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OD reDAKcJi

Józef Placha

Mały jubileusz
aj 2014 roku jest miesiącem szczególnym. Po pierwsze, to jubileusz dwudziestu lat wydawania naszego czasopisma.
W czerwcu 1994 roku rozpoczęliśmy naszą działalność redakcyjną skromnym biuletynem liczącym zaledwie 34 strony. Od tego czasu ukazało się już 119 numerów, które – dzięki Bogu – bez większych problemów mogą docierać do naszych Czytelników, przybliżając bieżące wydarzenia z życia Dzieła Matki Elżbiety Róży
Czackiej oraz przedstawiając problematykę związaną ze sprawą
osób niewidomych, a także zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jej chrześcijańskiego
wymiaru.
Nasz periodyk rozrósł się do 150–200 stron, i wypełnia – taką
mamy nadzieję – niszę informacyjną, mówiąc o potrzebach rewalidacyjnych osób z dysfunkcją wzroku, otwierając ich również na
problemy, którymi żyje współczesny człowiek.
Jak się dowiadujemy z relacji naszych Czytelników, także osoby zaprzyjaźnione ze środowiskiem Lasek korzystają z naszych propozycji tematycznych, a niektórzy uczestniczą we współredagowaniu pisma. Serdecznie dziękujemy za tę wspólną troskę o kształt naszego czasopisma.
A skoro już mowa o maju, warto również wspomnieć o genezie motywu maryjnego wykorzystanego na okładce naszego czasopisma. Figurka Matki Bożej z Jezusem z otwartymi ramionami była własnością księdza Jana Ziei, który ofiarował ją Laskom. Była
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to jedyna rzecz, jaka ocalała w mieszkaniu Księdza w wyniku działań wojennych z czasów Powstania Warszawskiego. Figurka została umieszczona w niszy złamanego konara drzewa naprzeciw Starego Domu Dziewcząt w Laskach.
W bieżącym numerze publikujemy Sprawozdanie z działalności naszego Stowarzyszenia w wersji rozszerzonej. Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w dniu 31 maja br. zaprezentowane zostaną tylko jego wybrane fragmenty.
Mając na uwadze jubileuszowy ton bieżącego numeru „Lasek”,
zamiast kolejnego załącznika z zakresu myśli tyflologicznej i pedagogicznej, proponujemy naszym Czytelnikom rozważania Drogi
Krzyżowej, jaką odbyliśmy w Laskach 11 kwietnia br., zatrzymując się przy poszczególnych stacjach usytuowanych na drodze od Domu Świętego Maksymiliana, poprzez cmentarz zakładowy aż do
Kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Wyszliśmy z założenia, że rozważania te mogą nam służyć nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale
także przez cały rok. Korespondują one z zasadniczym przesłaniem
Matki Czackiej i Jej ideowym credo: „Przez Krzyż – do Nieba”.
Autorami rozważań są osoby niewidome oraz duchowni i świeccy pracownicy Dzieła Lasek. Te trzy grupy naszego środowiska
mieszczą się w strukturze „TRIUNO”, którą Założycielka uczyniła zasadniczym celem naszego zaangażowania, z myślą o oddawaniu czci Trójcy Przenajświętszej. Naszym pragnieniem jest, aby także dzisiaj, jeżeli tylko możemy, nawiązywać do tego modelu ścisłej
współpracy i w ten sposób wypełniać testament Matki oraz rozwijać Jej pierwotne założenia.
Wkraczając w kolejny rok naszej działalności redakcyjno-wydawniczej, chcielibyśmy kontynuować wskazaną przez naszą Założycielkę strategię myśli i ducha, otwierając się na wszystko, co przybliży nas zarówno do Boga, jak i do siebie nawzajem.

liSt

Władysław Gołąb

O demokracji
emokracja jest jedną z form sprawowania władzy. Demokracja, to po prostu ludowładztwo. Zatem lud wybiera swoich
przedstawicieli, którzy z ich mandatu sprawują władzę. Papież
Franciszek kiedyś powiedział: „Prawdziwa władza – to służba, i to
służba aż po krzyż”. Z kolei przed przeszło dwu tysiącami lat pisał Arystoteles: „Tam gdzie jest wielość, musi być i rządzący”. Zatem władza z natury rzeczy nie jest czymś złym i ujęcie w prawną organizację społeczności ludzkiej jest moralnie zasadna. Jak pisze ks. dr hab. Jacek Grzybowski „władza nie jest grzechem, choć
czasem grzech generuje i grzechowi służy. Dlatego św. Tomasz
z Akwinu z całą mocą twierdził, że jeśli władza jest naturalnym
skutkiem ludzkich społeczności, to jej celem jest zawsze realizacja dobra; by jednak władza nie była przyczyną smutku, musi być
realizowana przez kogoś, kto ma w sobie odpowiednie do rządzenia predyspozycje, są nimi dwie ważne postawy: sprawiedliwość
i roztropność”.
2014 rok to czas różnych wyborów: 25 maja wybieramy posłów do parlamentu europejskiego, a jesienią radnych do władz
samorządowych. Wybory to nie tylko prawo, ale i obowiązek. Nie
mogę narzekać na władzę, gdy sam uchylam się od jej wyboru.
Może mi ktoś powiedzieć, że nie mam z kogo wybierać, bo żaden
z kandydatów nie zasługuje na to, by mnie reprezentować. Jest na
to rada: zawsze mogę wybrać najmniejsze zło, zgodnie z posiadaną wiedzą.

D

8

LIST

W dniu 31 maja mamy zebranie ogólne Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. I my będziemy wybierać nowych trzech
członków Zarządu Towarzystwa i pięciu członków Komisji Rewizyjnej. Jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji, aniżeli przy wyborach,
o których była mowa wyżej, bo siebie wzajemnie znamy. Wybranym władzom Towarzystwa możemy śmiało stawiać wymagania
wskazane przez papieża Franciszka, bo Dzieło Lasek jest Dziełem,
jak pisała Matka elżbieta Czacka: „z Boga i dla Boga i innej racji
bytu nie ma”. Możemy zatem domagać się ofiarnej służby. Jeżeli
ktoś przychodzi do Lasek, aby budować swoją pozycję społeczną lub materialną, z góry skazany jest na niepowodzenie. Jeżeli natomiast ktoś chce dać z siebie jak najwięcej w służbie niewidomym,
ten znajdzie w Laskach miejsce pełnego własnego rozwoju. Kiedyś pisałem na łamach „Lasek”, że w Dziele naszym nie ma ludzi
ważnych, bo każdy stanowi ważne ogniwo w tej skomplikowanej
strukturze. I ten kto pełni funkcję dyrektora i ten kto stoi przy szlabanie, swoją pracą rzutuje na obraz Lasek. Każda źle wykonana
praca wprowadza swoisty zgrzyt odbijający się na całym Dziele.
Pochylam głowę przed każdym członkiem Dzieła, który buduje
je z pełną ofiarnością i oddaniem. Pragnę, abyśmy czuli się jedną rodziną mocno zakorzenioną w duchowości Matki elżbiety
Czackiej. Ona kochała nas wszystkich i pragnie abyśmy i my wzajemnie się miłowali.
Ponieważ ten numer „Lasek” jest już ostatnim przed miesiącami wakacyjnymi, życzę wszystkim: siostrom, pracownikom
świeckim i niewidomym dobrego odpoczynku i nabrania sił do
dalszej służby.
Laski, dnia 12 maja 2014 r.

W śWietle KANONiZAcJi
Kwiatki Dobrego Pasterza Jana XXIII*

uncjusz chętnie przyjmował zaproszenia, ale nie wszystkie.
„Nigdy nie widzę Monsigniora na przyjęciach w moim salonie” – mówiła pewna bogata dama z paryskiej arystokracji. „Boję się, żeby pani nie skompromitować” – odparł uprzejmie nuncjusz.
* * *
Kiedy nuncjusz po raz pierwszy przyjął Daniela Ropsa, powiedział
do niego z westchnieniem: Ach, drogi panie, powinniśmy modlić
się razem do Pana Boga, żeby odebrał mi połowę tłuszczu i przekazał ją panu.
* * *

N

* Wybór z książki Teresy Jankowskiej: Człowiek, dla którego modlitwa była oddechem. Błogosławiony, a wkrótce Święty. Papież Jan XXIII, Wydawnictwo
FIDeI, Warszawa 2013.
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Po uroczystej sesji Akademii Francuskiej oświadczył: To piękny
i urzekający przybytek; Można tu usłyszeć piękne rzeczy. Niestety, ławki są tak małe, że mieszczą tylko pół nuncjusza.
* * *
Kardynał Roncalli zwierzył się kiedyś prezydentowi Auriolowi: Jestem bardzo łakomy, znalazłem małą restauracyjkę, gdzie dają
wspaniałe obiady. Jednak kiedy tam idę, to później wieczorem już
nic nie jem, a na drugi dzień za pokutę poszczę.
* * *
Pewnego razu kardynał Roncalli postanowił służyć do Mszy świętej, którą miał odprawić jeden z jego bratanków. Na nieśmiały
opór młodego księdza odpowiedział stanowczo: Przykro mi, ale
będę się upierał. Chcę zobaczyć, czy umiesz odprawiać Mszę
świętą.
* * *
Co czułem, gdy mnie wybrano papieżem? Oczywiście duże wzruszenie i niepokój. Zarazem jednak czułem się jak niemowlę w pieluszkach. Sutanna, którą mi dano, była strasznie wąska
i ściskała mnie jak obręcz.
* * *
Kiedy po swoim wyborze przeczytał, że będzie „Papieżem przejściowym”, z niesmakiem stwierdził: Piszą tak, jakby ta zmiana była przesiadką z autobusu do autobusu.
* * *
Jan XXIII opowiadał, że w pierwszych miesiącach pontyfikatu
zdarzało się, że kiedy rozmyślał nad jakąś szczególnie trudną decyzją, budził się w nocy i zdawało mu się, że jest kardynałem. Mawiał wtedy do siebie: porozmawiam o tym z papieżem! Ale zaraz
uświadamiał sobie sytuację: Przecież to ja jestem papieżem! Wobec tego porozmawiam o tym z Panem Bogiem!
* * *

Kwiatki Dobrego Pasterza Jana XXIII
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Raził go splendor. Nie lubił oficjalnych ceremonii i przepychu szat
pontyfikalnych. Mówił bez osłonek: Jestem ubrany jak perski satrapa.
* * *
Szczególnie nie lubił „sedia gestatoria”. Kołysanie się tego przenośnego fotela przyprawiało go o zawrót głowy. Dlatego też korzystał z niego bardzo rzadko i tylko po to, aby jak najwięcej wiernych mogło go widzieć. Jest to najbardziej niewygodny fotel, jaki znam, mawiał. Podwyższając zaś pensje niżej uposażonym
pracownikom w Watykanie, polecił szczególnie uwzględnić wynagrodzenie nosicieli „sedia gestatoria”. Mają przecież dziś o tyle cięższe zadanie niż dawniej – oświadczył.
* * *
Kiedy go o coś proszono, a obawiał się, że nie będzie mógł tego
spełnić, mówił: jestem tylko papieżem.
* * *
Zapytano Jana XXIII, czy lubi telewizję. No, myślę! – pada odpowiedź – odkąd dzięki niej widziałem, jak mnie wybrano papieżem, uważam, że ma ona ogromne znaczenie.
* * *
Właśnie w prostocie jest to, co naturalne, a w tym, co naturalne,
jest Bóg.
* * *
W każdym człowieku trzeba najpierw widzieć to, co dobre.
* * *
Wszystko wysłuchać, dużo zapomnieć, mało poprawiać.
* * *
Pośpiech jest tylko cechą ludzi niezbyt mądrych.
* * *
Trzeba patrzeć wysoko i daleko.
* * *
Pokój jest domem wszystkich.
* * *

12

W ŚWIeTLe KANONIZACJI

Chcę być dobry, zawsze dla wszystkich.
* * *
Siła biskupa leży w dobroci – cierpliwej, wielkodusznej, i braterskiej.
Dwie wspaniałe zalety: cierpliwość i spokój.
* * *
Małe ciernie, które znosimy przez miłość do Jezusa, rozkwitają
w róże.
* * *
O, jak bardzo trzeba nam naśladować Boga i mieć cierpliwość do
ludzi.
* * *
Siłę moją stanowi spokój wobec trudności.
* * *
Być stale zajętym i nigdy nie padać łupem pośpiechu – to przedsmak raju na ziemi.
* * *
Przechodząc ulicami Rzymu, jak to czynił wielokrotnie, Jan XXIII
usłyszał uwagę jakiejś kobiety, która mówiła do sąsiadki: Mój Boże, ależ on jest gruby! Odwrócił się i z miejsca zareplikował: Przecież pani dobrze wie, że konklawe nie jest konkursem piękności.
* * *
W czasie przyjęcia innego akredytowanego przy stolicy świętej,
gość zapytał: ilu ludzi pracuje w Watykanie? Och, nie więcej niż
połowa! – Odpowiedział Jan XXIII z przymrużeniem oka.
* * *
Chwała Bogu! Mamy zdrowe nerwy i wątrobę i dlatego lubimy towarzystwo i dobrze się czujemy, kiedy mamy ludzi dookoła siebie.
* * *

Kwiatki Dobrego Pasterza Jana XXIII
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Jan XXIII był niepoprawnym gadułą. Zdawał sobie z tego doskonale sprawę i nieraz żartował z tej typowo włoskiej przywary. Kiedy jednak zapytano Go na początku pontyfikatu, czy tak, jak Jego poprzednik mnożyć będzie wypowiedzi i encykliki, odpowiedział przekornie: Będę mówił dużo mniej, ale powiem tyle samo.
* * *
Otoczony w Asyżu przez dziennikarzy, powiedział między innymi: Piszcie takie rzeczy, które będziecie mogli bez wstydu odczytywać, kiedy będziecie mieli osiemdziesiąt lat.
* * *
Kiedy indziej stwierdził: Jeśli chodzi o Sobór, wszyscy jesteśmy nowicjuszami. Kiedy jednak zbiorą się biskupi, wówczas Duch Święty będzie na miejscu i wtedy zobaczycie, co się jeszcze będzie
działo.
* * *
Jest rzeczą bez dyskusji, że wszystkim nam złoży wizytę nasza siostra – jak ją nazwał Franciszek z Asyżu – śmierć. Czasem zjawia
się ona w sposób gwałtowny i nieoczekiwany. Bądźmy jednak spokojni, a nawet niewzruszeni, jeżeli nasze drzewo miało wydać
owoce.
* * *
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„Kwiatki” prawdziwe Jana Pawła II*

Melbourne, w listopadzie 1986 roku, odwiedza szkołę.
Młodzież zasypuje go pytaniami:
– Ojcze Święty, czy lubisz muzykę?
– Tak, lubię muzykę klasyczną, ale i nowoczesną. Nie jestem
człowiekiem przeszłości. Lubię nawet... no, jak to się nazywa?
– Rock?
– Tak, właśnie to. Umiem nawet rozróżniać poszczególne gatunki.
Młodzież wyraża swój entuzjazm.
– Tak, ale... zawsze wolę śpiew gregoriański – dodaje Ojciec
Święty.
* * *

W

* Wybór z książki Daniela Ange’a: Śmiać się i płakać z Janem Pawłem II. Kwiatki prawdziwe, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2008.

