyła”
– Roman Longchamps de Berier.
Cytowany art. 114 Kodeksu zobowiązań utracił moc prawną
z dniem 1 stycznia 1951 r. w związku z wejściem w życie Przepisów ogólnych prawa cywilnego (ustawa z dnia 18 lipca 1950
r.). Na miejsce art. 114 wszedł art. 67 Przepisów ogólnych prawa
cywilnego który stanowi:
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„Osoby, nieumiejące lub niemogące czytać mogą składać
oświadczenia woli na piśmie jedynie w formie aktu notarialnego.”
Zatem uchylony art. 80 Kodeksu cywilnego ma swych poprzedników. O uchylenie art. 67, a następnie 80 Kodeksu cywilnego, wnosiłem jako radca prawny już przed pięćdziesięciu
laty uznając te przepisy za martwe, gdyż w praktyce nikt ich
nie stosował. W obronie tych przepisów stanęła w swoim czasie prokuratura, powołując się na przypadki korzystania z nich
przez samych niewidomych, uchylających się od odpowiedzialności prawnej za podjęte zobowiązania. Ten nieuczciwy
proceder wreszcie definitywnie zostanie przerwany. Niewidomy ma wystarczająco dużo możliwości uchronienia się przed
nieuczciwym kontrahentem. Podejmując wszelkie działania
powinien zawsze korzystać z osoby zaufania i przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z podpisywanym dokumentem.
Już wielokrotnie ostrzegałem naszych Czytelników przed podpisywaniem umów, których treści nie znamy lub znamy tylko
z pierwszej strony, bądź z informacji przedstawiciela strony
przeciwnej. Szczególnie umowy kredytowe zawierają wiele
niebezpiecznych przepisów stawiających nas w bardzo niekorzystnej sytuacji.
Podpisywany przez nas akt notarialny niestety też nie zawsze
w pełni rozumiemy. Ustawodawca w tym celu wprowadził przepis art. 87 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158).
„Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach (przed notariuszem):
1) nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny dokument osobiście
albo przy pomocy tłumacza;
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2) jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany
przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała z tym, że notariusz może przywołać do
czynności biegłego;
3) jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do
czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę;”.
Skorzystanie przez niewidomego z osoby zaufanej nie jest
obowiązkiem, ale prawem. Ja nigdy z tego prawa nie korzystałem, bo mam pełne zrozumienie tego co czyta notariusz i nie
mam wątpliwości, że czyta to, co sam napisał, bez pominięć.
Zatem korzystanie przez niewidomego z osoby zaufania jest
jego niezaprzeczalnym prawem – po co zatem art. 80, który jedynie utrudniał życie w stosunkach cywilnoprawnych i postępowaniu administracyjnym?
Za czasów obowiązywania art. 114 Kodeksu zobowiązań,
art. 67 Przepisów ogólnych prawa cywilnego i art. 80 Kodeksu
cywilnego poza może dwoma przypadkami nigdy nie spotkałem
się z zakwestionowaniem mojego prawa do składania oświadczeń woli w formie pisemnej bez zachowania formy aktu notarialnego. W podobny sposób funkcjonowali prezesi spółdzielni
i inni przedstawiciele naszego środowiska. Pierwsze trudności
powstały dopiero wtedy, gdy jeden z banków przegrał proces
właśnie w oparciu o przepis art. 80 Kodeksu cywilnego. Było to
jednak nadużycie z punktu widzenia interesów naszego środowiska.

71

Władysław Gołąb

Pies przewodnik – certyfikat

R

ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. Nr 64, poz. 399).
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 20a i 20b
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008
r. Nr 223, poz. 1463). Pisałem o tym w „Laskach” nr 3-4/2009.
Większość przepisów rozporządzenia dotyczy ośrodków
szkolenia psów asystujących, czyli dla nas psów przewodników.
„§ 2. Rodzaje psów asystujących, dla których jest możliwe
wydawanie certyfikatów, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.” A oto treść tego załącznika:
„Rodzaje psów asystujących.
1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej.
Funkcje – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość
samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.
2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje
osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku.
Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.
3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej. Funkcje
– asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej
uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do
źródła hałasu.
4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca).
Funkcje – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym
właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.”
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Nas niewątpliwie interesuje tylko pies przewodnik, ale zacytowany załącznik do rozporządzenia ukazuje nam sferę współpracy osoby niepełnosprawnej z psem, odwiecznym przyjacielem człowieka.
W myśl § 3 rozporządzenia ośrodki szkolące psy przewodniki wydają certyfikaty, w których zamieszczają następujące dane:
„a) miejsce i datę wydania certyfikatu,
b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (…),
c) rasę, imię oraz datę urodzenia psa,
d) imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której pies asystent będzie służył,
e) podstawę prawną wydania certyfikatu,
f) pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat”.
Niewidomy korzystający z psa przewodnika musi nosić
przy sobie certyfikat oraz dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający jego tożsamość. Okazania certyfikatu może zażądać funkcjonariusz państwowy oraz przedstawiciel instytucji
na teren której wejście odbywa się na podstawie art. 20a ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
„§ 12. (…) 2. Pies asystujący, którego dotyczy certyfikat, jest
oznaczony napisem „Pies asystujący”.
3. Napisy (…), umieszcza się w widocznym miejscu na
uprzęży psa”.
Umieszczenie napisu na uprzęży zwalnia niewidomego z konieczności trzymania w ręku białej laski.
„§ 13. Certyfikat dotyczący psa asystującego wyszkolonego za
granicą wydaje się pod warunkiem uwiarygodnienia tego szkolenia.
§ 14. 1. Certyfikat dotyczący psa asystującego wyszkolonego
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wydaje się pod warunkiem uwiarygodnienia tego wyszkolenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do psów asystujących wyszkolonych za granicą.”
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Niestety, rozporządzenie nie mówi, kto ma stwierdzać właściwość przeszkolenia. Przypuszczalnie będą to czynić ośrodki
szkolenia psów w Polsce wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do szkolenia psów asystentów. Cena certyfikatu nie
może przekroczyć 630 zł.
Ustawa mówi o pokrywaniu kosztów szkolenia psów asystujących przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak informowano mnie, w roku bieżącym Polski
Związek Niewidomych nie otrzymał środków na szkolenie psów
przewodników.