„Kwiatki” prawdziwe Jana Pawła II
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Przełożona generalna pewnej młodej wspólnoty uczestniczy
w mszy papieskiej. Witając się z nią, Papież dziwi się, że jest tak
młoda. Zakonnica odpowiada z promiennym uśmiechem: „Jestem
z pokolenia Jana Pawła II!”. Na to Papież: „Aha, ale przecież pokolenie papieża to rocznik 1920!”.
* * *
W Manili, w czasie SDM w 1995 roku, pięć milionów chłopców
i dziewcząt woła: „Lolek! Lolek!”. Tak go zdrobniale nazywano, kiedy był dzieckiem. Na to Papież: „Lolek to trochę zbyt poufałe. Jan
Paweł II zbyt oficjalne. Między jednym, a drugim jest... Karol!”.
Wszyscy zaczynają wołać: „Karol! Karol!”.
* * *
Pewna zaprzyjaźniona z Papieżem rodzina została zaproszona na
kilka dni do Castel Gandolfo. Wieczorem rodzice są zmieszani,
natknąwszy się na Jana Pawła II w... piżamie, jak pociesza ich dzieci. Usłyszał ze swojego pokoju, że głośno płaczą, i pośpieszył do
nich, uprzedzając rodziców.
* * *
Papież lubi odwiedzać małą wspólnotę kontemplacyjną, która na
jego życzenie w 1994 roku zamieszkała w sercu Watykanu.
W pierwszych latach klaryski gościły go rodzinnie w swojej małej bibliotece. Widząc serię książek oprawionych w ten sam sposób, Papież zapytał: „Co to jest?”. „To Twoje przemówienia, Ojcze
Święty”. „Czy wy je czytacie?” „Ależ... tak!”. „Che barba (Ale nudziarstwo)!” – wykrzyknął soczyście Papież!
* * *
W Krakowie, w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
roku, przed siedzibą arcybiskupów toczy się następujący dialog:
„Zostań z nami, zostań z nami!”. Papież odpowiada, śmiejąc się:
„Gdzie byliście 16 października zeszłego roku? Dlaczego nie było was, by mnie bronić? Zrobiliście tak jak ci Polacy, którzy zamykają drzwi stajni, jak koń już ucieknie!”.
* * *
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O pierwszej w nocy, kiedy już odszedł do sypialni, ciągle wiwatują na jego cześć, wołając: „Mów do nas, mów do nas!”. A potem
zaczynają śpiewać „Sto lat!”. W końcu Papież otwiera okno: „Ależ
moje dzieci, jak mam żyć sto lat, kiedy nie dajecie mi spać? Idźcie spać, bo inaczej zaśniecie w czasie mojej jutrzejszej homilii”.
Rozchodzą się spokojnie pod okiem sił porządkowych rozmieszczonych tam w stanie pogotowia.
* * *
Prawie wszędzie, gdzie spotyka się z Polakami, ci śpiewają mu „Sto
lat!”. W Chicago (gdzie jest chyba więcej Polaków niż w Warszawie) woła: „Jeśli nie przestaniecie, to pomyślą, że to polski hymn
narodowy!”.
* * *
Przyjmując na prywatnej audiencji pewnego biskupa, Papież nie
omieszka zauważyć, że od ich ostatniego spotkania biskup nabrał
ciała (żaden szczegół nie umyka jego nadzwyczajnej pamięci). Kiedy biskup z zadowoleniem relacjonuje, że „parafie jego diecezji
się rozrastają”, Papież dodaje: „Ich biskup także!”.
* * *
Kiedy Gianni Danzi zostaje wyświęcony na biskupa, Ojciec Święty mówi, śmiejąc się: „Kto wie, czy wyświęcenie biskupa łacińskiego z brodą jest ważne?”. Natomiast przyjmując Francesca Gioia,
nowego arcybiskupa Cemerino, kapucyna, który nie nosi brody,
zauważa: „Kapucyn bez brody, to jak samochód bez rejestracji!”.
* * *
Styczeń 1998 roku, kurs na Kubę. Dziennikarze pytają: „Jak zdrowie Waszej Świątobliwości?”. „Jak chcę wiedzieć, jak się ma moje zdrowie, czytam dzienniki”.
* * *

„Kwiatki” prawdziwe Jana Pawła II
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Pewnego dnia, pytany na temat wydatków związanych z jego podróżami, reaguje bardzo żywo: „Uważam, że nie powinno się tego przeliczać, jeśli uświadomimy sobie, że nasze odkupienie nie
ma ceny. Mówi się o wydatkach, kiedy chce się powstrzymać papieża. Mówi się, że kosztuje on więcej niż królowa angielska. Oby!
Ponieważ orędzie, które on głosi ma wartość transcendentną”.
* * *
Nawet swoją chorobę, która go coraz bardziej okalecza fizycznie,
potrafi przyjąć z humorem. Do Jeana Vaniera, który go pyta
o zdrowie, mówi: „Powyżej szyi wszystko w porządku”. Jednemu
prałatowi z kurii opowiada: „Papież nie kieruje Kościołem nogami”. Innemu, który martwi się o jego stan: „Włosy nadal są na głowie, głowa na szyi... jakoś to idzie!”.
* * *
W czasie ostatniego pobytu Papieża w szpitalu w lutym 2005 roku chirurg informuje, że czeka go tracheotomia: „To tylko mały
zabieg!”. „Zależy dla kogo!”. Humor nie opuszcza Papieża do
końca.
* * *
Jedna z polskich sióstr zakonnych przydzielona do posługi przy
Papieżu mówi do niego pewnego dnia: „Ojcze Święty, martwię się
o... Waszą Świątobliwość”, (zawahała się, myśląc o zdrowiu Papieża – santé, świątobliwość – sainteté). Na to Papież: „Ja także bardzo się martwię o moją świątobliwość!”.
* * *
Na koniec tego rozdziału na temat radości ukrzyżowanej oddajmy głos Joaquinowi Navarro-Vallsowi, który długie lata żył w bliskim otoczeniu Jana Pawła II: „To był papież radosny do samego
końca, nawet w chwilach cierpienia umiał patrzeć na życie z radością, która ma być cechą każdego chrześcijanina, wiara z radością”.
* * *
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W czasie synodu w Rzymie Papież jest zdziwiony, że żaden włoski kardynał nie jeździ na nartach. „U nas, w Polsce 40% kardynałów jeździ na nartach!”. „Dlaczego 40%? Jest was tylko
dwóch!”. „Ale prymas Wyszyński liczy się za 60%!”
* * *
Kardynał Stanisław Nagy, profesor, który wykładał z Wojtyłą w Lublinie, opowiada: „W czasie jednej z eskapad na narty w Tatrach
zniknął. Szukałem go na skraju zjazdu i znalazłem pod świerkami na kolanach, na modlitwie”.
* * *
Kiedy był młodym profesorem etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 250 kilometrów na wschód od Krakowa, co tydzień
jeździł tam pociągiem w przedziale z kuszetkami razem z dwoma czy trzema innymi wykładowcami. Ale już wtedy, ku rozczarowaniu tych ostatnich, którzy marzyli o prowadzeniu długich
dyskusji, Karol Wojtyła klękał na swojej kuszetce i modlił się co
najmniej do północy. Podobnie w przerwach między zajęciami,
zamiast iść na kawę, znikał w kaplicy na modlitwę. U dominikanek, gdzie się zatrzymywał, w żaden piątek nie opuścił odprawienia razem z siostrami Drogi Krzyżowej.
* * *
Zdarzyło mi się kilka razy zaskoczyć Papieża w czasie audiencji
– raz zaś w jego 75. urodziny, w trakcie zabawy ze śpiewami i skeczami, która trwała trzy godziny – jak próbował ukryć różaniec.
Patrząc i słuchając, jednocześnie rozmawiał ze swoją Matką.
* * *
Jan Paweł II nigdy, ani razu nie opuścił Drogi Krzyżowej, gdziekolwiek w świecie przebywał. 15 czerwca 1984 roku w Szwajcarii, w opactwie einsiedeln, dostaje pół godziny czy godzinę czasu wolnego na sjestę. O godzinie 15 idą po niego. Pukają do drzwi.
Nikt nie odpowiada. Otwierają. Nie ma go. (To przypomina ewangelię; szukają Jezusa, który zniknął – por. Mk 1,35–37). Wzywają ochronę, zamierzają wysłać na poszukiwania helikopter... Mo-
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że Ojciec Święty został porwany? W końcu, kiedy już wszędzie zajrzano, Papież znalazł się na trzecim piętrze klasztoru, na kolanach
przed stacją Drogi Krzyżowej. Był piątek, trzecia po południu. Papież wytropił istnienie małej Drogi Krzyżowej w tym korytarzu.
* * *
Modlitwa kontemplacyjna: „W ciągu całego mojego życia byłem
głęboko przekonany o absolutnym pierwszeństwie modlitwy,
a w szczególności modlitwy kontemplacyjnej, dla dobra wszelkiej
działalności wynikającej z mojego powołania”.
* * *
W samolocie lecącym nad Oceanem Indyjskim Papież odmawia
nieszpory. Sekretarz stanu, jego „zastępca”, mówi do niego:
– Ojcze Święty, dostaliśmy przez radio pilną wiadomość z Watykanu.
– Czy to bardzo pilne?
– Tak, bardzo pilne.
– Czy to bardzo ważne?
– Tak, Ojcze Święty, bardzo ważne!
– Dobrze, więc dokończmy modlitwę! Modlitwa przede
wszystkim, nawet wśród spraw najpilniejszych.
* * *
Świadectwo dziennikarza: „Odszedłem od Boga, a zwłaszcza odszedłem od Kościoła. Pogodziłem się z Kościołem, pogodziłem się
z Bogiem, patrząc na modlącego się Papieża. Byłem głęboko poruszony, widząc, jak ten człowiek klęka i pogrąża się w obecności Boga. Dzięki temu zrozumiałem, co było zabezpieczeniem dla
Kościoła: modlitwa Papieża. Modlący się Papież to skała, na której wszechmoc Boga buduje Kościół wśród burz historii”.
* * *
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Z wykrzywioną twarzą, drżeniem rąk, trudnościami w mówieniu,
Jan Paweł II nadal pracuje, pociągając ludzi ku ufności, do przekroczenia progu Nadziei. Żyje jakby cudem i zdaje się ironizować
na ten temat. Kiedy młodzi wiwatują na jego cześć: „Niech żyje
Papież!”. Odpowiada: „Tak, żyje. Na razie jeszcze żyje. Żyje we
Włoszech. Ma prawie osiemdziesiąt cztery lata, a młodzi chcą, żeby pozostał młody. Jak on to zrobi?”.
Jego męka, coraz bardziej bolesna, jest filmowana i w szczegółach transmitowana przez media. Jan Paweł II nadal pokazuje się publicznie, nie próbuje się chować, ukryć swojej słabości.
Taki jaki jest, do końca pozostanie tym, kim ma być: pasterzem,
pośrednikiem i przywódcą. I bardziej niż kiedykolwiek jest po
stronie człowieka, człowieka zranionego, cierpiącego, jakby zmiażdżonego przez tę „kulturę śmierci”, której przez ponad ćwierć wieku przeciwstawiał „kulturę życia”, Dobrą Nowinę ewangelii.
* * *
„Jest to cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości, [...]
całe to cierpienie jest w świecie również po to, by wyzwolić w nas
miłość”.
* * *
„Wierzący musi być cząstką światła, miejscem miłości, ożywczym
fermentem. A żeby być jasnym, trzeba żyć w nieustannym kontakcie z Bogiem” (audiencja w dniu 4 czerwca 2004 roku).
* * *
Warto zatrzymać się dłużej nad tym poruszającym spotkaniem
w godzinie, w której Papież – jak sam wyzna – dochodzi do „kresu swojej pielgrzymki”. I ta „pielgrzymka-błysk” do Lourdes faktycznie będzie ostatnim krokiem długiego pielgrzymowania na
ziemskim etapie jego życia złożonego od dwudziestu sześciu lat
z nieprzerwanego ciągu pielgrzymek przez całą ziemię, życia Papieża Pielgrzyma w pełni tego słowa.
* * *
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1 lutego 2005 roku Papież jest hospitalizowany w trybie pilnym
z powodu trudności w oddychaniu. 6 lutego błogosławi tłumy
w ciszy z okna szpitalnego, a biskup Sandri odczytuje w jego imieniu następujące słowa: „Nawet tutaj, w szpitalu, wśród innych chorych, o których myślę z wielką serdecznością, nadal służę Kościołowi i całej ludzkości”.
* * *
11 lutego na święto Matki Bożej z Lourdes kardynał Ruini odczytuje kolejne przesłanie Papieża, który właśnie opuścił szpital, do
chorych: „Jeśli złączycie wasz ból z cierpieniem Chrystusa umierającego na Krzyżu, by nas zbawić, będziecie pierwszorzędnymi
współpracownikami w zbawianiu dusz. To jest wasza misja w Kościele, zawsze świadomym wartości choroby, kiedy jest ona oświecona wiarą. Wasze cierpienia nie są więc nigdy niepotrzebne, przeciwnie, są cenne...”.
* * *
24 lutego Papież jest ponownie hospitalizowany, musi poddać się
zabiegowi tracheotomii. We Włoszech zostaje zorganizowany łańcuch modlitwy, który łączy parafie, klasztory i wspólnoty religijne.
W szpitalu Papieżowi z trudem udaje się napisać w małym notesie kilka słów po polsku i po łacinie: „Co oni ze mną zrobili? Ale
zawsze jestem totus tuus”.
Nowe przesłanie „umocnienia i nadziei”, nadane ze szpitala,
zaprasza do zrozumienia wartości cierpienia, które „w taki czy inny sposób dotyka nas wszystkich”. Ojciec Święty prosi o modlitwę.
* * *
2 kwietnia. Pierwsza sobota miesiąca. O godzinie 7.30 Papież może jeszcze uczestniczyć w eucharystii odprawianej przy jego łóżku i rano przyjąć kardynała Angelo Sodano. Około godziny 15,
uśmiechając się słabo, szepcze po polsku: „Pozwólcie mi odejść
do domu Ojca”.
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O godzinie 20 w pierwsze nieszpory Drugiej Niedzieli Wielkanocnej znowu jest przy nim odprawiana Msza św. Msza o Przenajświętszym Otwartym Sercu Jezusa Miłosiernego, które ukazuje swoje rany, by mógł je zobaczyć i dotknąć Tomasz, a przez niego wszyscy wierni w wiekach, które nadejdą. Dokładnie tę
niedzielę Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu.
Mszy św. przewodzi kardynał Stanisław Dziwisz z udziałem kardynała Mariana Jaworskiego, łacińskiego arcybiskupa Lwowa, biskupa Stanisława Ryłko, przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Świeckich i biskupa Mieczysława Mokrzyckiego, również sekretarza Papieża. Jan Paweł II otrzymuje wiatyk i powtórnie Sakrament Namaszczenia Chorych.
Godzina 21. Msza św. jest zakończona.
„W miłości, która ma swoje źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. (...) Jedyną prawdą zdolną zrównoważyć zło jest fakt, że Bóg jest Miłosierdziem”.
* * *
Godzina 21.37. Kończy się msza jego życia. „Z Kościołem i jako
Matka Kościoła Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. Jej pozwala się poprowadzić...”.
* * *
Ostatni „kwiatek”, jeden spośród mnóstwa innych, które miały
miejsce, kiedy oddawaliśmy Papieża Niebu i w dniach, które nastąpiły po czasie jego paschy: w krypcie św. Piotra po odejściu kardynałów został tylko kardynał Comastri razem z sanpietrini (robotnikami z bazyliki). Ci go pytają: „Czy możemy się pomodlić,
zanim położymy płytę?”. I wszyscy klękają: „Ojcze Święty, jesteś
Papieżem rodzin, powierzamy Ci nasze małżonki, nasze dzieci,
nasze rodziny, które przeżywają największe trudności...”. Kardynał Comastri jest wzruszony do łez.
* * *

NAGrODA DlA DOMU W NiepOŁOMicAcH
Władysław Gołąb

kwietnia br. podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie
zostały wręczone nagrody Znaku i Hestii im. Księdza Józefa Tischnera. Nagrodą zostali uhonorowani: ks. prof. Jan Kracik, ks. Jacek Ponikowski – dyrektor Domu dla Niewidomych
Mężczyzn im. Matki elżbiety Czackiej w Niepołomicach oraz prof.
Karol Modzelewski.