s. Elżbieta Więckowska FSK

Informacja o dotykowej mapie Wisły

W

Katedrze Kartografii, na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. Jacka Pasławskiego p. Agnieszka Płatek uzyskała
tytuł magistra na podstawie pracy pt. Mapa Wisły dla niewidomych.
W dn. 22.11.2010 p. Magister wraz z p. Profesorem przyjechali do Lasek, przywożąc egzemplarz pracy. Wraz z pracą
przywieźli załącznik – zestaw 17 map kolejnych odcinków Wisły
w wersji kolorowej oraz pięć map drukowanych w wersji barwno-wypukłej metodą termograficzną wraz z dotykową legendą
i objaśnieniem skrótów nazw umieszczonych na tych mapach.
W przekazaniu map wzięły udział s. Hieronima i uczennica naszego gimnazjum Iza wraz z nauczycielką p. Anną Chojecką. Iza
i s. Hieronima z zainteresowaniem czytały dotykowe egzempla74

rze map, co dla Gości było cennym potwierdzeniem użyteczności takich map. Dzięki dobroci drukarza map, p. Czesława
Anczurowskiego z Toronto, nasza Szkoła otrzymała dodatkowe sześć egzemplarzy wypukłych map. Umożliwi to uczniom
kontakt z mapami w skali 1:250 000 nie stosowanej dotychczas
w mapach dla uczniów niewidomych.
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KONKURS W ZAMOŚCIU
Małgorzata Zocholl – uczennica Szkoły Podstawowej w Laskach

Najpiękniejsza historia świata

D

nia 24 listopada
w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu rozstrzygnięty został
konkurs literacko – plastyczny „Najpiękniejsza
historia świata. Nowy
Testament w twórczości
osób niewidomych i słabowidzących”. W dowolnej technice plastycznej
lub w formie literackiej
trzeba było przedstawić wybraną historię z Nowego Testamentu. Uczestnikami były osoby w różnym wieku z siedemnastu
instytucji i ośrodków dla niepełnosprawnych: z PZN Okręgu
Lubelskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podkarpackiego, z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zamościu, a także z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Ogółem wpłynęło 144 prac od 111 uczestników, w tym 33 prace literackie (nadesłało je 15 osób) oraz 111 prac plastycznych
96 autorów.
Punktualnie o 11.00 rozpoczęła się Gala. Po przemówieniu
powitalnym młodzież jednego z liceów zamojskich przedstawiła montaż słowno-muzyczny, podczas którego zaprezentowała
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fragmenty literackich prac
konkursowych. Potem był
występ niewidomego poety, Szczepana Kasia, który
recytował swoje wiersze.
Punktem kulminacyjnym
uroczystości było wręczanie
nagród i wyróżnień. Nasz
Ośrodek
reprezentowali:
Maja Sobiech – I miejsce za
płaskorzeźbę w glinie przedstawiającą rybę, pierwszy
symbol
chrześcijaństwa;
Łucja Czartoryska – za pracę pod tytułem: Narodzenie
Jezusa; Paulina Baranowska – przedstawienie chleba
i ryb ze sceny cudownego rozmnożenia; Arkadiusz Bińkowski – praca pod tytułem:
Jezus Ukrzyżowany oraz
Małgosia Zocholl, która
otrzymała wyróżnienie za
pracę literacką „Opowieść
o wujku”, nawiązującą do
przypowieści o synu marnotrawnym. Uczniowie z
Lasek pojechali do Zamościa wraz z opiekunami: p. Lucyną Michalik,
p. Andrzejem Sikorskim
i wolontariuszką – p. Joanną Jakubczak.
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe książeczki z tekstem lub fotografią pracy konkursowej, czekoladę,
odtwarzacz MP-4 lub parasolkę.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek w bufecie. Bardzo
radzi z odniesionych sukcesów powróciliśmy do Lasek.
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ZE WSPOMNIEŃ
W Laskach, 19 czerwca br. w ósmą rocznicę śmierci Ojca
Tadeusza Fedorowicza – o czym wspominaliśmy już w numerze 3 „Lasek” – odbyło się spotkanie rozpoczęte modlitwą na
cmentarzu. Następnie, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – po
dziękczynieniu za życie i kapłaństwo Ojca Tadeusza przed
Najświętszym Sakramentem – została odprawiona Msza św.,
którą celebrował ks. biskup Bronisław Dembowski. Wygłosił
on również homilię, którą publikujemy poniżej.
(redakcja)

bp Bronisław Dembowski

Miłosierdzie Pana będę
wiecznie wysławiał

U

miłowani w Chrystusie Panu!
Zgromadziliśmy się dzisiaj,
w sobotę 11 Tygodnia Zwykłego Roku
Kościelnego, żeby Bogu dziękować za wszelkie dobro, jakie się
dokonało przez życie i kapłaństwo Ojca Tadeusza Fedorowicza.
Kochani! Wielokrotnie przypominałem słowa kardynała
Suenensa powiedziane kiedyś do nas, zastanawiających się nad
tym, jakie czytania mszalne wybrać, bo w dzien powszedni moglibyśmy wybrać jakieś dowolne czytania. On zwrócił uwagę na to, że
te czytania, jakie są w lekcjonarzu i przeznaczone są na dany dzień,
mają w sobie jakąś moc profetyczną. Tak że raczej należy dostosować się do tych czytań w tym, co chcecie powiedzieć. Dzisiejszymi
czytaniami też można się posłużyć, mówiąc o Ojcu Tadeuszu.
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Otóż pierwsze dzisiejsze czytanie
z Drugiej Księgi Kronik (24, 17-25)
pokazuje nam okrucieństwo królów
judzkich i grzechy narodu judzkiego. Po śmierci kapłana Jojady, który ocalił od śmierci właśnie Joasza,
który był królem, przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi
– Joaszowi. A potem opuścili świątynię Pana Boga Swego, i zaczęli czcić
aszery oraz posągi pogańskie. Również na pewno czcili Baala.
Gdy byłem w Ziemi Świętej, widziałem wspaniałe ruiny świątyni
Baala. Jednocześnie wiemy, że świątynia prawdziwego Boga była
w porównaniu do świątyń Baala bardzo skromna. Pomyślałem
wtedy, że trochę rozumiem, iż odchodzili od Jahwe i szli do
Baala, do tak wspaniałej świątyni. Ale to był grzech.
Właśnie Ojciec Tadeusz przeżył skutki odrzucania Boga
przez system stalinowski. Oto mamy już powiązanie z tym
pierwszym czytaniem. Dobrowolnie pojechał z tymi, którzy zostali zesłani do Kazachstanu i na Syberię. Tam przez kilka lat
starał się, mimo szerzonego na siłę ateizmu, podtrzymywać wiarę, miłość, prawdę, i sprawiedliwość wśród tych, którzy wlaśnie
tam byli zesłani. Sam wiele cierpiał z tego powodu. Również był
więziony. A jednak w Jego wspomnieniach, jak to kiedyś napisałem; „nie było cienia goryczy“1. To przypomina mi, że kiedy
zostałem wezwany na milicję w sprawie Mszy św. za Marszałka
Piłsudskiego, a to było w 1962 roku, Ojciec Tadeusz Fedorowicz
powiedział mi słowa niezmiernie ważne, które już wielokrotnie
powtarzałem, ale one są naprawdę ważne, więc wysłuchajcie
je jeszcze raz. Mianowicie powiedział: „Jeśli musisz tam iść, to
znaczy Bóg ciebie tam posyła. A więc pamiętaj: nie okazuj im
1

Por. Tygodnik Powszechny, nr 27, 7 lipca 2002 r. s. 11.
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ani strachu, ani pogardy, bo to są ludzie z nieśmiertelnymi duszami, a ty jesteś kapłanem i masz dać świadectwo“. Z takim
nastawieniem poszedłem do Pałacu Mostowskich, do komendy
milicji. I nawet się udało bez żadnych złych kompromisów. Tak
więc z moją osobą IPN nie ma nic do roboty.
Kochani! Dostałem wczoraj od Siostry Anity książkę, która
dzisiaj będzie prezentowana: „Misericordias Domini in aeternum cantabo“2 – Miłosierdzie Pana będę wiecznie wysławiał.
To są notatki Księdza Tadeusza z Seminarium Duchownego we
Lwowie. Pisane w 1935 i 1936 roku, ostatnim roku studiów seminaryjnych. Chcę zwrócić uwagę na rozważania na temat mszy
św. żałobnej. Napisał: „Dopiero w jesieni 1934 zwrociłem uwagę na to, że obecnie jest takie ustosunkowanie się ogółu ludzi do
śmierci i do Sądu Ostatecznego. Boga wyobrażamy sobie jako
surowego sędziego, a w sobie widzimy tylko grzeszników na
karę skazanych“. Tak: Dies irae, dies illa – „Dzień ów, dzień gniewu“ – śpiewaliśmy we Mszy żałobnej. Takie panowało myślenie.
„Stawienie się duszy po śmierci przed Jezusem Chrystusem jak
też Sąd Ostateczny jest chwilą przykrą, straszną, bo boimy się
Chrystusa Sędziego. Śmierć i sąd stały się dla nas postrachem.
A przecież cała nauka św. Pawła i życie pierwszych wieków chrześcijaństwa tchnie nadzieją i radosnym oczekiwaniem przyjścia
Pańskiego: Veni Domine Jesu – Przyjdź Panie Jezu“. Tu koniec
cytatu. Teraz moje już słowa: Śmierć to spotkanie z miłującym
Zbawicielem. Dlatego jeden z pisarzy wiele myślących o historii
i archeologii powiedział, że chrześcijaństwo w Rzymie dlatego
zwyciężyło po dwóch i pół wiekach surowego prześladowania,
bo chrześcijanie nieśli w sobie nadzieję życia wiecznego w Bogu3.
2

3

Ks. Tadeusz Fedorowicz, Misericordias Domini in aeternum cantabo. Zapiski kleryka z lat 1935-1936. Laski-Warszawa 2010.
por. J. Gawroński, Drogi prowadzą do Rzymu. Wspomnienia i refleksje.
wyd. ZNAK, Kraków 2000, s. 219 ns.
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Śmierć to spotkanie z miłującym Bogiem. Rozumiał to przyjaciel Ojca Tadeusza profesor Stefan Swieżawski. Kiedy ostatni raz
go odwiedziłem przed śmiercią jego żony, rozpłakał się, i powiedział: „Nie mam kontaktu z Maryś. Ona nie rozumie, co do niej
mówię i nic do mnie nie mówi“. Z tego powodu się rozpłakał.
Wkrótce się dowiedziałem, że Maryś umarła. Przyszedłem do
profesora i zastałem go radosnego: „Maryś już nie cierpi. Jest już
u Boga“. A w testamencie napisała, żeby Eucharystia pogrzebowa była sprawowana w białym kolorze szat liturgicznych.
Tak, Kochani! Te prawdy przeżywał i na ten temat myślał
ksiądz Tadeusz Fedorowicz już w Seminarium jako kleryk.
Trzeba powiedzieć, że organizacja studencka, „Odrodzenie“,
której był członkiem, dobrze przygotowała go do kapłaństwa.
Zwróćmy też uwagę na dzisiejszą Ewangelię (Mt 6, 24-34).
Możemy do Ojca Tadeusza zastosować słowa Pana Jezusa: „Nikt
nie może dwom panom służyć“. On jednemu Panu służył – Bogu
i Miłości Bożej. Dalej mówił Jezus: „Nie troszczcie się zbytnio
o swoje życie, o to, co macie jeść i pić“. On nie troszczył się zbytnio
o te sprawy. Wiemy to. Żył według Ewangelii. Znajdujemy też
w dzisiaj przeczytanym fragmencie ważne zdanie, które wyjaśnia, dlaczego mamy nie troszczyć się o sprawy materialne:
„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość,
a to wszystko [co jest wam w doczesności potrzebne] będzie wam
dodane“.
Trzeba się starać o wartości materialne, ale po to, żeby nimi
służyć. Jest jakimś grzechem ludzkości, skoro w pewnych krajach dąży się do tego, żeby ograniczać produkcję rolną, bo nie
wiadomo, co z nią robić, a w innych krajach ludzie dosłownie
z głodu umierają. To jest potworny grzech ludzkości, organizacji międzynarodowych, systemów międzynarodowych. Trzeba
Boga prosić, żebyśmy wartości doczesne we właściwy sposób
wykorzystywali dla dobra kaźdego człowieka.
Niech nam w tym Bóg błogosławi.
Amen
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s. Hieronima Broniec FSK

Pani Profesor Anna Świderkówna
(w 85 rocznicę urodzin)