23.

Ksiądz Jacek Ponikowski po odebraniu nagrody
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DOMU W NIePOłOMICACH

Ta coroczna nagroda przyznawana od 2000 roku ma promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”.
W imieniu chorego ks. Jana Kracika nagrodę odebrał jego brat
Stanisław – burmistrz Niepołomic, następnie Wojewoda Małopolski, a obecnie dyr. szpitala im Józefa Babińskiego w Krakowie.
Ks. Jan Kracik zmarł w dniu 24 kwietnia w wieku 72 lat. Należy w tym miejscu podkreślić, że jeszcze przed śmiercią wyraził
on wolę przekazania swej nagrody na rzecz Domu prowadzonego przez księdza Jacka Ponikowskiego.
Przypomnijmy, że Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki elżbiety Czackiej w Niepołomicach jest placówką Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, powołaną do życia i prowadzoną przez
ks. Jacka Ponikowskiego na zasadach, jakie Matka Czacka przyjęła, tworząc Dzieło Lasek.
Historię placówki w Niepołomicach oraz rozmowę z księdzem
Jackiem Ponikowskim przedstawimy naszym Czytelnikom w jednym z najbliższych numerów „Lasek”.

O pOtrZeBie MODlitWY

Józef Placha

Kilka uwag na temat modlitwy
odlitwa nie może być sztuką dla sztuki, ale przede wszystkim powinna być konkretyzacją wiary. Może być jej zwerbalizowaniem bądź milczącym trwaniem. Zdarza się, że jest również działaniem, a nawet pracą. Niewątpliwie jest zewnętrznym
znakiem naszej religijności; spotkaniem z Bogiem poprzez szczególny rodzaj dialogu i odpowiedzią człowieka na Boże zaproszenie do wspólnoty z Nim.
Autentyczna modlitwa będzie więc daleka od wszelkiego rodzaju pamięciowych formułek czy innych utartych schematów
rozmowy. Jak każde spotkanie dwóch osób, również spotkanie
z Bogiem domaga się elementu spontaniczności. Nie znaczy to,
że stałe i tradycyjne formy pacierza (od „pater” – ojciec) muszą
być kojarzone tylko i wyłącznie z „modlitwą warg”. Również i one
mogą być wypełnione autentyzmem i wyrażać pełne zaangażowanie człowieka w niezwykły dialog w postaci dziękczynienia,
adoracji, przeproszenia, uwielbienia czy prośby. Gdy odmawiamy „Ojcze nasz” łączymy się z innymi we wspólnej modlitwie Kościoła. W gruncie rzeczy nie są to tylko słowa człowieka skierowane do Boga, lecz słowa Jezusa, jakimi zwracał się do swego Ojca.
Bywa, że modlitwa jest skargą człowieka, jak w przypadku nękanego cierpieniami Hioba. Na pewno przestaje być prawdziwą
modlitwą w momencie, gdy zaczyna się „handel” człowieka z Bogiem.

M

26

O POTRZeBIe MODLITWy

Niezdrowa duma i przekonanie, że niczego od innych i nikogo nie potrzebujemy, na pewno nie sprzyjają nawiązaniu rozmowy z Bogiem.
Również brak stałości jest pewną przeszkodą w nawiązaniu
pełnej więzi między człowiekiem i Bogiem; tak samo zresztą jak
w prawdziwej miłości: kontakt „od czasu do czasu” jest jej wynaturzeniem. Modlić się trzeba zawsze (łk 18,1).
Prawdziwie kochać i modlić się, to trwać przy Bogu „w pogodę i niepogodę”. To nieustanny upór stania przy Nim bez osłonek
i sztucznego makijażu, wierząc, że właśnie Bóg – jak nikt inny –
usłyszy nasz głos. Jednak przedtem człowiek musi Jego głos usłyszeć.
Modlitwa więc to bardziej wysiłek słuchania niż mówienia.
Ważne jest również włączenie się w modlitwę liturgiczną, poprzez którą Kościół oddaje Bogu chwałę. Brewiarz jest tego przykładem.
Byłoby poważnym zaniedbaniem, gdybyśmy w rozważaniach
nad modlitwą nie podkreślili wartości ciszy, która jest naturalnym
kontekstem i jednym z najbardziej potrzebnych nam – zwłaszcza
dzisiaj – uwarunkowań, sprzyjających wychowaniu do modlitwy.
Temu miało służyć wprowadzenie – na samym początku redagowania naszego czasopisma – rubryki: „W zaciszu izdebki”.
Chcielibyśmy, aby nadal pełniła ona rolę służebną w budzeniu modlitewnej wrażliwości, pomagając w refleksji i w osobistym doświadczeniu rozmowy z Bogiem.
Zachęcamy naszych Czytelników do dzielenia się tego rodzaju doświadczeniem.

W ZAciSZU iZDeBKi
Józef Korn

W dwóch jest większa siła…
W dniu kanonizacji
Jana XXIII i Jana Pawła II
Myśl
że w dwóch
jest większa siła
niż jednego
można również odnieść
do dwóch papieży:
papy Jana XXIII
oraz ojca Jana Pawła II
Każdy z nich inny –
choć ten sam mianownik:
Jezus Chrystus
oraz duch ewangelii –
tak więc
papież Franciszek
postanowił
by ich kanonizować
tej niedzieli
To niedziela
Bożego Miłosierdzia
zgodnie z testamentem
świętej Faustyny –
szczególnie dla Bergamo
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i Wadowic
miejsca narodzin
obydwu papieży
Pierwszy
nazwany patronem pokoju
drugi
opiekunem każdej rodziny
zaś obydwaj
połączeni pospołu
są znakiem czasów
dla każdej godziny
Ważna każda
minuta i sekunda
gdyż bez miłości
do własnego brata
perspektywa
rozwoju świata
smutna –
grozi nam nawet
totalna zagłada
Potrzeba więc wzmocnień
dobra każdego
w tym łącznej świętości
obu papieży
podpartej
Jezusową ewangelią
by mnożonym dobrem
zło przezwyciężyć
27.04.2014
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Józef Korn – Nic więcej

Nic więcej…
Wycisz się
gdy wszystko wali się na głowę
Oderwij
od natrętnych myśli złowrogich
Nie każ się
wodzić za ucho komukolwiek
Nie waż się
ulec jakiejkolwiek zazdrości
Zapomnij
o dobrych radach złych przyjaciół
Nie pozwól
by kreowano cię na wodza
Pamiętaj
by nie wpaść w zgubny zwykle nałóg
Nie daj się
wmanewrować w życie bez Boga
I porzuć
nadmierną i pyszną ambicję
Naucz się
kochać bez reszty i nic więcej…
19.01.2014
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Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży Stróżu
przyjdź i stań
pod mym bokiem –
nie szczędź
swojego trudu
bądź dla mnie
Bożym okiem
Chroń mnie
od ducha złego
czczej zarozumiałości –
i od siebie
samego
gdybym kiedyś
miał zbłądzić
Ostrzegaj wówczas
w porę pomóż
zrozumieć siebie –
naprawić
jakąś szkodę
bym mógł
spotkać Cię
w niebie
31.01.2014
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Józef Korn – W brata przemień wroga

W brata przemienić wroga
Narodowi ukraińskiemu
Brat przeciw swemu
bratu
i naród wbrew
swojemu narodowi –
w dodatku
wszyscy w zgorzknieniu
Tak buduje się
pokój –
samobójczym płomieniem?
gdzie zabrniemy
w ten sposób –
wojennym wypaleniem?
Jedyna jest w tym rada
by zasiąść do rozmowy –
może prosić
pół świata
by pomógł dojść
do zgody?
Jednak najlepszą bronią
jest prosić
Mocy Boga –
by swą pomocną Dłonią
w brata
przemienił wroga
20.02.2014
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Uczyć się życia…
W 25. rocznicę Okrągłego Stołu
Mówi się
że historia jest
magistra vitae
z myślą
o nie powielaniu
błędów przeszłości –
z nadzieją
na wciąż lepsze
i piękniejsze życie
wychodząc
z licznych zagrożeń
i przeciwności
Historia też
czasem
wielkim kołem
się toczy
kiedy z pasją
wracamy do tych
samych błędów –
tocząc wciąż te same
małe i duże wojny
raniąc nawet mocniej
niż znane
sprzed wieków
Wydaje się
że owszem
wyciągamy wnioski

Józef Korn – Uczyć się życia przy okrągłym stole

na zbyt krótką metę
i nie do końca
szczerze –
a nawet niektórzy
obmyślają
co zrobić
by skuteczniej
niż przedtem
osiągnąć
swe cele
W wymiarze
światowym
są pełni
złych zamiarów:
jak najwięcej
dla siebie
często
kosztem innych –
argumentem siły
nie siłą argumentów
wojennymi podchodami
niszcząc
niewinnych
Jednak
wszystko
zaczyna się
zwykle w rodzinie
potem piaskownicy
podwórku i ulicy –
w przedziwnych
dziecięcych zabawach
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gdzie
ktoś ginie –
tam rodzą się
wojny i światowe
konflikty
Wracając
częściej
do nauczycielki
życia: historii –
która nie musi
toczyć się kołem
prośmy Boga
by mądrość
nas nie opuściła –
by uczyć się
życia
przy okrągłym
stole

Józef Korn – Tryptyk Maryjny
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TRYPTYK MARYJNY
Boża i nasza Matka
W dniu Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
Uczestniczy
w Bożej świętości
Maryja –
także Niewiasta
z Apokalipsy Jana –
przez Wcielenie
swego i Bożego
Syna
drogę zbawienia
nam przygotowywała
Jest Matką
nie tylko
Jezusa Chrystusa –
także umiłowanego
ucznia Jana –
który wziął Ją
do siebie
z miejsca cierpienia
gdzie Jezus
powiedział:
oto syn
i Matka
Dlatego
również wszyscy
Jego uczniowie
z czasów apostołów
i pierwszych chrześcijan –
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a także
współcześni nam
apostołowie –
mogą wziąć
Matkę do siebie
jak Pan
zechciał
Skoro jest
naszą Matką
i swego Syna
będąc przy Jezusie
do samego końca –
należy ufać
że Jej miłość
matczyna
również przygarnie
wszystkich ludzi
Kościoła
Zwłaszcza
w różnych przeciwnościach
i w cierpieniach
Matka pozostanie
z nami
do końca
przytuli do serca –
na duchu
podtrzyma –
prowadząc nas
do domu
Syna i Ojca
3.05.2014
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Módl się za nami…
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Fatimskiej
Głoszenie
ewangelii Jezusa
bez Maryi
pewnie nie byłoby
wystarczająco skuteczne
gdyby nie Jej
miłość w Betlejem
i w Nazarecie –
Dobra Nowina
nie dotarłaby
do nas
bez Niej
Przy Niej
Jezus mógł
uczyć się
i dorastać mądrze
potem głosić
przemyślane Słowo Boże
innym –
wreszcie
razem z Nią
nieść swój
ciężki krzyż
na Golgotę –
jako Dobry Pasterz
swoich owiec
i Krzew Winny
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Wzięta
przez swojego Syna
do samego nieba
zstąpiłaś
z modlitewnym orędziem
do Fatimy –
Matko Boża
ocal od złego –
Tyś łaski pełna
i czystej miłości –
módl się
za nami
grzesznymi
13.05.2014
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Wspomożycielka Wiernych
W dniu Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych
Ustanowiona
przez Kościół
Wspomożycielką
rzesz wiernych –
przywróć nas Maryjo
Bogu –
rozpal
żar serc
nie najświętszych
Czcząc Cię
jako Bożą Matkę
zbliż do Jezusa
Chrystusa –
umocnij
Jego przesłanie –
scal w jedno
jak Święta Trójca
Naucz
żyć godnie
z innymi –
budując
prawdziwy pokój –
wskaż
radami matczynymi
jak usuwać
belkę z oczu
24.05.2014
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Włodzimierz Leśniak

O twórczości Witka Orzecha

ostałem zaproszony do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, gdzie miała miejsce niezwykle miła uroczystość. W sali działu multimedialnego odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych Witolda Orzecha.
Na uroczystości obecni byli: p. Anna Sadlak – dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Słupsk, Beata Kontnik –
pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,
Joanna Pępko – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, Marzena Jurczyk – prezes Spółdzielni Niewidomych im. majora
edwina Wagnera w Słupsku, Andrzej Miechowski – prezes Po-
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morskiego Oddziału TPG w Gdańsku, Teresa ławecka – przewodnicząca Społecznej Rady przy Urzędzie Miasta, Wiesław Szeląg –
dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członek Zarządu Koła Powiatowego PZN w Słupsku i przedstawiciel Urzędu Gminy
Kobylnica, gdzie mieszka Witold, absolwent Lasek. Obecne były wszystkie media lokalne.
Głównym pomysłodawcą i organizatorem wystawy była p.
Maria Chawier-Gliszczyńska, kierownik Działu Multimedialnego Biblioteki. Była to już piąta wystawa tego Artysty, który oprócz
całkowitego braku wzroku ma poważne problemy ze słuchem. Po
części oficjalnej zebrani obejrzeli eksponaty, a Witek udzielał informacji dotyczących jego pracy twórczej, która niezmiennie
wzbudza podziw i uznanie.