N

asze dzisiejsze spotkanie, w dniu 4 grudnia 2010 roku
w Laskach, poświęcone jest pamięci zmarłej16 sierpnia
2008 r. prof. Anny Świderkówny.
Urodziła się w Warszawie 5 grudnia 1925 roku. Rodzice – ojciec prof. chemii, matka – także po studiach chemicznych – zadbali o gruntowne wykształcenie córki. Od wczesnego dzieciństwa uczyła się języków, co miało wielkie znaczenie dla jej późniejszej pracy naukowej. Maturę zdała na tajnych kompletach
w 1943 roku. W czasie powstania pracowała, wraz z matką, jako
sanitariuszka w szpitalu powstańczym na Mokotowskiej, gdzie
leżał też jej ciężko ranny ojciec. Ewakuowana razem ze szpitalem dostała się do oflagu. Po wyzwoleniu i powrocie do Polski
natychmiast podjęła studia na wydziale filologii klasycznej na
Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała pod kierunkiem prof.
Manteuffla, papirologa, co zaważyło na jej naukowej karierze.
Kariera ta toczyła się błyskawicznie: magisterium 1949, doktorat
1950, habilitacja – 1960. Uczestniczyła w badaniach naukowych
w zakresie papirologii uniwersytetu w Mediolanie i na Sorbonie. Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych
w Europie i Ameryce. Wydawała papirusy greckie, zachowane
w Egipcie, gdzie pracowała
przez 9 miesięcy w Aleksandrii.
Na Uniwersytecie Warszawskim przez 30 lat kiero83

wała Zakładem papirologii. Była wspaniałym wykładowcą i pedagogiem.
Ostatnie lata swego pracowitego i owocnego życia poświęciła badaniom Biblii. Tak jak wcześniej wydała wiele pozycji
dotyczących historii i kultury świata hellenistycznego, tak teraz
pisała i wykładała Biblię, która była jej umiłowaniem i pragnęła się nią dzielić z wszystkimi. Wydała cztery książki, których
tytuły zaczynają się: „Rozmowy o Biblii...” i wiele innych mniejszych i większych pozycji. Wygłosiła niezliczoną ilość wykładów
na UW, w seminariach duchownych, szkołach i w klasztorach.
Występowała chętnie w radio i telewizji.
Cieszymy się, że nasze spotkanie jest włączone w obchody
stulecia działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Profesor Świderkówna była naszym przyjacielem: tu pisała
swoje wspaniałe książki – tak z zakresu historii kultury świata
hellenistycznego, jak i później – biblijne. Brała udział w tzw.
minikongresach kultury, miewała biblijne spotkania z młodzieżą i siostrami. W ostatnim dziesięcioleciu życia w Laskach
spędzała wakacje, pisząc albo odpoczywając, a także święta
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Tu podejmowała najważniejsze decyzje życiowe. Bywała też w czasie świąt w klasztorze
na Piwnej.
Odeszła w czasie wakacji, co wielu jej przyjaciołom uniemożliwiło uczestnictwo w jej pogrzebie w Warszawie na Powązkach.
Jeden z jej młodych przyjaciół – Hubert Niewiadomski
– zapragnął uczcić pamięć prof. Świderkówny koncertem. Udało się to zorganizować w Laskach 4 grudnia, czyli dzień przed
85-tymi jej urodzinami.
Koncert został poprzedzony dziękczynną Mszą św. za służbę
nauce i Słowu Bożemu, tak wiernie pełnionej przez prof. Świderkównę przez całe życie.
Hubert Niewiadomski, baryton, urodził się w 1979 r. w Siedlcach, gdzie rozpoczął swoją edukację muzyczną w klasie gi84

tary klasycznej w Podlaskiej Szkole Artystycznej w Siedlcach
i od najmłodszych lat śpiewał w wielu renomowanych chórach
i zespołach wokalnych. Jako student wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, rozpoczął
naukę śpiewu solowego u prof. Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej. Podczas studiów był inicjatorem i początkowo organizatorem serii koncertów muzyki poważnej w Politechnice Warszawskiej: „Wielka Muzyka w Małej Auli”, w ramach którego wykonano liczne koncerty kameralne oraz spektakularne widowiska
jak Carmina Burana Orffa czy Messa da Requiem Verdiego.
W latach 2005-2009 Hubert Niewiadomski odbył studia wokalne w Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Genewie,
w klasie prof. Gilles Cachemaille. Uczestniczył w kilku przedstawieniach operowych: Don Giovanni (jako Komtur i Masetto,
Pierre-André Gamba, 2009), Orlando Paladino (jako Licone,
Stephan Grögler, Thomas Rösner, 2009), Wesele Figara (jako
Doktor, Pierre-André Gamba, 2008), Czarodziejski Flet (jako
Papageno, Omar Porras, 2007).
Hubert wykonywał również dzieła muzyki oratoryjnej: Requiem Faurego (2009), Magnificat Bacha (2007), Requiem Mozarta (2005). Współpracował ze znamienitymi orkiestrami jak
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra
Radiowa, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestra Konserwatorium w Genewie, Orkiestra Symfoniczna w Vevey. Występował m.in. w Victoria Hall (Genewa, 2008), w Bâtiment des
Forces Motrices (Genewa, 2005) i Studiu Koncertowym Polskiego Radia (Warszawa, 2001). Hubert wykonuje również muzykę kameralną. W szczególności prezentował recitale pieśni R.
Schumanna, F. Schuberta, J. Brahmsa, H. Wolfa, M. Ravela, H.
Duparca, G. Faurégo, L. v. Beethovena, M. Karłowicza, S. Rachmaninowa i T. Bairda. Hubert ma również w repertuarze muzykę dawną: oratoria i kantaty Bacha, arie z Orfeusza Monteverdiego, motety i madrygały oraz Chorał Gregoriański.
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Od 2004 roku Hubert Niewiadomski jest organistą Polskiej
Misji Katolickiej w Genewie.
Hubert obronił także doktorat z fizyki cząstek elementarnych
na Uniwersytecie w Manchesterze (2008) i od 2004 roku pracuje
w eksperymencie TOTEM w CERNie, w Genewie.
W czasie koncertu w Laskach śpiewakowi akompaniował
młodszy o dziewięć lat Michał Karol Szymanowski.
Michał Karol Szymanowski – urodzony 27 lipca 1988 r.
w Bydgoszczy – absolwent Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu
prof. dr Ludmiły Kasjanenko. Obecnie student III roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej – Zydroń oraz
I roku w klasie dyrygentury prof. Zygmunta Rycherta. Mimo
młodego wieku dał się poznać jako laureat wielu konkursów
i festiwali. Do jego najważniejszych osiągnięć należą:
• III nagroda (ex aequo) na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
(2010)
• Wyróżnienie (2001 r.) oraz III miejsce (2004 r.) na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Fryderyka Chopina
dla dzieci i młodzieży w Szafarni.
• I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy – 2002 r.
• Europejskie prawykonanie Concertina na fortepian i orkiestrę
Zbigniewa Bargielskiego, z Orkiestrą Symfoniczną Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
w Bydgoszczy – w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – 2005 r.
• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym
Uczniów Szkół Muzycznych II st. EPTA w Krakowie – 2006 r.
• Laureat VII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam, gdzie otrzymał Na86