Praca plastyczna W. Orzecha
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Wystawa cieszy się dużym powodzeniem. Jest odwiedzana zarówno przez grupy zorganizowane, jak też osoby indywidualne.
Obecny na wystawie pracownik słupskiego zakładu karnego planuje spotkanie z artystą i udostępnienie tej wystawy osadzonym
w zakładzie aresztantom.
Środowisko niewidomych w Słupsku jest dumne, że ma wśród
swoich członków tak utalentowanego człowieka. Witek zaczął
przygodę twórczą z ... zapałkami, a ja odwiedzając go, zastanawiałem się, w jaki sposób można byłoby mu pomóc i pokazać te prace szerszemu gronu. Udało się. Pani Joanna Pępko z PZN sprawiła, że Witek dał się „wyciągnąć z domu”. Teraz jeździmy na różne spotkania do Gdańska, Warszawy, Lęborka, Potęgowa.
Witold podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych zdobył wyróżnienie, otrzymał też nagrodę
Prezydenta Miasta Słupska, stypendium od Starostwa Grodzkiego i Wójta Gminy Kobylnica.
Skąd Witek bierze pomysły? Inspiracją są bajki, książki, które z pasją czyta. Tworzywem, z którego korzysta, są zapałki, papier, sklejka, wszelkiego rodzaju taśmy i lakier.
Prace Witka można podziwiać również na ekspozycji stałej
w Gminnym Domu Kultury w Potęgowie, słupskim Urzędzie Miasta oraz w siedzibie Pomorskiego Oddziału TPG w Gdańsku.
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Zofia Krzemkowska

Rola książki brajlowskiej w moim życiu
Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.
Janusz Korczak
łuchanie nie zastąpi samodzielnego czytania brajlem, bo chodzi przecież nie tylko o treść. Książka – zwłaszcza brajlowska
– którą mogę samodzielnie czytać, jest dla mnie dobrodziejstwem.
Dobrze, że panowie Ryszard Dziewa z Lublina i Marek Kalbarczyk
z Warszawy dbają o dopływ najnowszych pozycji brajlowskich.
Możemy je znaleźć w bibliotekach w Ośrodku w Laskach, w Warszawie przy Konwiktorskiej oraz przy szkołach dla niewidomych
w całej Polsce. Miłośnicy czytelnictwa oblegają je, by nie mieć
przerwy w czytaniu.
Książka wprowadza mnie w inny świat. Dostarcza wiedzy, informacji, głębokich przeżyć, treści myślowych, refleksji nad życiem i nad przemijaniem, pomaga w zagospodarowaniu nadmiaru wolnego czasu, przeciwdziała nudzie, osamotnieniu.
Najbardziej lubię biografie, wspomnienia, pamiętniki. Sama
napisałam: „Bydgoskie wspomnienia z lat 1948–2013”. Pisałam
w nich o ludziach szczególnie ważnych dla mnie. Dzięki sponsorowi mogły zostać wydane. Prezentowane we fragmentach w Bydgoskim Muzeum Okręgowym, a w telewizji w cyklu: „Nasze pamiątki”.
Chętnie czytam pozycje religijne, wyjaśniające prawdy wiary, przybliżające życie świętych. Znam dzieła Matki Czackiej. Często w swoich opracowaniach cytuję Jej myśli. Oto jedna z nich,
która może stanowić życiowe motto: „Miłość, która wszystkich
z sobą łączy w prawdzie, w życzliwości, sprawiedliwości i dobroci”.

S
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Lubię książki historyczne, z których poznaję przeszłość, np.
Zofii Kossak-Szczuckiej; podróżnicze – np. elżbiety Dzikowskiej
czy Wojciecha Cejrowskiego – poznaję z nich zwyczaje i warunki życia w innych krajach.
Nie zapominajmy o przeszłości
Szczególnie cenię niewidomych pisarzy. Oni to, o czym piszą,
znają nie z teorii, ale z autopsji, z własnych przeżyć. Wspomnę kilku, znanych mi osobiście, choć wydaje mi się, że trochę zapomnianych. Są to:
Dr Michał Kaziów autor powieści autobiograficznej „Gdy moim oczom” – także dostępnej w brajlu, „A jednak w pamięci” –
o kapitanie Janie Silhanie, „Dłoń na dźwiękach” – o dr. Włodzimierzu Dolańskim, „Postać niewidomego w oczach poetów”, zbiory opowiadań: „Zdeptanego podnieść”, „Hortencja” i „Ślady na
sercu”. Kaziów specjalizował się w recenzowaniu słuchowisk radiowych – Teatru wyobraźni. Związany był z Zieloną Górą, gdzie
mieszkał do końca życia.
Jadwiga Stańczak. W latach 1952–58 była naczelnym redaktorem „Pochodni”. Redagowała też kwartalnik „Niewidoma Kobieta”, będący kontynuacją „Głosu Kobiety”, który redagowałam
przez 37 lat do 1999 roku – do końca jego istnienia, przygotowując 173 numery pisma w powiększonym druku, w brajlu i na kasecie. Jadwiga Stańczak jest autorką książek: „Niewidoma”, „Ślepak”, „Przejście”, „Magia niewidzenia”, „Depresje i wróżby”, „Na
żywo”, „Dziennik we dwoje – Rozmowy z Mironem Białoszewskim”.
Jerzy Szczygieł z Warszawy – autor powieści: „Tarnina”, „Dopalające się drzewa”, „Drogi rezygnacji”, „Sen o brzozowych bucikach”, „Ziemia bez słońca”, „Szara rękawiczka”, „Powódź”, „Nigdy cię nie opuszczę”, „Jak trudno kochać”, „Po kocich łbach”, „Nie
jesteś inny”. Po jego śmierci wydano: „Poczekaj, błyśnie, pocze-
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kaj, otworzy się”, „Zejść z traktu”. Jedna z jego powieści pt. „Milczenie” została zekranizowana przez Kazimierza Kutza.
Napoleon Mitraszewski z Wrocławia jest twórcą autobiograficznej trylogii.
Wymienione tu tytuły niewidomych autorów nie są wznawiane. Ich pozycje pisarskie można jeszcze znaleźć w niektórych bibliotekach. Nieliczne książki drukowano w brajlu, inne zostały nagrane. Mówmy o nich młodym niewidomym. Niech pamięć o ich
literackim dorobku nie zaginie.
Piszący współcześnie
Powszechnie znany jest Józef Szczurek – wieloletni redaktor
naczelny „Pochodni”, z którym znałam się od okresu studiów. Ja
studiowałam w Poznaniu, on w Warszawie – dziennikarstwo na
UW. Wiele mu zawdzięczam, bo to on uczył mnie pracy redakcyjnej, u niego odbywałam praktykę, on korygował moje błędy
i potknięcia. Z perspektywy czasu w pełni to doceniam i dziękuję mu za cierpliwość i wyrozumiałość. Podobnie jak mnie również jego interesowały biografie zasłużonych niewidomych. Wielu z nich nie ma już wśród nas. W minionych latach udzielali oni
wywiadów, które były zamieszczane w „Pochodni”.
Mnie najbardziej zainteresowała autobiografia Józefa Szczurka, którą znam we fragmentach. Przejmująco pisze w niej o rodzinnych stronach, mamie, tacie, rodzeństwie, sięgając do najdawniejszych wspomnień z dzieciństwa. Nie pomija trudności, z jakimi musiała się zmagać rodzina, a z nią i on. Pierwsza jego
książka to „Ciemność przezwyciężona”.
Książka „Widzące ręce” – zbiór prac konkursowych na temat
Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” nadesłanych do Redakcji „Pochodni”.
„Oni torowali drogi” to wypowiedzi zebrane podczas dyskusji środowiska niewidomych na konferencji w Jachrance. Wielu

46

Z TyFLOLOGICZNeJ TeKI

uczestników tamtego spotkania już nie ma wśród nas. Jerzy Szczurek ocalił ich myśli od zapomnienia.
Szerzej chcę się zająć twórczością drugiego wybranego przeze mnie współcześnie piszącego Marka Kalbarczyka, który włączył do współpracy syna. Mottem jego pracy są słowa: „Każdy może być wielki”. Specjalizuje się on w pisaniu poradników, m.in.
„Świat otwarty dla niewidomych”, „Czy niewidomy może zostać
prezydentem?” „I ty możesz zostać matematykiem”, „Sto najpiękniejszych miejsc w Polsce – zabytki i krajobrazy wreszcie dostępne dla niewidomych i słabowidzących”.
Na okładce pierwszej z wymienionych publikacji możemy
przeczytać nast. słowa Krzysztofa Zanussiego: „Książka pana Marka Kalbarczyka jest jasna, przebija z niej nadzieja, tchnie optymizmem płynącym z odnalezienia sensu życia. Polecam ją wszystkim, którzy chcą wejść w świat niewidomych i wynieść z tego spotkania osobisty pożytek”.
Agnieszka Romaszewska-Guz tak ją opiniuje: „Jest to książka o możliwościach człowieka, niejednokrotnie ponad jego słabości, ponad załamania, rozterki, zwątpienie, ponad to wszystko, co widzący znają i potrafią”. Kalbarczyk jest optymistą, pracuje nad wykorzystaniem informatyki dla nowoczesnej
rehabilitacji niewidomych. W latach 90. współtworzył program
telewizyjny „Razem czy osobno”, był jedynym niewidomym prezenterem telewizyjnym. Zaprojektował i wykonał pierwszy syntezator mówiący po polsku. Do 12 roku życia trochę widział.
Uczęszczał do szkół dla słabowidzących w Warszawie i szkoły dla
niewidomych w Laskach, gdzie przebywał przez cztery lata. Studiował informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki UW. W mojej domowej bibliotece mam w czarnym
druku wydaną w 2004 roku wspomnianą książkę „Świat otwarty dla niewidomych – szanse i możliwości”. Kupiłam ją, będąc na
pokazie sprzętu rehabilitacyjnego. Stanowi ona zapis wywiadów
przeprowadzonych z osobami nowo ociemniałymi, które opowia-
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dają m.in. o przystosowaniu się do nowej sytuacji po utracie
wzroku, radościach i trudnościach z tym związanych, umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej, perspektywach
dalszego rozwoju po utracie wzroku. Niektórzy czytelnicy – znający prezesa Fundacji „Szansa dla Niewidomych”, redaktora naczelnego kwartalnika „Help” – utożsamiają eryka, jednego z bohaterów książki, z osobą samego autora. On jednak temu zaprzecza, twierdząc że opowiada o doświadczeniach własnych, ale
przede wszystkim swoich przyjaciół. Polecam ją nowo ociemniałym i ich rodzinom, bo jest optymistyczna i podbudowuje nadzieję na lepsze jutro.
Dwie pozostałe książki mogę czytać w brajlu i to jest dla mnie
najcenniejsze, bo nie jestem zależna od innych. W 2008 wraz
z Moniką Jurczykowską pisze „Dotrzeć do celu”. Fundacja „Szansa” wydała w trzech tomach pozycję „Czy niewidomy może zostać prezydentem?”. Autor dedykował książkę swoim czterem synom, pisząc: „Z Adrianem łączy mnie informatyka i wada wzroku. To on zainspirował mnie do napisania niniejszej książki”.
Bohaterem książki jest Adam, który stracił wzrok w wypadku samochodowym. Nauczył się chodzić z białą laską. Uważa się za domatora, rogatą duszę, chce odpocząć, ale otrzymuje propozycję
od kolegów – sześciu chłopców i pięciu dziewcząt – by wspólnie
wyjechać na wakacje nad morze pod namiot. Ma liczne wątpliwości. Uważa, że nie nadaje się do takich rzeczy. Najlepiej jest mu
we własnym domu. Nie wierzy, że odnajdzie się w trudnych warunkach polowych. Nie ma ochoty się denerwować, że czegoś nie
umie, albo nie lubi. Po utracie wzroku Adam nie bywał z kolegami na koloniach, na obozach, zabawach szkolnych, gdyż nie wiedział, jak miałoby to wyglądać. A koledzy? Rozumieli, że może
mieć wątpliwości, ale przekonywali, że wszystko będzie dobrze.
Czy zapewnienia kolegów przekonały Adama? Czy wyjechał z nimi? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziemy w prezentowanej książce. Polecam ją szczególnie młodym, tuż po utracie wzro-
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ku. Właściwe relacje z widzącymi rówieśnikami to ważna sprawa, która zaprocentuje w przyszłości.
Ostatnia pozycja, o której chcę wspomnieć, to wydana w 2013
roku książka „Smak na koniuszkach palców”, w czterech tomach
(wydanie drugie poszerzone), autorstwa Marka Kalbarczyka i Piotra Adamczewskiego. Kalbarczyk nie jest profesjonalistą w zakresie kuchni, dlatego poprosił do współpracy Piotra Adamczewskiego. Jego przepisy ozdabiają książkę. Książka zawiera kilka oddzielnych, przeplatających się ze sobą wątków. Można ją uznać za
rehabilitacyjną, kulinarną, jak i krajoznawczą. Znajdujemy tutaj
podpowiedzi, jak bezwzrokowo wykonać przeróżne czynności
w kuchni, są przepisy na potrawy charakterystyczne dla Mazowsza oraz opowieści o zabytkach tego regionu. Autor podróżuje po
województwie i wyszukuje ciekawe miejsca, opowiada o nich,
oglądając je tzw. trzecim okiem. Opowiada o swoich podróżach
i miejscach, które zainteresowały jego rodzinę. Mówi niewidomym, że warto ruszyć się z miejsca i wyjść na spotkanie z innymi ludźmi! Zapewnia, że nie czeka ich nic dobrego, gdy pozostaną bierni w domu. Powinni wejść do kuchni z bliskimi, by razem
przygotować coś dobrego.
Książka zawiera dwie mapy Polski z przejrzystą legendą z oznaczeniem granic i podziałem na województwa oraz liczne ryciny,
np. pomnik Warszawskiej Syrenki, pomnik Jana Kochanowskiego z Czarnolasu oraz jego muzeum, jest także Kaplica Matki Boskiej Anielskiej, którą podczas pobytu w Laskach często nawiedzam
i gdzie się modlę. Mnie szczególnie zainteresował rozdział: „Kampinos i Puszcza Kampinoska”. Autor pisze w nim: „Na obrzeżach
Puszczy Kampinoskiej znajduje się Zakład dla Niewidomych. Panuje w min szczególny klimat. Dobrze znam to miejsce. Dookoła panuje specyficzny dla tego miejsca spokój. Różni ludzie tu
mieszkają, spokojni i impulsywni, wykonują różne zawody, są
w różnym wieku, a jednak wszyscy zachowują się jakoś «jednakowo»! Jakby się umówili – w każdym razie inaczej niż gdzie indziej.
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Czy wynika to w faktu, że służą ważnej świętej misji pomagania
niewidomym, czy raczej las, pole, sad czy raczej wszechogarniający zapach, raz wiosenny, potem letni, aż wreszcie jesienny i zimowy, i te charakterystyczne odgłosy, czasem dźwięki przejeżdżającego opodal samochodu, kiedy indziej dzwon wzywający na
mszę, a także śmiech dzieciaków wędrujących z jednego krańca zakładu na drugi. Czy to może puszcza która jest dookoła, czy tylko fakt, że jest tu duży teren, wiele hektarów i wyciszone rozmowy, zamyślone twarze, jakby grzeczniejsze dzieci? Mówi się, że tę
atmosferę tworzy Matka Czacka i jej spuścizna”.
Myślę, że jest wśród czytelników wielu absolwentów Lasek,
których ze względu na wspomnienia ten opis może zainteresować.
Uważam też, że z podanych w książce przepisów można skorzystać, tym bardziej, że jest tu dużo cennych porad kucharza
z uwzględnieniem możliwości niewidomych. Wybierając się na
wycieczkę turystyczną do Radomia, Spały, Szydłowca, Sochaczewa itp. warto zapoznać się z zamieszczonymi wiadomościami
i wypukłymi rycinami.
Opracowane przez Fundację poradniki powinny znaleźć się
w szkolnych bibliotekach. Moim zdaniem są one zbyt mało popularyzowane. Obecnie, gdy nie ma stałego dostępu do nowych
wydawnictw brajlowskich, bo zlikwidowano ZWiN PZN, który
w niedawnej przeszłości odgrywał szczególną rolę w zaopatrywaniu niewidomych w najnowsze wydawnictwa, trzeba sięgnąć po
zasoby, które posiadamy w tyflopunktach. Ja z nich właśnie korzystam. W bydgoskim wypożyczyłam omawiane pozycje, a odbiorców pisma brajla, takich jak ja, jest wśród niewidomych nadal wielu. Oni wolą sami czytać, a nie tylko słuchać.
Na zakończenie kilka słów o autorze i jego osiągnięciach. Korzystałam z notki o autorach, którą opracowała dr hab. prof. PAN
Leonora Bużańska.
Marek Kalbarczyk urodził się w 1957 roku jako niedowidzący. Zawsze był uważany za wyjątkowego, choć sam tak nie sądził.
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Należał do najlepszych uczniów i studentów. W 1972 roku został
przyjęty do zwykłego warszawskiego liceum, przełamując stereotyp, że niewidomi mogą mieć trudności w kontaktach z widzącą młodzieżą. Jego pobyt w tej szkole był znakomitym przykładem, że jest inaczej. Był najlepszym uczniem i dostał się bez egzaminu na UW. Po raz kolejny był wśród najlepszych, chociaż
studia wspomina jako trudny okres. Niewidomi nie dysponowali brajlowskimi podręcznikami, lecz w dużym stopniu notowali
treści wykładów sami. Był zaangażowany w działalność, która negowała ówczesny system. Mimo rozlicznych zajęć i konieczności spędzania wielu godzin na nauce, był głęboko zaangażowany w pracę społeczną. Przewodniczył Sekcji Niewidomych Uczących się. Należeli do niej uczniowie szkół średnich oraz
studenci, którzy dążyli do poprawy sytuacji niewidomych, chociażby poprzez udostępnienie im podręczników. Po studiach
przez kilka lat daremnie szukał pracy. Pracodawcy mieli obawy,
że jako niewidomy sobie nie poradzi. W 1989 roku stworzył
pierwszą w kraju firmę tyfloinformatyczną ALTIX. Zaprosił do
współpracy innych niewidomych informatyków oraz widzącego
ekonomistę. Stworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
ALTIX istnieje do dzisiaj, Marek Kalbarczyk jest jej szefem.
Twierdzi, że w firmie nie chodzi o pieniądze, lecz o możliwość
realizowania misji. Rehabilitowanie innych niewidomych ma służyć walce z ich dyskryminacją. W 2000 roku Kalbarczyk opracował polską wersję brajlowskiej notacji matematycznej w ramach projektu wykonywanego dla Instytutu Podstaw Informatyki PAN na zlecenie Komitetu Badań Naukowych, a w 2004 roku
razem z Andrzejem Zarembą opublikował poradnik matematyczny dla niewidomych „I ty możesz być matematykiem”. W kolejnym poradniku matematycznym „Brajlowska notacja matematyczna. Jak to zapisać, a jak odczytać?”, napisanym z dr. Janem
Omiecińskim, porządkuje i poszerza swoje doświadczenia
w zakresie matematyki.
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Co sam autor mówi o sobie? „Życie jest najciekawszą grą,
w której chodzi o dotarcie do mety i pochwalenie się największym
dobrem, jakie uczyniło się dla innych. Poza tym niewiele rzeczy
jest ważnych. Są jedynie środkiem do realizacji głównego celu. Za
to dobro można dostać się do życia wiecznego, o którym w zasadzie nie mamy pojęcia. Możemy wiedzieć tylko tyle, że istnieje,
że jest wspaniałe. W ramach dążenia do dobra należy nieustannie wykorzystywać swoje zdolności, by inni mieli z tego pożytek”.
Jego praca została doceniona. W 1999 r. otrzymał Złotą Odznakę PZN, a w 2009 r. w konkursie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za zatrudnianie niepełnosprawnych osób otrzymał tytuł „Super Lodołamacza”. Również
w 2009 r. odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przyznało mu
tytuł „Człowieka bez Barier”. Został także laureatem konkursu
„Dobroczyńca Roku”. Oba wyróżnienia przyznano za społeczną
pracę na rzecz fundacji „Szansa dla Niewidomych”.
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Zofia Krzemkowska

Rekolekcje w Laskach
Serce Lasek
Wszystkie drogi do Ciebie biegną
Wszystkie drogi się wokół garną
Laskowy Królu wierny
Zorany bólem
Czarny
Sosnowe drogi śpiewne
Jak do miodnego ula
Do Ciebie płyną
Książę Pokoju
One są wszystkie Twoje
Do Ciebie dążą
Giną Tobie
i z Ciebie biorą początek
Sosny z żywiczą korą
Dęby
Z krwawiącym złotym liściem
Do Ciebie idą Chryste
Rzędem
Kopiąc się poprzez piasek
I wszystko rośnie ciszą
I wszystko jest pokojem
Słyszę
Jak bije Serce Lasek.
/s. Maria Gratia Zaleska FSK/
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o tu, 14 km od Warszawy, na skraju Puszczy Kampinoskiej,
znajdują się Laski warszawskie, a w nich znany na całym
świecie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
założony przez Matkę elżbietę Różę Czacką.
W istniejącym Domu Rekolekcyjnym przez cały rok odbywają się rekolekcje dla zorganizowanych grup i indywidualnie zgłoszonych osób, zwłaszcza młodych, szukających własnej drogi życiowej.
Niewidomi wybrali termin od 30 kwietnia do 3 maja 2014 –
pierwszy majowy weekend. Tu co roku spotykają się niewidomi
z całej Polski, by zanurzyć się w modlitwie.
Poprzednie rekolekcje, w których uczestniczyłam przed laty, prowadził krajowy duszpasterz niewidomych ks. dr Andrzej Gałka, który przygotował w brajlu materiały do indywidualnej medytacji. Zabieraliśmy je z sobą i wielokrotnie z nich korzystaliśmy w miejscu
zamieszkania, udostępniając je tym, którzy posługują się brajlem,
a z różnych przyczyn uczestniczyć w rekolekcjach nie mogą.

T

Dlaczego przyjeżdżamy na rekolekcje?
Na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych znalazłam następującą definicję: „Rekolekcje to czas zatrzymania w drodze, czas wejścia w głębię własnego serca i słuchania,
co mówi Bóg. Czas wyciszenia, rozmów istotnych, pytań i odpowiedzi, szukania i znajdowania. Czas pustyni i zieleni, czas spotkania i zachwytu, czas modlitwy i umacniania w wierze. Czas rozpoznawania swojego powołania w życiu, i wyruszenia w drogę”.
Ksiądz rekolekcjonista – Piotr Buczkowski – duszpasterz
niewidomych Diecezji Bydgoskiej
W przeszłości – zanim został kapłanem – ukończył zaocznie
Technikum elektroniczne, pracował w zakładzie przemysłowym
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„eltra” produkującym akcesoria do radioodbiorników i telewizorów.
W przyszłym roku obchodzić będzie 25-lecie kapłaństwa. Jest
doświadczonym kapłanem, przygotowywanym przez nieżyjącego – powszechnie znanego – ks. kanonika Benona Kaczmarka,
którego został następcą i kontynuatorem rozpoczętych dzieł,
wzbogaconych o nowe inicjatywy. Ukończył Studium Tyflologiczne dla nauczycieli. Jest katechetą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Z paniami katechetkami uczy niewidome i słabowidzące dzieci i młodzież, także głuchoniewidomych, przygotowując je do pierwszej komunii,
organizując dla nich i dla dorosłych niewidomych coroczne rekolekcje. Jest kapelanem kaplicy pod wezwaniem Rafała Archanioła działającej na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Niewidomych im. Józefa Buczkowskiego „Homer” w Bydgoszczy.
Współdziała z Krajowym Duszpasterstwem Niewidomych,
uczestnicząc w krajowych i zagranicznych pielgrzymkach np.: do
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Ziemi Świętej, do Meksyku, do Grecji śladami św. Pawła, w turnusach rehabilitacyjnych w Rabce. Znają go niewidomi z całej Polski. Jest wśród ludzi i dla ludzi. Twierdzi, że człowiekowi najbardziej potrzebny jest drugi człowiek, nie zastąpią go żadne urządzenia techniczne. Mimo tylu absorbujących obowiązków,
pomaga w parafii, w której mieszka, w kościele św. Antoniego. Jest
opiekunem kilku grup parafialnych: Kościoła domowego, Ochotników cierpienia, Niepełnosprawnych – także z okolic Bydgoszczy. Jest członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Oko”
Okręgu Kujawsko Pomorskiego PZN. Na łamach tego pisma zamieszcza stały cykl: „Z duszpasterstwa niewidomych”. Jest to swoista katecheza. Nawiązuje w niej do własnych przeżyć i przemyśleń. Kwartalnik jest chętnie czytany przez wiele osób. Odwiedza
niewidomych w kołach PZN. W kontaktach jest radosny, chętnie
słucha i rozmawia z ludźmi.
W Laskach przeprowadzał rekolekcje czterokrotnie. Dwukrotnie dla dorosłych z całej Polski, a także dla Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża oraz dla głuchoniewidomych. Wszędzie jest ceniony i lubiany za przystępność nauk i radość życia jaką obdziela innych.
Tym razem tematem rekolekcji było Miłosierdzie Boże. Oto
dla ilustracji cytat z „Aktu zawierzenia Miłosierdziu Bożemu” –
Strzeż mnie, o Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją. Jednak mam
bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie.
Pasją ks. Buczkowskiego jest fotografia. Wykonuje interesujące zdjęcia, którymi ilustruje prowadzone katechezy.
Rekolekcyjny program dnia
Program dnia obejmował: modlitwy poranne, dwie konferencje, eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, Koronkę do
Miłosierdzia Bożego, udział w nabożeństwie majowym w Kapli-
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cy Zakładowej, wyświetlanie wybranych filmów o tematyce religijnej oraz Apel Jasnogórski kończący dzień. Była możliwość spowiedzi i rozmów indywidualnych z rekolekcjonistą, z czego wiele osób chętnie korzystało, spacery po Laskach z nawiedzeniem
laskowskiego cmentarza i wspomnieniami o spoczywających tam,
a znanych nam osobach, a także zwiedzanie Ośrodka.
Uczestnicy
Rekolekcje rozpoczęły się od zawiązania wspólnoty i wzajemnego przedstawienia się. Było nas 72 osoby, z przewagą starszych.
Wielu przybyło tu po raz pierwszy. Chętnych do udziału w rekolekcjach było więcej, ale trzeba było odmówić udziału z powodu
braku wolnych miejsc. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy
z Mikołowa i Piekar Śląskich – 16 osób.
Na czele grupy siedleckiej liczącej sześć osób stała przewodnicząca koła PZN Anna Gębka. Koło zrzesza 300 członków, korzysta z pomocy wolontariuszy. Przewodnicząca jest doceniana
przez władze centralne PZN. Jest członkiem ZG PZN i trzecią ka-
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dencję pracuje w Głównym Sądzie Koleżeńskim. W laskowskich
rekolekcjach uczestniczy po raz szósty. Nie wyobraża sobie roku
bez nich. Obecne rekolekcje będzie miło wspominała również ze
względu na treści głoszonych nauk: analiza encykliki św. Jana Pawła II o Miłosierdziu Bożym. Szczególnie przydatna okazała się dla
niej nauka dotycząca spowiedzi – porady praktyczne, jak, będąc
niewidomym, nawiązać kontakt z kapłanem i o czym warto go poinformować. Mówi, że spotkała wielu stałych bywalców rekolekcji, z którymi mają sobie wiele do powiedzenia.
Grupa bydgoska przyjechała w pięcioosobowym składzie. Po
raz pierwszy znaleźli się w Laskach państwo Głowikowie: Norbert
– były dyrektor Zakładów energetycznych w Bydgoszczy z żoną
ewa – polonistką. Była między nimi Krystyna Śmigielska aktualnie mieszkanka Domu Kombatanta z Warszawy, autorka
książki „Nadzieja Herbu Róży”, dostępnej na „czytaku”.
Poproszeni o własną opinię powiedzieli: Tu wszystko było dla
nas nowe – nieznane. Podziwialiśmy prostotę grobów na cmentarzu – prostotę prawdziwie franciszkańską. Aby pogłębić wiedzę,
zakupiliśmy książkę Teresy Cwaliny „Kartki z cmentarza”. Jest tu
wiele wiadomości o samych Laskach. Wydanie z 2010 roku, cena 22.50 zł. Warto ją nabyć, koniecznie przeczytać, dostępna jest
również w brajlu. Aby przygotować się do wyjazdu do Lasek, ściągnęliśmy z warszawskiej biblioteki pozycje dotyczące tego miejsca, np.: „Wywiad rzeka z Zofią Morawską”, przeprowadzony przez
Jacka Moskwę. Warto te wydawnictwa popularyzować. Są ciekawe.
Młodzież reprezentowała na rekolekcjach Aleksandra Bohusz
– wychowanka Lasek. Jest zatrudniona wśród 20 niewidomych
i słabowidzących w charakterze przewodnika na „Niewidzialnej
Wystawie” w Warszawie, gdzie oprowadza wycieczki. Na rekolekcjach w Laskach jest po raz drugi. Podoba się jej audiodeskrypcja oglądanych filmów prowadzona profesjonalnie przez księdza
rekolekcjonistę. Ceni zaopatrzenie uczestników w brajlowską wersję modlitw do św. Jana Pawła II i litanię do Niego, rachunek su-
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mienia dla dorosłych w oparciu o Dekalog, opracowany specjalnie przez księdza rekolekcjonistę, „Akt zawierzenia się Miłosierdziu Bożemu” itp. W dobie kryzysu brajla są to ważne pomoce,
które można zabrać, by popularyzować je w swoim środowisku.
Była wśród nas od lat współpracująca w Krajowym Duszpasterstwem Niewidomych Irena Koch, która oprowadzała nas po
laskowskim cmentarzu, znajdującym się w północno-zachodniej
części Zakładu w lesie. Cmentarz powstał w latach dwudziestych
XX wieku. W okresie naszego pobytu groby ukwiecone były bratkami i niezapominajkami. Drugim ważnym miejscem w Laskach
jest centralna kaplica pw. Matki Boskiej Anielskiej, powstała
w 1925 roku. W niej sprawowane były dla nas eucharystie.
Na uwagę zasługuje czynny udział w liturgii uczestników rekolekcji. Oni prowadzili modlitwy poranne, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a przede wszystkim śpiewali – z tego znane są Laski. Przewodziła im ewa Zadrożna, która akompaniowała na gitarze i śpiewała. Przyjechała z półtorarocznym Stasiem, synem,
który podbił serca uczestników, wpatrując się w księdza i ołtarz.
Podczas rekolekcji bardzo często śpiewaliśmy:
Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy.
Nie bój się, nie lękaj się,
razem czuwajmy.
Nie bój się, nie lękaj się,
wypłyń na głębię.
Szkoda tylko, że w programie nie uwzględniono spotkania
z s. Ludmiłą, która niedawno wróciła z Ukrainy.
Prosimy też o wcześniejsze podawanie na stronie internetowej i w elektronicznym biuletynie do „Pochodni” – terminu, tematu, programu, nazwiska rekolekcjonisty, ceny pobytu, do kiedy i do kogo należy się zwracać, chcąc uczestniczyć w rekolekcjach.
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Podziękowania
Składamy serdeczne Bóg zapłać organizatorom naszych rekolekcji: Krajowemu Duszpasterstwu Niewidomych, księdzu rekolekcjoniście – Piotrowi Buczkowskiemu, za ubogacenie nas treściami w czasie konferencji. Przeniesiemy je do własnych wspólnot. Dziękujemy za wspólną modlitwę, którą przygotowali
niewidomi uczestnicy rekolekcji. Siostrze Ludmile dziękujemy za
ogrom pracy włożonej w przygotowanie rekolekcji; doceniamy ją
za kontakty z nami. Dziękujemy wszystkim siostrom, które zapewniły nam pomoc, zakwaterowanie i wyżywienie. Dziękujemy też
sobie wzajemnie za okazywaną życzliwość, serdeczność, za spotkania po latach.
Niech naszym przesłaniem rekolekcyjnym będą słowa sługi
bożego ks. Władysława Korniłowicza współpracującego z Matką
Czacką. Oto one:
Jezu! Bądź źródłem życia mego!... (…)
naucz mnie kochać –
Daj bym w ludziach Ciebie kochał.