grodę Specjalną im. Anieli Młynarskiej-Rubinstein, Nagrodę Prezydenta Bydgoszczy, Nagrodę Specjalną EMCY Art.
For Music (European Union of Music Competitions for
Youth) oraz Nagrodę w formie recitalu na XV Ogólnopolskim Festiwalu Tydzień Talentów Tarnów – Kąśna Dolna,
Bydgoszcz, marzec 2007 r.
• V miejsce na VII Międzynarodowym Konkursie dla Młodych
Pianistów Pamięci Vladimira Horowitza – Kijów, Ukraina,
kwiecień 2007 r.
• Wyróżnienie na V Festiwalu Chopinowskie Interpretacje
Młodych w Koninie, listopad 2008r.
• Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, grudzień 2008 r.
• Laureat III miejsca w Uczelnianym Konkursie Kameralnym
w Bydgoszczy, czerwiec 2009
Szkoda tylko, że z powodu bardzo złych warunków pogodowych wiele osób nie mogło dotrzeć do Lasek, bo koncert był
bardzo piękny.
Na koncert złożyły się następujące pieśni i utwory fortepianowe:
G. Faure – Apres un reve, L’absent, Au bord de l’eau, Lydia;
S. Rachmaninow – Prochodit vsjo;
F. Chopin – Precz z moich oczu;
R. Wagner – Wie Todesahnung (Tannhauser);
A. Borodin – Ni sna ni otdycha (Kniaź Igor);
I. J. Paderewskiego – Menuet G-dur op. 16, Legenda As-dur op.
16 nr 1, Polonez H-dur op. 9 nr 6;
K. Szymanowski – Etiuda b-moll op. 4 nr 3
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ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

Maciej Nowicki i Laski
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej osobę Macieja Nowickiego odbyła się w Laskach
19 listopada 2010 roku. Tablicę umieszczono w holu biblioteki zakładowej. Zaproszonych gości przywitał prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – mec. Władysław Gołąb,
po czym głos zabrał inicjator przedsięwzięcia – inż. arch. Tadeusz Barucki. Oddział Warszawski SARP – fundatora tablicy – reprezentował prezes tego Stowarzyszenia p.Jerzy Grochulski. Następnie prof. Marvin Malecha – Metthew Nowicki,
Profesor of the Practice of Architecture – Innovative Educator
wspólnie z inż arch. Tadeuszem Baruckim dokonali odsłonięcia tablicy, a rektor naszej zakładowej kaplicy ks. Grzegorz
Ostrowski przewodniczył ceremonii jej poświęcenia.
Z kolei jeden z niewidomych uczniów gimnazjum laskowskiego – Arkadiusz Duda – odczytał w „brajlu” tekst, jaki
został napisany na tablicy w wersji „czarnodrukowej”.
Głos zabrali również wspomniani wyżej prof. Marvin Malecha i Jerzy Grochulski. Gośćmi uroczystości byli także inż.
arch. Jacek Syropolski. dyr. Administracyjny naszego zakładu
– Adam Kubicki oraz pracownicy Ośrodka w Laskach z dyrektorem Piotrem Grocholskim na czele. Całość prowadził pan
Stanisław Badeński.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście przeszli do
Domu Przyjaciół Niewidomych, gdzie przy skromnym poczęstunku była okazja do nawiązania bezpośrednich rozmów.
(redakcja)
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M

aciej
Nowicki,
(1910–1950), wybitny architekt polski,
związany był przez pewien czas z Zakładem dla
Ociemniałych. Po wybuchu wojny pojawia się
w Laskach, w roku 1940,
w związku z budową zaprojektowanego przez niego cmentarza wojennego poległych we
wrześniu 1939 roku, w bitwie pod Sierakowem i Laskami.
Z kierowniczką Zakładu, Panią Zofią Morawską, omawia
możliwości jego przyszłej rozbudowy w postaci nowego pawilonu, którego projekt wykonuje. Powstaje wtedy wjazd do Zakładu
z charakterystyczną portiernią, zwieńczoną małą sygnaturką. Jeszcze jeden projekt kaplicy dla Lasek nadeśle później już z USA.
Po wojnie przedstawia nowoczesne propozycje odbudowy
zniszczonej wojną Warszawy. Jesienią 1945 roku wysłany zostaje do Nowego Jorku jako polski konsultant projektu mającego
powstać gmachu ONZ. W USA powstaje jego epokowy projekt
hali „Paraboleum” w Raleigh N.C. Na fali tego sukcesu wyjeżdża do Indii, gdzie opracowuje projekt nowej stolicy Pendżabu
– miasta Chandigarh.
Wracając, ginie w
katastrofie lotniczej
w Egipcie 31 sierpnia
1950 roku. Jego symboliczne miejsce ostatniego spoczynku znajduje się w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu wawrzyszewskim
w Warszawie.
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ODESZŁA DO PANA
Anna Pawełczak-Gedyk
Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec
/ks. Jan Twardowski/

Kinga Basik
(1964-2010)

K

inga, nauczycielka, mądry
i dobry człowiek odeszła do
Pana 21 października 2010 roku.
Na uroczystości pogrzebowe do
kościoła św. Karola Boromeusza przyszło bardzo dużo ludzi
– Rodzina, przyjaciele, znajomi. Nie wyobrażaliśmy sobie,
żeby kogokolwiek z tych, co ją
znali, mogło zabraknąć. Myślą
przewodnią kazania były słowa
– życzenia Kingi przesłane sms-em do wielu z nas na Wielkanoc: „Pan Zmartwychwstał i jest
z nami, alleluja! Dzięki Niemu życie mamy, alleluja! No i gdzie
jest śmierć? Tylko udaje, że taka ważna...”
Listopadowa wilgotna mgła otulała świat i nasze serca, kiedy
w milczeniu podążaliśmy alejkami Powązek. Temu ostatniemu
spotkaniu towarzyszyły różne wspomnienia.
Życie Kingi, tak jak różaniec, wypełniły tajemnice radosne,
bolesne i chwalebne, tworząc pasmo dni, miesięcy i lat odważ90