BeZ AUreOli

Ks. Zygmunt Podlejski

Helen Keller 1880–1968
elen Adams Keller, znana amerykańska głuchoniewidoma
pisarka, urodziła się 27 czerwca 1880 roku w miejscowości
Tuscumbia w stanie Alabama. Jej rodzicami byli Arthur i Kate
z domu Adams. Ojciec był wydawcą lokalnej gazety i byłym oficerem armii konfederackiej. Helen była dzieckiem zdrowym, żywotnym, pogodnym i przyjaznym. Umiała już chodzić i wypowiadać kilka prostych słów, wśród których słowa „mama” i „tata” zajmowały poczesne miejsce. Mając zaledwie dziewiętnaście
miesięcy, dostała wysokiej gorączki, a lekarze robili smutne miny i mówili rodzicom, że trzeba się na wszystko przygotować. Wiadomo, co mieli na myśli. Mała Helen przeżyła, ale powikłania po
przebytym zapaleniu opon mózgowych odcięły ją zupełnie od
świata. Dziewczynka przestała widzieć i słyszeć. Napisała później,
że została wrzucona do ciemnej celi więziennej, z której nie można było uciec, że była „duchem nie żyjącym w żadnym świecie”.
Helen zaczęła instynktownie korzystać z pozostałych zmysłów.
Odkrywała świat od nowa. Matka była jej przewodniczką. Dziewczynka chodziła wszędzie u jej boku, trzymając się matczynej sukni. Po drodze dotykała wszystkiego, co było w zasięgu jej rąk, zapamiętywała zapachy i studiowała ręce swoich najbliższych, żeby dowiedzieć się, co robili. Zaczęła naśladować ich czynności
i wnet nauczyła się doić krowy bez pomocy i ugniatać ciasta. Poznawała ludzi za pomocą węchu i dotyku. Zapamiętywała rodzaj
powierzchni, po której stąpała, i potrafiła rozpoznać po zapachu,
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w którym miejscu ogrodu się znajduje. Dotykała czule łodyg i liści kwiatów, wchłaniając ich specyficzne zapachy. Kiedy miała siedem lat, dysponowała ponad sześćdziesięcioma różnymi znakami, które sama wymyśliła, żeby móc porozumieć się z najbliższymi. Gdy chciała kromkę chleba, udawała, że kroi chleb i smaruje
kromkę masłem, gdy miała ochotę na loda, udawała, że trzęsie się
z zimna. Był to jej własny, specyficzny język migowy.
Helen była dziewczynką nieprzeciętnie inteligentną i bardzo
wrażliwą. Mniej więcej w piątym roku życia uświadomiła sobie,
że rodzina nawiązuje kontakt za pomocą ust. Dotykała ust matki, gdy ta rozmawiała z mężem. Potem przesuwała swe paluszki
delikatnie po ustach ojca. Wiedziała, że rodzice porozumiewają
się w ten sposób, ale sama nie mogła z niego skorzystać, co ją często doprowadzało do niekontrolowanych wybuchów złości. Miotała się po pokoju, kopała i wydawała z siebie bełkotliwe okrzyki. Z biegiem czasu jej wybuchy złości stawały się coraz częstsze
i gwałtowniejsze. Stawała się nieznośna, przykra i agresywna. Rodzice próbowali jej pomóc, ale byli bezsilni. Brat pani Kate radził
oddać dziewczynkę do zakładu, bo „jest niespełna rozumu i stanowi dla otoczenia nieprzyjemny widok”. Małżonkowie prosili
o radę także przyjaciela rodziny, doktora Alexandra Grahama Bella, który doradził im, żeby sprowadzić dla Helen prywatną nauczycielkę. Pewnego dnia w domu Kellerów zjawiła się młoda, dwudziestoletnia Anna Mansfield Sullivan, która w wieku pięciu lat
utraciła wzrok i znalazła się w przytułku dla ubogich w Massachusetts, bo jej rodzina przestała się nią interesować. Mogła bawić się
z bratem tylko na terenie miejscowej kostnicy. Kiedy miała czternaście lat, sama zgłosiła się do Instytutu Perkinsa. Miała szczęście.
Przyjęto ją do Szkoły Perkinsa dla Niewidomych w Bostonie. Była wtedy dziewczynką zbuntowaną i niegrzeczną dla otoczenia.
Nazywano ją sekutnicą. Dyrektor szkoły dostrzegł jednak, że Anna jest inteligentna i utalentowana. Dwie udane operacje przywróciły jej wzrok. Anna Sullivan zdobyła wyższe wykształcenie z ty-
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tułem naukowym. Miała za sobą doświadczenia, które pozwoliły jej doskonale wczuć się w sytuację małej Helen.
Anna wiedziała, co jest przyczyną napadów złości u dziewczynki. Zastanawiała się nad sposobem porozumienia się z nią,
wierząc mocno, że gdy go znajdzie, jej szalone wybuchy złości
znikną. Początki kontaktu nauczycielki z uczennicą przypominały zagorzałe bitwy. Helen wierzgała jak dziki, nieoswojony rumak,
ale Anna była silna, cierpliwa, uparta i zdecydowana.
Gdy stosunki Anny z Helen nieco się wyciszyły, nauczycielka przystąpiła do nauki alfabetu ręcznego. Alfabet ręczny jest serią znaków oznaczających litery. Znaki te kreśli się palcami na dłoni osoby głuchoniewidomej, a ta czyta je dzięki dotykowi. Słowa
mogą być równocześnie wypowiadane. Za pomocą alfabetu ręcznego można formułować całe, nawet złożone zdania. Anna zaczęła od słowa „woda”. Polewała dłonie Helen wodą przy studni i wypowiadała po kolei każdą literę tego słowa. Powtarzała tę czynność wiele, wiele razy, aż Helen zrozumiała, że pojedyncze znaki
stanowią litery, które razem oznaczają wodę. Nagle uświadomiła sobie, że wszystkie inne rzeczy muszą mieć swoją nazwę. Ogarnęła ją euforia. Dotykała wszystkiego, czego mogła dotykać, i pytała, jak się te rzeczy nazywają. Dalsza nauka na tym poziomie
trwała kilka lat. Anna opowiadała Helen o wszystkim, co je otaczało, co się działo i o czym mówili rodzice. Wszystko za pomocą delikatnych dotyków dłoni Helen, która dzięki temu zaczęła nabywać coraz więcej informacji o najbliższym otoczeniu i świecie.
Nauczycielka i uczennica prowadziły długie, interesujące „rozmowy” na każdy temat. Helen bowiem była ciekawa świata i chciała wiele rzeczy zrozumieć. Była przecież dorastającą młodą panną i miała swoje prywatne problemy, o których mogła „rozmawiać” tylko z Anną. Dzięki możności porozumienia się obie mogły
uprawiać żeglarstwo, narciarstwo i zjeżdżać z górki na sankach.
Helen wróciła do równowagi psychicznej, choć reagowała na
wiele spraw emocjonalnie, bo ciągle odkrywała coś fascynujące-
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go. Poznała alfabet Braille’a, dzięki czemu mogła czytać i pisać.
Wkrótce pisała brajlem na maszynie. Siostra Helen, Mildred, także poznała alfabet ręczny, co pozwoliło im się porozumieć. Helen w dalszym ciągu doskonaliła metodę Tadoma, czyli umiejętność odczytywania mowy z układu warg, które delikatnie dotykała. Wreszcie nauczyła się mówić, co było nie lada wyczynem.
W 1888 roku Anna i Helen udały się do Instytutu Perkinsa dla
Niewidomych w Bostonie, gdzie Helen kontynuowała naukę za
pomocą najnowszych przyrządów i książek. W 1894 roku przeszły do Szkoły Wrighta-Humasona dla Głuchych w Nowym Jorku, gdzie Anna wystukiwała treść wykładów na dłoni Helen, a ona
doskonaliła umiejętność posługiwania się brajlem.
W 1889 roku wzrok Anny Sullivan pogorszył się do tego stopnia, że postanowiła przestać zajmować się Helen. Rodzina prosiła ją jednak, żeby z nią pozostała. Do prośby dołączył się Mark
Twain, wierny przyjaciel rodziny Kellerów. Anna została, bo przywiązała się do Helen jak do własnej siostry. Od dawna były już serdecznymi przyjaciółkami. Sullivan towarzyszyła Helen w jej dalszej edukacji.
Tak przygotowana Helen podjęła studia w Radcliffe College,
które ukończyła w 1904 roku ze stopniem naukowym i wyróżnieniem. Okazało się, że miała fenomenalną pamięć i niezłomną chęć
walki. W czasie studiów napisała książkę „Historia mojego życia”,
która okazała się prawdziwym szlagierem wydawniczym i wielkim sukcesem finansowym. Helen kupiła dom i postanowiła radzić sobie samodzielnie. Anna wyszła w tym czasie za mąż za Johna Macy’ego, redaktora pierwszej książki Helen. Małżonkowie Macy zostali wierni Helen. Do Anny z mężem i Helen dołączyła teraz
Polly Thompson jako asystentka i sekretarka. W 1917 roku cała
czwórka przeprowadziła się do Forest Hills w Nowym Jorku, gdzie
mieszkali do śmierci Anny Macy. Powstawały kolejne książki Helen Keller: „Moja droga z ciemności”, „Moja nauczycielka i przyjaciółka Annie Sullivan”, „Mój świat”, „Moja religia” i „Optymizm”.
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Helen miała świadomość, że wiele zawdzięcza Panu Bogu
i swej upartej, cierpliwej, kochanej nauczycielce Annie Sullivan.
Stała się osobą autentycznie wierzącą, a wiara pozwoliła jej głębiej penetrować rzeczywistość. Jej duchowym cicerone stał się
Szwajcar John Hitz, który zaznajomił Helen z teologią i filozofią
emanuela Swedenborga, twórcy idei Nowego Jeruzalem. Ruch
przez niego zapoczątkowany nazwano swedenborgianizmem. Ten
szwedzki uczony i mistyk komentował dosyć dowolnie i dziwnie
Biblię, ale Helen przyjmowała tylko to, co ją przekonywało. Umiała
doskonale pogodzić wiarę z rozumem. Smuciła ją niesprawiedliwość panująca wśród ludzi. Przejmowała się ludźmi niewidomymi, których kalectwo było przeważnie spowodowane chorobą, ta
zaś była owocem biedy. Zaczęła walczyć o równouprawnienie kobiet i wyższe zarobki dla ludzi pracujących. Zaangażowała się także w Amerykańskiej Fundacji na rzecz Niewidomych, której ce-
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lem było zapewnienie świadczeń socjalnych ludziom dotkniętym
tym kalectwem. Zaczęła podróżować po kraju i wygłaszać płomienne wykłady i apele, mające uświadomić społeczeństwu ważność problemu ludzi niewidomych i konieczność organizowania
dla nich realnej pomocy. Zainteresowali się nią dziennikarze, napisano na jej temat kilka książek. Stała się znana w kraju i za granicą. Zapraszały ją uniwersytety i różne instytucje. Jej wykłady cieszyły się ogromną frekwencją. W 1932 roku została wiceprezesem
angielskiego Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych.
Aniołem stróżem Helen była przez prawie pięćdziesiąt lat Anna Sullivan. Bez niej „Historia mojego życia” miałaby zupełnie inną treść. Helen Keller była silną osobowością, jednostką wybitnie zdolną. Była jedną z pierwszych osób głuchoniewidomych,
które odniosły wspaniały sukces. Jej największym osiągnięciem
było ukazanie ludziom, że kalectwo nie jest niemożliwą do przezwyciężenia tragedią. Napisała kiedyś: „Gdy zamykają się jedne
drzwi do szczęścia, otwierają się inne, ale my patrzymy na pierwsze drzwi tak długo, że nie widzimy tych drugich”.
W 1961 roku przeżyła atak apopleksji. Wycofała się z czynnej
pracy na rzecz niewidomych. Zmarła w czasie snu, 1 czerwca 1968
roku w Westport, w stanie Connecticut, Jej ciało złożono ostatecznie w Washington National Cathedral, czyli episkopalnej katedrze
pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła. Po jej śmierci powołano
stowarzyszenie do walki ze ślepotą w krajach trzeciego świata. Organizację nazwano Helen Keller International. Jest jedną z największych instytucji na świecie zajmujących się ludźmi niewidomymi.
Po śmierci Helen Keller z Japonii odezwał się głos: „Przez wiele
pokoleń, to jest przez więcej niż jesteśmy w stanie policzyć, opuszczaliśmy ze smutkiem głowę i godziliśmy się ze ślepotą i nędzą.
Ta głuchoniewidoma kobieta z dumą unosi swoją głowę i uczy nas,
jak pokonywać trudności przez własną pracę i śmiech. Przynosi
ona światło i nadzieję naszej duszy”.

Z WArSZtAtU teOlOGA
Ks. Alfons Józef Skowronek

Trzy dni w Pradze Czeskiej
rzebywając ostatnio kilka tygodni w Niemczech, nadspodziewanie otrzymałem od dobrych znajomych zaproszenie do odwiedzenia Pragi Czeskiej. Oferujący tę przygodę małżonkowie sami zrezygnowali z owej perspektywy z uwagi na nagłą zdrowotną niedyspozycję męża, którym musiała zaopiekować się żona.
Mój rejs ruszył z Berlina-Poczdamu i trwać miał 10 dni statkiem,
zahaczając o takie urokliwe miasta, jak Magdeburg, Wittenberg
(miasto obchodzące w tym roku 500-lecie Reformacji Marcina Lutra), Meissen (słynące z europejskich fabryk produkujących porcelanę), Drezno ze swoją słynną Frauenkirche, ewangelickim Kościołem Mariackim, miastem doszczętnie zbombardowanym
przez naloty angielskich aliantów Drugiej Wojny Światowej (zginęło wtedy 400 tysięcy ludności cywilnej). Wspaniała trzypiętrowa barokowa świątynia z XVIII wieku – w formie imponującej naziemnej kopuły – ze swą obszerną kaplicą podziemną, z dumą odbudowana, stała się symbolem pojednania po koszmarze
wojennej hekatomby.
Po wojnie sytuacja Kościoła w Czechach zaczęła wyglądać nieciekawie. Komuniści dogodzili mocno czeskim Kościołom.
Czechy uchodzą dzisiaj za jeden z najbardziej ateistycznych krajów europy – jest to niepokojąca spuścizna po okresie bezbożnie
agresywnego stalinizmu w tym kraju.
W roku 1949 czeskie władze państwowe rozwiązały wszystkie klasztory. Ich 40 000 mniszek i mnichów osadzono w więzie-
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niach. Albo też musieli emigrować. Także 2000 katolickich księży dostało się za kraty. W przetrząsaniu bibliotek natrafiono na
list pochodzący spod pióra pewnego przedstawiciela Komitetu
Centralnego ówczesnej Komunistycznej Partii: „Z miejsca musimy zaatakować hierarchię, a wtedy Kościół sam zniknie z powierzchni”, brzmiało złowieszcze hasło w odniesieniu do katolików. Niearesztowanych duchownych zatrudniać zaczęto w fabrykach, przede wszystkim jednak do ciężkiej pracy w kopalniach,
co w wielu wypadkach kończyło się śmiercią tych księży. Z liczbowo mniejszym Kościołem ewangelickim postępowano inaczej:
ich proboszczowie mogli pozostać na swych stanowiskach, lecz
państwo miało ich ostro inwigilować.
Z miejsca zaczęto też zamykać wszystkie kościelne letnie kolonie dla dzieci. Od 1955 istniał zakaz nauczania religii w szkołach. Zastraszanie i podrywanie kościelnych autorytetów było zaprogramowaną taktyką władz państwowych. Przede wszystkim
jednak pozbawiono własności wszystkie Kościoły jak i chrześcijańskie szpitale, azyle dla starców i domy opieki dla dzieci. W odróżnieniu od Niemiec Wschodnich (dawnej NRD – Niemieckiej
Republiki Demokratycznej) przeprowadzono tutaj w całej rozciągłości reżim wywłaszczenia i upaństwowienia kościelnego mienia.
Parafie katolickie i ewangelickie utraciły w tamtych latach stalinowskich wielu swych wiernych. Dlaczego komuniści obeszli się
z Kościołami tak radykalnie i bezlitośnie? Istniała wówczas wysoka sympatia dla Związku Radzieckiego. Wielu artystów, uczonych, lekarzy, pisarzy było członkami wszechwładnej partii; nazbyt wielu zachowywało milczenie. A totalitarny system, który nie
zna żadnego oporu, może realizować wszystko.
W roku 2004 z inicjatywy dra Tomasza Halika powstała pierwsza w Czechach akademicka parafia. O tym znakomitym uczonym jeszcze opowiemy obszerniej.
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Wróćmy tymczasem do naszej podróży rzecznym statkiem
pod banderą szwajcarską z 20-osobową załogą indyjsko-afrykańską, płynnie mówiącą po angielsku i francusku. Obok naszej jednostki, długiej stumetrowej łajby z 80 pasażerami na pokładzie,
płynął w tym samym kierunku angielski statek „Katharina von
Bora” (nazwa ku pamięci małżonki Marcina Lutra, zakonnicy,
która również zbiegła ze znakomitego klasztoru). Aliści, ruch naszej łodzi, płynącej dzień i noc z szybkością 15 km/godz., raptownie się urwał. Na skutek obniżenia się w rzece poziomu wody groziło nam osadzenie na mieliźnie. Zacumowaliśmy zatem u brzegu, aby resztę trasy odbyć autokarem, który w niespełna trzy
godziny komfortowo dowiózł nas w samo centrum czeskiej stolicy.
Zbliżając się do celu i nawiązując jeszcze na pokładzie kontakt z kilku Czechami, jąłem nagle sobie uświadamiać, że mój językowy kontakt ze słowiańskimi braćmi jest ogromnie utrudniony, więcej: Polacy/Czesi językowo nie są w stanie wzajemnie się
porozumieć. Podobne do siebie słowa miewają różne znaczenia,
a nierzadko ewokują u rozmówców salwy śmiechu, zwłaszcza przy
szybkiej i mniej wyraźnej artykulacji słów. Dla przykładu zwróćmy chwilę uwagi na dwa nieśmieszne momenty. Czesi są od nas
bardziej oszczędni. I oto: polskie spółgłoski „szcz” oni skracają
o połowę, a mówią i piszą, stawiając nad każdą z tych czterech liter maleńki znak, v’. A więc: znaczek ten nad „s” oznacza wtedy
„sz”, nad „c” literę „cz” itd. W szeregu wyrazów obywają się także bez samogłosek, np. prst (palec), krk (kark), smrt (śmierć) i tym
podobne zbitki. Wiele wody przepłynie przez Wełtawę, zanim Polak wszystko to sobie przyswoi.
Bliskość języków polskiego i czeskiego powoduje, że Polakom
i Czechom na pozór łatwo jest się porozumieć. Na pewno łatwiej
niż przedstawicielom nacji pochodzących z dwu odmiennych
grup językowych. Jednak paradoksalnie okazuje się również, że
wzajemna bliskość naszych języków staje się jednocześnie źródłem
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wielu zabawnych (czasem bardziej, a czasem mniej) nieporozumień i sprawia pewne trudności we wzajemnej komunikacji.
Jeśli chodzi o zwykłe rozmowy na codzienne tematy, a już
szczególnie toczone nad kuflem piwa, to pojawiające się problemy nie są nazbyt wielkie i łatwo je pokonać, pomagając sobie chociażby rękami. Gorzej jest w rozmowach na konkretne tematy, na
przykład w dialogach handlowych. Wtedy język czeski, pozornie
wciąż podobny i zrozumiały, staje się dla Polaków naprawdę językiem obcym. Niektóre znajomo brzmiące słowa kryją w języku czeskim zupełnie inne znaczenie. Podobnie jest ze słowami polskimi. Często z tego powodu dochodzi do bardzo kłopotliwych
sytuacji, które mogą wywołać rumieniec nie tylko na twarzy Polaka, ale także Czecha. Z mojego nikłego doświadczenia wynika
jednak, że my bardziej śmiejemy się z języka naszych południowych sąsiadów niż oni z naszego.
Wróćmy jednak do zasygnalizowanego słowa-hasła „Tomasz
Halik” (ur. 1948), którego miałem okazję poznać osobiście. Jest
praskim filozofem, socjologiem, teologiem i katolickim księdzem.
O kapłańskich święceniach syna jego liberalna matka dowiedziała się dopiero na łożu śmierci. W młodych latach nawrócony z ateizmu syn jest dzisiaj prezydentem Czeskiej Chrześcijańskiej Akademii, Rektorem Praskiego Uniwersytetu, profesorem a w bieżącym roku laureatem Nagrody nazwanej imieniem jej brytyjskiego
twórcy Johna Templetona a bliskiej Nagrody Nobla – uhonorowanej trzema milionami dolarów. Laureatami tego wysokiego wyróżnienia są m.in. takie osobistości, jak: Matka Teresa z Kalkuty,
Brat Roger, kard. Joseph Suenens, Chiara Lubich, Aleksander Sołżenicyn. Biskup Desmond Tutu, a dzisiaj – Tomasz Halik i to właśnie uczony w Czechach znanych ze swego klimatu ateistycznego. Wyróżniony laureat oświadcza sam: „Dla wielu jest to pewne zaskoczenie, ponieważ sądzą, iż komunistyczna dyktatura
zdeptała duchowy wymiar naszej kultury i chrześcijańską trady-
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cję i że jesteśmy Krajem ateistycznym… Nie jesteśmy w żadnym
wypadku krajem niemuzykalnym”.
Po upadku komunizmu ks. Halik stanął w obliczu nowego zadania w samym epicentrum ateistycznego społeczeństwa Czechów. Uczony jął utrzymywać, że rozróżnianie między wiarą i niewiarą jest schematem przestarzałym, który dzisiaj już więcej nie
da się utrzymać. Za naszych dni stajemy raczej oko w oko z fenomenem podziału na szukających i obojętnych. Sam napotyka
na rzesze ludzi namiętnie pytających; obojętnie, czy osobiście czują się ateistami albo wierzącymi lub tkwią gdzieś pomiędzy tymi
ugrupowaniami.
O tajnym przyjęciu kapłańskich święceń nie wiedzieli nawet
rodzice Halika, których on sam nie poinformował. Jako doktorant miał w 1972 r. wygłosić przed studentami gorące słowo podziękowania dla Komunistycznej Partii. Zdecydował się jednak
na wolne wystąpienie pod tytułem „Zobowiązujący wymiar prawdy”. Swe przemówienie zakończył cytatem Karela Capka: „Prawda jest silniejsza od władzy, ponieważ jest trwała”. I to był koniec
uniwersyteckiej kariery Tomasza Halika, którą podjąć mógł na nowo dopiero po politycznej odwilży roku 1989.
Przyjaciele Halika cenią go jako człowieka dialogu, który potrafił docierać szczególnie do ludzi młodych i intelektualistów. Jego wrogowie imputowali mu natomiast trend do świadomie publicznej autoinscenizacji. Jako kandydata do Nagrody Templetona wytypowało go Jury złożone z przedstawicieli dziewięciu
różnych religii świata. Znakomity Czech otrzymuje order za to,
że w czasie komunistycznej dyktatury szerzył w swym Kraju nieustraszenie myśli demokratyczne i rozpalał ducha wolności.
Z drugiej strony Halik zmagał się wokół dialogu na rzecz innych
religii i prądów ateistycznych, który pielęgnował i popierał od czasu tzw. „zamszowej rewolucji” (1989).
Liczne publikacje Halika były tłumaczone niemal na wszystkie języki świata, także na turecki i japoński. Jego książka „Cier-
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pliwość z Bogiem” (2009) oceniona została za najlepszą teologiczną książkę europy. Od tegoż Halika pochodzą też takie złote myśli jak: „Wszystkie moje drogi zawierzone są Tobie, Boże mój” oraz
„Odrobina prześladowania wychodzi Kościołowi na dobre”.
Trudno na tym miejscu nie wspomnieć o 46-centymetrowej
figurynce Dzieciątka Jezus, którą obdarował Papież Benedykt XVI
złotą koroną w czasie swych odwiedzin 26 września 2009. Praski
trzyletni Jezusek jest jednym z najbardziej znanych w świecie cudownych wizerunków Jezusa. Znajduje się w kościele Maryi Zwycięskiej w kościele Sióstr Karmelitanek. Woskowa figurka pochodzi z Renesansu, jest dziełem nieznanego artysty i cieszy się
ogromną popularnością i nabożeństwem.
Zauważono, że odwiedzający Pragę turyści i pielgrzymi powinni poświęcić na jej zwiedzanie przynajmniej 10 dni. Jestem tego samego zdania, a o czeską stolicę otarłem się zaledwie przez
trzy dni.