nego zmagania się z chorobą, oczekiwania na to, co nieprzemijające. Pomimo codziennego trudu i pokonywania ogromnej
słabości wynikającej z coraz gorszego samopoczucia i zwykłego
ludzkiego lęku przed nieznanym, cieszyła się całą sobą z rzeczy
zwykłych. Serdeczna i gościnna – do końca gromadziła wokół
siebie różnych ludzi, zawsze bardzo zainteresowana drugim
człowiekiem. Jednocześnie, co przewijało się w każdej rozmowie, poszukująca odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Nie
znajdowałyśmy na nie odpowiedzi, ale kiedy Kinga odeszła,
przyszła myśl: „Ona już wie”.
Miarą tego, kim jest drugi człowiek w przestrzeni mojego
życia, jest trudna do opisania tęsknota, niedosyt, żal, gdy go zabraknie. Tyle spraw chciałybyśmy jeszcze rozważyć, wymieniać
poglądy, razem przypatrywać się światu i ludziom, razem próbować szukać dobrych Bożych rozwiązań w niełatwym gąszczu
ludzkich konfliktów i słabości, wreszcie razem żartować, urządzać spotkania i degustacje rozmaitych smakołyków. Niekiedy
pojawiał się bolesny skurcz serca, że to wszystko podarowane,
ulotne, naznaczone obecnością tej „która udaje, że taka ważna”, ale radość płynąca ze spotkania nakazywała – gdy kończyło się jedno - umawiać się na kolejne. Czasem Kinga mówiła:
„We wtorek mam chemię, w środę będę do niczego, ale w piątek
lub w sobotę powinno być lepiej – przyjdźcie!”.
U Kingi wchodziło się w inny świat; witała nas szara kotka
o spojrzeniu, w którym było jednocześnie niezmierne zdziwienie i nieme pytanie – co tu robią ci rozgadani goście, ale też czujność, czy na wszelki wypadek lepiej nie zniknąć pod tapczanem.
Na stole małe sztalugi i niedokończony, według Kingi, wizerunek świętego Jerzego, który walczy ze smokiem. Naszym zdaniem był w porządku. Bywało, że przynosiła kuferek z kosmetykami i z niezwykłym poczuciem humoru demonstrowała, jak
poprawić samopoczucie, tuszując lub podkreślając to, co natura
dała. W innych momentach dzieliła się swoimi wspomnienia91

mi, trudnymi, bolesnymi przemyśleniami, zadumą nad człowieczym losem, treściami książek, które z pasją czytała. Potrafiła
z pamięci przytaczać obszerne cytaty, recytować wiersze.
Były też chwile trudniejsze: „Przepraszam, nie zajmuję się
wami tak, jak powinnam, trochę się położę, pozwolicie?”. Kiedyś,
było upalne lato, pokazała lekki, ale twardy, wymuszający pewną postawę gorset, który dla ochrony kręgosłupa miała wkładać.
„Jeszcze to mnie będzie ograniczać. Jak można w czymś takim
siadać, chodzić? Jak żyć! Przymierzcie!”. Przymierzyłyśmy na
chwilę. Rzeczywiście usztywnienie było straszne. Bezradność
wobec bezwzględnie postępującej choroby.
Kinga patrzyła na wiele spraw z perspektywy wielogodzinnych samotnych zmagań i przemyśleń, które nauczyły ją podchodzić do życia z dystansem, ale nigdy obojętnie. Nic nie było
zdawkowe ani powierzchowne. Z niezwykłą przenikliwością widziała rzeczy ważne, o które trzeba umieć walczyć.
Zapytałam dziewczynki, które Kinga uczyła, co zapamiętały z lekcji. Przytaczam kilka spontanicznych wypowiedzi, które
pokazują jeszcze inny wymiar jej bycia wśród nas;
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Nikola: „Pani Kinga przychodziła do nas na lekcje techniki.
Pomagała nam, kiedy sobie w czymś nie radziłyśmy. Była młoda
duchem, pogodna i miała dobry kontakt z nami. Pani uświadomiła mi, że nie jestem głupia, że każdy człowiek jest wartościowy, a moja mama zna mnie mniej niż ja siebie samą. Bardzo
mocno odczułam wielki ból, kiedy Pani Kinga odeszła.
Klaudia: Pani Kinga była dla mnie bardzo bliską osobą. Swoją serdecznością stwarzała atmosferę bliskości, umiała się wczuć
w czyjąś sytuację, zdarzało się, że nieraz bardzo trudną. Zawsze
miała dla każdego dobre słowo. Najbardziej podziwiam to, że
mimo własnej choroby, uśmiech nie znikał z jej twarzy.
Paulina: Na zajęciach z techniki wykonywałam serwetkę
z rafii. W trakcie którejś lekcji przyszła Pani Kinga, zobaczyła
moją pracę i powiedziała, że jej się bardzo podoba. Postanowiłam podarować serwetkę Pani i tak zrobiłam. Pani Kinga była
bardzo zadowolona.”
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – taki napis
umieszczono na płycie nagrobnej księdza Jana Twardowskiego.
Kinga odeszła, ale wciąż jest blisko. Jej obecność wśród nas to wielki dar, który zachowamy w sercach i w pamięci. Jednak żal pozostaje, bo dobrze było ją spotykać, rozmawiać o sprawach zwykłych
i niezwykłych, zastanawiać się wspólnie nad tym, jak żyć.

s. Elżbieta Więckowska FSK

Wspomnienie

K

ingę poznałam wtedy, gdy uczyłam rysunku w najmłodszych klasach Szkoły Podstawowej, a Ona uczyła języka angielskiego. Uczyła solidnie, bo zwróciła się do mnie z pytaniem,
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jak zrobić ilustrację do słowa „school”. Wyjaśniłam wtedy, że nie
należy robić podobizny fasady, bo to nic nie powie niewidomym
dzieciom. Że, jeśli ilustracja ma mieć jakąś wartość, to należy
zrobić plan budynku.
Nie pamiętam, czy wtedy zrobiłam plan nieistniejącego już
budynku szkolnego. Wiem, że ten plan służył mi potem znakomicie do realizowania z dziećmi nauki posługiwania się planem.
Potem, gdy Kinga uczyła o sztuce, pokazywała mi rysunki
dzieci na temat trudnych dla nich pojęć. Widać było, że potrafi wyzwolić swobodną, niesugerowaną przez dorosłego wypowiedź graficzną dziecka.
Najbliżej współpracowałyśmy wtedy, gdy podjęła nauczanie rysunku w najmłodszych klasach. W zasadzie realizowała
nasz zarys programu zaproponowany w „zielonej książeczce”.
Ale robiła to, jak wszystko, w sposób twórczy, ze zrozumieniem
istotnych potrzeb rozwojowych swoich uczniów. Konsultowała często ze mną swoje działania, co pozwoliło mi ocenić, na
ile twórczo pracowała. W jednej z ostatnich naszych rozmów
tłumaczyła mi, że dokładne poznanie przez dziecko przestrzeni
własnego ciała służy umocnieniu poczucia własnej tożsamości.
Stąd tak dokładne studium sylwetki, głowy, twarzy udokumentowane pracami dzieci pokazanymi w prezentacji towarzyszącej
sprawozdaniu Kingi na sesji Ośrodka w czerwcu 2010. Nie starczyło Jej już sił na napisanie o tym artykułu.
Została po Kindze bardzo cenna dokumentacja: prace
uczniów z datą wykonania, tematem lekcji i spontanicznymi
wypowiedziami dziecka. Mówiłam Jej, że jest to materiał do porządnego doktoratu. Zapaliła się, ale po kilku dniach napisała,
że w Niebie doktorat nie będzie Jej potrzebny. Widać, że Pan
Bóg miał to samo zdanie na ten temat …
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INNE WYDARZENIA
28.10.

12.-14.11.

14.11.

16.11.

w Laskach gościliśmy dwunastoosobową grupę
nauczycieli i pedagogów specjalnych z Białorusi.
Spotkanie to było jednym z elementów realizacji
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a bezpośrednim organizatorem była Fundacja
„Rozwiń Skrzydła” z Lublina. Celem wizyty było
zapoznanie się z kompleksowym systemem wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce oraz wskazanie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania instytucji i organizacji wspierających osoby
niepełnosprawne. Cieszymy się, że kilkugodzinna
wizyta w naszym Ośrodku wpisała się w tę niezwykle cenną inicjatywę.
Litovel – Czechy. Międzynarodowy Turniej Goalballa. Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego
z Lasek zdobyła I miejsce.
w Domu św. Franciszka odbyło się przyjęcie do
Nowicjatu dwóch postulantek: s. Juli Jedraszko i s.
Oli Maczugi.
w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie kobiet kandydujących do samorządów. Brała w nim
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20.11.

20.-21.11.

23.11.

udział, jako kandydatka do Rady Miasta Jastrzębie
Zdrój, nasza absolwentka Hanna Pasterny, która
jest konsultantką do spraw osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.
jubileusz 25-lecia Profesji Zakonnej obchodziły:
s. Symeona od Jezusa Ofiary, s. Dominika od Zmartwychwstania Pańskiego, s. Maria Rosa od Jezusa
Cierpiącego, s. Radosława od Zwiastowania Pańskiego, s. Lilianna od Jezusa Cierniem Ukoronowanego. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez
dziewięciu kapłanów, Siostry odnowiły swoje śluby
zakonne.
w Katowicach na Ogólnopolskiej Spartakiadzie
w Goalballu UKS z Lasek odniósł wspaniałe zwycięstwo. Tytuł „Króla strzelców” zdobył Kacper
Kowalewski z klasy I gimnazjum.
w internacie Domu Dziewcząt wystąpił z koncertem Grzegorz Bożewicz, student ostatniego roku
klasy akordeonu Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. W programie
znalazły się utwory kompozytorów okresu baroku
i współczesne. Swoją grą artysta wykazał, jak wielkie możliwości muzyczne daje akordeon. W podziękowaniu artyście prezes Władysław Gołąb,
między innymi, powiedział: „Muzyka jest szczegolną formą wprowadzania niewidomych w piękno sztuki. Warto naukę gry na akordeonie wprowadzić w naszej Laskowskiej Szkole Muzycznej”.
Artysta Grzegorz Bożewicz ponownie wystąpił
w Laskach w Domu św. Maksymiliana, w dniu
13 grudnia. I tym razem młodzież przyjęła jego
występ entuzjastycznie.
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24.11.

26.-27.11.

29.11.

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
z okazji dorocznego
święta Pracowników
Pomocy Społecznej,
Prezydent RP Bronisław Komorowski
odznaczył
siostrę
Feliksę Bunikowską
FSK Drugim Złotym
Krzyżem Zasługi.
Redakcja „Lasek” serdecznie gratuluje siostrze Feliksie Bunikowskiej tak zaszczytnego wyróżnienia.
w Domu Pielgrzyma „Amicis”, przy kościele św.
Stanisława Kostki w Warszawie, odbyła się 39.
ogólnopolska konferencja „Kościół a kultura niezależna” – poświęcona doświadczeniom z lat 1945-1989. Wśród wykładowców byli: twórca badań
historycznych nad rolą Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej – prof. Jerzy Kłoczowski, były
dyrektor Biblioteki KUL – Andrzej Paluchowski,
ks. prof. Jan Sochoń, o. Aleksander Hauke-Ligowski OP oraz pracownicy IPN. W części drugiej
omawiano prace nad projektem badawczym „Żeńskie zgromadzenia zakonne w PRL”. Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża reprezentowały s. Alverna i s. Rut.
w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej odbyła się promocja książki Teresy Cwaliny pt. „Kartki z cmentarza”. Jest to zbiór artykułów publikowanych wcześniej na łamach naszego pisma. Profesor
Maria Prussak dokonała wprowadzenia, natomiast
fragmenty książki przeczytała Pani Maja Komo97

01.12.

02.12.

rowska. W spotkaniu brali również udział: prezes
oddziału warszawskiego KIK pani Joanna Święcicka, duszpasterz Klubu ks. dr Andrzej Gałka, prezes
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb z Małżonką, przełożona Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – matka
Anna Maria Sikorska oraz siostry. Niestety zimowa aura przeszkodziła niektórym w dotarciu na to
interesujące spotkanie.
złożył wizytę w Laskach Włodzimierz Turski, niewidomy Honorowy Prawnik Ukrainy, prezes nowej
organizacji z siedzibą w Kijowie, której celem jest
wychowanie niewidomych w duchu religijnym.
Towarzyszył mu prezes Związku Okręgu Kijowskiego. Goście byli ogromnie zainteresowani tym,
co dzieje się w Laskach. W dniu 2 grudnia wzięli
udział w konferencji organizowanej przez Fundację „Szansa”. Podczas tej konferencji prezentowali
własnego pomysłu telefon komórkowy z informacją głosową.
w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się
zorganizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych VIII edycja konferencji „Świat Dźwięku
i Dotyku” pod patronatem Małżonki Prezydenta
RP Pani Anny Komorowskiej. Współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi. Tym samym konferencja wpisała
się w stulecie Towarzystwa. Sesję merytoryczną
poprowadził prezes Sylwester Peryt. Jedną z osób
witających był prezes Władysław Gołąb, który
w imieniu Zarządu TOnO wręczył prezesowi Fundacji, p. Markowi Kalbarczykowi, Medal Towarzystwa „Pax et gaudium in Cruce”. Wyróżnienie
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03.12.

to zostało przyznane za wkład Marka Kalbarczyka
w działalność społeczną oraz udostępnianie polskim niewidomym nowoczesnych rozwiązań technicznych z zakresu informatyki.
Kolejnym punktem konferencji było wręczanie
„Idoli”. Pierwszą laureatką tego wyróżnienia była
śp. Zofia Morawska. W tym roku, między innymi,
Idola otrzymali: s. Elżbieta Więckowska FSK i trener pływania w naszym Ośrodku – p. Waldemar
Madej.
Wśród prelekcji warto wymienić wystąpienie prezesa Zarządu TOnO, Władysława Gołąba, który
mówił o problemach rewalidacji w Dziele Matki
Elżbiety Czackiej. Tytuł prelekcji zaproponowany
przez kierownictwo Fundacji brzmiał: „Wielkie
serce i myśli ofiarowane niewidomym – w stulecie
istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach”.
Główny walor konferencji polegał na prezentacji
przez kilkadziesiąt firm polskich i zagranicznych
nowoczesnego sprzętu ułatwiającego życie i pracę
niewidomym.
Pierwszy dzień konferencji zakończyły występy
Marcina Koziaka – uczestnika XVI edycji Konkursu Chopinowskiego oraz Janusza Skowrona
z zespołem, który zaprezentował koncert muzyki
jazzowej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Słabowidzących nr. 8 im. dr Zofii Galewskiej obchodził 60. rocznicę powstania. Z tej okazji po Mszy św. odbyły się uroczystości w siedzibie
Ośrodka przy ul. Koźmińskiej 7. Gratulacje w imieniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi złożył
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03.12.
04.-05.12.

06.12.

prezes Władysław Gołąb, wręczając pani dyrektor
Beacie Kotowskiej list gratulacyjny. W części artystycznej odbył się występ z udziałem młodzieży.
W uroczystościach wziął również udział dyr. OSW
w Laskach – p. Piotr Grocholski. Uczestniczący
w spotkaniu krewny Patronki szkoły – min. p. Jaromir Sokołowski, a także prezes W. Gołąb podkreślili związki dr Zofii Galewskiej z Laskami.
szkoła dla dzieci niedowidzących z ul. Koźmińskiej
w Warszawie obchodziła swój Jubileusz
dziewczynki z grupy II, z s. Agatą i p. Albertyną
Szocińską, wzięły udział w warsztatach New-Gospel, które miały miejsce w Domu Kultury „Świt”
na warszawskim Bródnie. Warsztaty zakończone
koncertem to wspaniałe przeżycie integrujące dzieci, młodzież i dorosłych we wspólnym uwielbieniu
Boga w muzyce. Twórcą warsztatów, a zarazem dyrygentem czterogłosowego chóru jest Peter Francis
z Londynu.
Radosne spotkanie z tradycją i kulturą żydowską
miało miejsce w siedzibie Teatru Żydowskiego
w Warszawie. Dzieci i młodzież z Ośrodka w Las-
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07.12.

08.12.

kach poznawały obrzędy związane ze Świętem
Światła – Hanuki.
w Warszawie w wieku 88 lat zmarła prof. dr hab.
Halina Woyke, wybitny naukowiec z dziedziny warzywnictwa i pszczelarstwa. W czasie okupacji była
harcerką w Szarych Szeregach. Podczas Powstania
Warszawskiego ranna w dniu 6 sierpnia nie przerwała czynnego udziału w Powstaniu. Odłamek
pocisku, który pozostał w nodze, dopiero po 50-ciu
latach dał znać o sobie, powodując kalectwo. Przez
ostatnie lata swego życia śp. Halina poruszała się
na wózku inwalidzkim. Harcerską zasadę służby
ludziom, Bogu i Ojczyźnie przestrzegała do ostatnich dni. Wspierała dzieła charytatywne, w tym –
w sposób liczący się – Laski. Pogrzeb, w którym
poza licznymi przyjaciółmi wzięli udział: Prezes
Zarządu TOnO, siostry franciszkanki i dziewczynka z internatu dziewcząt, odbył się w dniu 15 grudnia na Powązkach.
święto Domu św. Maksymiliana. W homilii podczas Mszy św. o. Eugeniusz Pokrywka przypomniał
postać Patrona – Jego życie, które było proste i zwy-
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08.12.

11.-12.12.

czajne, a jednocześnie dobre i święte. W części artystycznej Kółko Teatralne wystąpiło z inscenizacją
„Różany raj”, której akcja toczy się w miasteczku,
do którego przybył handlarz sprzedający sztuczne
rośliny. Na szczęście stary ogrodnik uświadomił
ludziom, jaką wartość mają spotkania i rozmowy
związane z pielęgnowaniem ogródków. Świętowanie zakończył występ chłopców, którzy zaśpiewali
kilka piosenek, oraz uroczysta wspólna kolacja.
nasza dawna wychowanka, Dominika Maciejewicz, złożyła pierwsze śluby zakonne we wspólnocie Sióstr Orionistek w Tortonie, we Włoszech,
jako siostra Maria Dominika. Zgromadzenie
Sióstr Orionistek przyjmuje niewidome kandydatki do wspólnot adoracyjnych Zgromadzenia. W Polsce nie ma takiej wspólnoty, dlatego
s. M. Dominika jest we wspólnocie w Tortonie. Wielu
z nas pamięta zapewne s. M. Dominikę jako mieszkankę Domku św. Władysława i furtiankę Domu
Dziewcząt. Cieszymy się darem Jej powołania.
drużyna z Lasek wzięła udział w Ogólnopolskich
Zawodach Pływackich „Nadzieje paraolimpijskie
Londyn 2012” w Szczecinie. Kacper Kowalewski
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13.12.

21.12.

zdobył srebrny medal, a Arkadiusz Duda – brązowy. Obaj zawodnicy są z klasy I gimnazjum.
kolejny raz, w grudniu, do szkoły podstawowej
i gimnazjum w Laskach zawitał św. Mikołaj. Przysłał swoich dwóch pomocników, którzy w niezwykle radosnej atmosferze wręczyli dzieciom i młodzieży prezenty. Wszystko stało się możliwe dzięki
inicjatywie pracowników firmy „Orange”, którzy
odpowiedzieli na skierowane do św. Mikołaja listy
naszych uczniów, spełniając ich marzenia.
w Laskach, przed rozjazdem dzieci i młodzieży na
święta, odbędzie się z ks. kard. prymasem seniorem Józefem Glempem, tradycyjny opłatek.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę i Władysława Gołąbów, Piotra Grocholskiego, Józefa Plachę, Dorotę
Szczepkowską, s. Elżbietę Więckowską FSK, s. Rut Wosiek
FSK.
Zdjęcia do numeru przekazali: M. Galster, A. Pawłczak-Gedyk, P. Grocholski, s. Irmina Landowska FSK, K. Markiewicz,
L. Michalik, H. Pasterny, D. Szczepkowska, s. Rut Wosiek FSK
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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
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku przeznaczonym
dla posiadacza rachunku)
Redakcja
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