Z peDAGOGicZNYcH rOZWAŻAŃ
Małgorzata Pyrka

O równowadze i pracy w zespole
astanawialiśmy się niedawno, kto i kogo uczy w relacjach
podopieczny-nauczyciel/terapeuta. Kontynuując nieco temat,
chciałabym dziś wrócić na poziom uczącego i zespołu, z którym
dane jest nam współpracować. W naszym przypadku szeroko pojętego zespołu, albowiem w jego skład wchodzą zarówno ci „ludzcy”, jak i końscy terapeuci. Ostatnimi czasy moją głowę zaprząta słowo „równowaga”. Bo czymże właściwie ona jest, w ciele,
w jeździectwie, we współpracy, w partnerstwie? I co takiego dziać
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się może, kiedy równowagi owej nagle zaczyna brakować? Wiele lat temu, przygotowując konie do pracy z naszymi podopiecznymi, starałam się wpoić im do głowy pewną zależność: Ja szef
– ty pracownik. Ja wydaję polecenia i kontroluję sytuację – ty wykonujesz polecenia, nie myślisz, nie dyskutujesz i nie zastanawiasz
się nad ich słusznością. I wydawało mi się wówczas, że taki model działania powinien zbudować równowagę i mój komfort pracy w tym końsko-ludzkim zespole. Nic bardziej błędnego.
Na poziomie ciała, ludzkiego czy końskiego, jeśli jedna strona, jeden mięsień, jeden staw, przejmuje z jakiegoś powodu pracę lub funkcję drugiego, to zwykle ulega przeciążeniu, które, nie
od razu co prawda, acz w dłuższym, bądź krótszym czasie może
prowadzić w prostej linii do kontuzji. Kiedy jedna ze stron (we
mnie, w kontekście prawej i lewej, oraz w sytuacji kiedy to partner – koń, asystent czy terapeuta stanowi stronę takową) z jakiegoś powodu przestaje działać i współuczestniczyć w tworzeniu
równowagi rzeczonej, nie ma mowy o współtworzeniu jakiejkolwiek równowagi. Owszem, możemy mówić o podparciu, które na
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dłuższą metę staje się wyczerpujące dla strony podpierającej, tudzież popychaniu, w zależności od sytuacji, acz ze skutkiem analogicznym. Także kontrola konia (czy też człowieka) jest dla mnie
pojęciem złudnym, albowiem działa, dopóki jestem w stanie
wszystko skontrolować, o ile – realnie na sytuację patrząc – jestem
w stanie zapanować nad 500 kilogramowym zwierzęciem lub wolą jakiejkolwiek istoty. ewentualnie mam jeszcze pod ręką jakieś
argumenty w postaci kija i marchewki. Kontrola taka nie buduje jednak umiejętności eksperymentowania z nowymi zachowaniami, elastyczności czy gotowości do zmiany zachowania
w przypadku braku pożądanych efektów, ani też postawy ciekawości i chęci spojrzenia z innej perspektywy. A co w sytuacji, kiedy argumentów mi zabraknie? A kiedy mam gorszy dzień, słabszą koncentrację? Przecież jestem tylko człowiekiem. A co w sytuacji, kiedy zaczynają działać niepożądane czynniki zewnętrzne,
na które kompletnie nie mam wpływu? I na ile rzeczywiście mam
realny wpływ na zachowania czy działania kogokolwiek poza sobą? Nadążanie za czymś, jak i dopasowywanie się do czegoś, dalekie jest bardzo od wspólnego podążania w tym samym rytmie,
w tym samym kierunku, wspólnego działania na rzecz realizacji
jednego celu, czy też wspólnego tworzenia czegokolwiek. W sytuacji gdy chcemy skutecznie, bezpiecznie i ciekawie prowadzić
terapię, podążając jednocześnie „tu i teraz” za potrzebami pacjenta, potrzeba ciągłej uważności i elastyczności – mojej, konia, asystenta. Czasami, w tym końsko-ludzkim zespole, pewien rodzaj
wymiany na stanowisku podpierająco/popychającego może dawać chwile wytchnienia i stanowić rodzaj kompromisu. W chwilach, kiedy słabsza strona ma gorszy dzień, buduje siłę, nowe
umiejętności. Ale wówczas możemy mówić o nauczaniu, trenowaniu, wsparciu – czy jakkolwiek to nazwiemy – ale nie
o współdziałaniu w partnerstwie. W moim mniemaniu taki model daleki jest od równowagi idealnej i na dłuższą metę mało komfortowy.
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Analogicznie jest w przypadku etapów treningu czy budowania zespołu. Na początku to my (bądź nasz koń, w zależności od
poziomu umiejętności) jesteśmy nauczycielami. Czasem jeździec/trener uzupełnia słabsze strony konia, wspierając je mocniejszymi własnymi, czasem odwrotnie. Czy pełniąc rolę nauczyciela, trenera, przewodnika (zwanego także czasem kierownikiem), jesteśmy w stanie wzmacniać słabe strony konia, bądź
zespołu, budować jego umiejętności, przeprowadzać go, krok po
kroku przez kolejne etapy uczenia się, wspierając go własnymi
umiejętnościami i doświadczeniem? Oczywiście, że tak, inaczej
nie bylibyśmy nauczycielami. Przy okazji, jeśli pozwolimy sobie
na uważną obserwację, sami możemy się wiele nauczyć. Wkładamy w to wysiłek, zaangażowanie, poświęcamy czas, wszystko po
to, by za chwilę móc stanowić zgrany zespół, stworzyć układ partnerski. Ale czy na tym etapie możemy mówić o partnerstwie? Raczej nie. W moim mniemaniu partnerstwo zaczyna się wtedy,
kiedy każdy: koń, jeździec czy członek zespołu, świadomi w danym momencie swoich słabszych i mocniejszych stron, buduje samodzielnie równowagę między nimi po to, aby wspólnie,
w równowadze, zacząć przemieszczać się w wyznaczonym sobie kierunku czy wykonywać określone zadania. Ten proces
wciąż trwa, uczy odpowiedzialności, jest dynamiczny i tylko od
nas, od partnerów, zależy na jakim etapie i czy w ogóle będziemy
chcieli go zakończyć.
Na czym jeszcze polega równowaga w zespole? Co ją tworzy?
Czy wszyscy członkowie zespołu powinni umieć jednakowo robić wszystko? To byłaby sytuacja idealna, jednak wydaje się mało realna. I w dłuższej perspektywie wydaje mi się także mało korzystna. Jak już wiemy, każdy członek zespołu ma dominujący inny system reprezentacji i posługuje się inną kombinacją
meta-programów, co zasadniczo wpływa na postrzeganie, przyswajanie, przetwarzanie informacji, sposób funkcjonowania, uczenia się oraz podejmowania decyzji. Dzięki temu zwiększa się ilość
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doświadczeń w zespole, a co za tym idzie, jego potencjał powinien
wzrastać.
Podobnej różnorodności będziemy szukać wśród końskich terapeutów. Każdy z nich jest inaczej zbudowany, co daje nam zróżnicowanie obrazów biomechaniki ruchu. Jeden bardziej buja na
boki, drugi w płaszczyźnie góra-dół, trzeci stawia bardzo długie
kroki, ale jest przy tym szalenie płynny i miękki, kolejny będzie
szedł wolniej, acz bardziej „kanciasto”. Różnią się wysokością, szerokością i długością grzbietu. W kontekście oddziaływania ruchem każdy koń, w zestawieniu z każdym pacjentem, da inny rodzaj możliwości oddziaływań terapeutycznych, a dla każdego z pacjentów będzie stanowił inny rodzaj wyzwania. A biorąc pod
uwagę zestawienia tworzone w oparciu o różnice czy podobieństwa cech charakterów, poziomów energii, stanów emocji – bardzo wówczas poszerza się nasz zestaw oddziaływań?
Kolejne pytanie, zadawane od dłuższego czasu przez świadomych trenerów/liderów brzmi: czy w zespole końsko-ludzkim czy
też ludzkim, który ma działać na zasadach partnerskich, potrzeb-
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ny jest „przywódca” i jaką rolę w zespole ma pełnić? Moim zdaniem jest potrzebny, pod warunkiem wszakże, że będzie prowadził swój zespół przez nieznane, zauważając zmiany, a nie szukając ekspertyzy. Kiedy będzie zadawał pytania, a nie szukał odpowiedzi, kiedy postawi na bycie przewodnikiem, a nie wchodzenie
w role i strukturę. Kiedy stworzy członkom zespołu przestrzeń do
podejmowania decyzji (jako podjęcia wyzwania i odpowiedzialności), mierzenia się ze sobą, testowania różnych sposobów działania. Kiedy będzie potrafił stworzyć wizję, nadać kierunek, tempo zmianom i podać informację odnośnie tego, w jaki sposób na
zmiany owe reagować. Taki trener/„przywódca”/kierownik zespołu/lider, czy jak go nazwiemy, może wiele wnieść do działania zespołu, pod warunkiem wszakże, że będzie autentyczny, czytelny,
jednoznaczny, wewnętrznie i zewnętrznie spójny, w równowadze.
Czasem zastanawiam się, czy to budowanie równowagi gdzieś
ma swój kres. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że ten proces nie ma końca, że równowaga uzyskiwana na danym poziomie
jest tylko punktem wyjścia do budowania poziomu kolejnego. To
dobra informacja.
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s. Lidia Witkowska FSK

Znakiem Boga jest prostota,
znakiem Boga jest dziecko…

ziecko nie obawia się zadawać setki razy tych samych pytań.
Pyta tak długo, aż zrozumie, a jeszcze częściej mówi to, co
czuje. Tylko dorośli obawiają się stawiania pytań, gdy czegoś nie
rozumieją. Czasami wręcz ukrywają swój brak wiedzy. Dorośli
często zatracają prostotę, stąd wielkim cudem jest, że wokół nas
są dzieci. To one wnoszą wiele radości do naszego często skomplikowanego życia.
Z początkiem maja podczas katechezy przygotowywaliśmy się
do Święta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Co to
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za Święto? Dlaczego ten dzień? Kto był pierwszy w Laskach itd.
Te i inne pytania zadawały dzieci.
Matka Czacka to tajemnicza postać dla wielu, którzy znaleźli się na terenie Lasek, a szczególnie dla naszych najmniejszych pociech. Z zaciekawieniem słuchały one historii o małej hrabiance
Róży, Jej domu, ukochanej Babce Pelagii. Dziewczynki szczególnie wzruszały się przygodą z lalką i pudełkiem czekoladek, po których zjedzeniu Róża źle się poczuła. Na twarzach chłopców malował się bohaterski uśmiech, kiedy wspominałam o trudzie i ofiarach Róży Czackiej. Widać było, że oni również marzą o tym, aby
kiedyś być dobrymi, silnymi ludźmi.
Podczas naszej wspólnej modlitwy spontanicznie popłynęły
czułe słowa do Matki elżbiety Róży Czackiej. Jedni dziękowali Jej
za stworzenie Lasek, inni wyrażali chęć spotkania z Nią. Poznajmy piękno i prostotę wyrażaną w zwyczajności dziecięcych serc:
• Cieszę się, że chodzę do szkoły w Laskach. Wiem, że zawdzięczam to Róży Czackiej, która ten Ośrodek założyła. Nasza szkoła jest fajna. Lubię tu przychodzić. Dzięki Ci, Matko Czacka, bo
dzięki Tobie mogę się tutaj uczyć i być dobrym człowiekiem. Cieszę się, że Ciebie mam jako Opiekunkę i że zawsze mogę Cię prosić o pomoc. Ty nas, niewidomych, doskonale rozumiesz. – Krystian z kl. Ic.
• Podoba mi się składzik ze zwierzętami i wiele innych miejsc.
Cieszę się, że w następnej klasie będziemy piekli chleb. Dziękuję Matko Czacka za ten piękny dar, za Laski – łukasz z kl. Ic.
• Nauczyciele w naszej szkole są wymagający, ale jednocześnie
mili. Ciężko mi się rano wstaje, bo codziennie dojeżdżam do Lasek. Zwykle jest zimno, ale do szkoły idę z radością. – Twoja Jula z kl. Ic.
• Byłam kiedyś w pokoju Matki Czackiej i widziałam tam różne ciekawe rzeczy. Jest on ubogi, a w naszym internacie mamy
o wiele więcej rzeczy. Czy podoba Ci się to Matko Czacka? – ewa
z kl. Ic.
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• Dojeżdżam codziennie do Lasek. Podoba mi się szkoła. Lubię zajęcia z informatyki. Jak dorosnę zostanę piosenkarzem. – łukaszek z kl. Ic.
• Szkoda, że zmarłaś, bo moglibyśmy sobie porozmawiać na
ziemi. Teraz możemy jedynie o Tobie słuchać. Modlimy się do Ciebie, Matko elżbieto, abyś w niebie była szczęśliwa. Modlimy się,
abyś w niebie odpoczęła, wyspała się i była uśmiechnięta. – Piotruś z kl. Id.
• Matko Czacka, kocham Ciebie. Modlę się do Ciebie i wierzę, że jesteś blisko nas. – Dawidek z kl. Id.
• Matko Czacka Kochana, dziękuję Ci, że byłaś tak dobra i miła, że zbudowałaś Ośrodek w Laskach dla mnie i dla wszystkich
niewidomych. Myślę, że pewnie się wiele natrudziłaś, abym teraz
ja mógł się uczyć brajla, poznawać nowe rzeczy i rozwijać się. Jest
mi tutaj bardzo dobrze i cieszę się, że patrzysz teraz na mnie z góry. Moim marzeniem jest Ciebie spotkać, aby móc swobodnie porozmawiać z Tobą na różne tematy. Chciałbym też zostać Twoim przyjacielem. – Maciej z kl. III
• Kochana Matko elżbieto, ciekawa jestem, co teraz możesz
porabiać w niebie? Czy widzisz? Chciałabym na chwile wpaść do
nieba i przejść się z Tobą za rękę. – Zuzia z kl. III.
• Kochana Matko Czacka, myślę czasami o Tobie i zastanawiam
się, co robiłaś wtedy, kiedy miałaś tyle lat co ja teraz. Czy było Ci
trudno? Jestem też ciekawy jaki miałaś głos. Mariusz z kl. III.
• Dziękuję Ci, Matko Czacka, że założyłaś Laski i że wciąż
opiekujesz się nami. – Filip z kl. Vb.
• Przyjeżdżam tu do Lasek z Ukrainy, aby móc się uczyć. Znam
już dobrze język polski i wciąż poznaję nowe rzeczy. Cieszę się,
że Ty Matko urodziłaś się w Białej Cerkwi na Ukrainie. Ciekawa
jestem, czy znałaś język ukraiński? Ałłanka z kl. Vb
• Jestem zadowolona, że poznałam Laski. Najbardziej lubię j.
polski, bo uczy nas miła Pani. Wychodząc z Lasek chciałabym być
dobrym człowiekiem. – Sandra z kl. Vb.
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• Oglądałam Twój pokój Kochana Matko. Jest on bardzo ubogi, myślę, że Ty też byłaś ubogą siostrą franciszkanką. W naszym
internacie niczego nam nie brakuje i jest fajnie – to wszystko dzięki Tobie, Matko elżbieto. – ewa z kl. Vb.
• Kochana Matko, chciałabym się z Toba spotkać, aby poopowiadać Ci o naszym życiu w Laskach. Ufam, że wciąż przyglądasz
się na nas z nieba. – Twoja Madzia z kl. Vb.
Świat goni za bogactwami, mocnymi wrażeniami i sensacją.
W ten sposób gubi największy dar: prostotę dziecięctwa, która jest
największym skarbem każdego z nas. Jak w tym świecie odnaleźć
siebie? Nie trzeba pytać o recepty innych, ale odnaleźć w sobie
piękne, choć czasem przestraszone i niepewne dziecko. Przytulić je w sobie i pozwolić mu zaistnieć, po prostu żyć. Otoczyć je
delikatnością i szacunkiem, tak jak umiemy. Najzwyczajniej pokochać je w sobie. A wtedy odkryjemy, że życie nie musi być wielkim ciężarem, ale przede wszystkim wielką przygodą. Tak „widzą”
świat nasze dzieci. One właśnie za tym najbardziej przepadają!
Warto spróbować. Nie mamy nic do stracenia, a tak wiele do wygrania!
Bądźmy jak dzieci, znakiem Boga. Zaczynajmy lub kończmy
dzień, powtarzając słowa ukojenia. Niech również naszą stanie się
modlitwa psalmisty:
Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza (Ps 131).

DOKUMeNtAcJA

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi za 2013 rok
Wstęp
a wstępie kilka uwag natury wyjaśniającej. Idąc za sugestią,
wysuniętą podczas ostatniego Zebrania Walnego, tym razem
rozszerzona wersja Sprawozdania została udostępniona w formie
publikacji, która ukazuje się na łamach naszego czasopisma „Laski”. Niezależnie od tego, pełne Sprawozdania z poszczególnych
placówek Towarzystwa są również dostępne w Sekretariacie Zarządu. Gdyby więc była potrzeba zapoznania się ze szczegółowymi dokonaniami, jest to w każdej chwili możliwe.
* * *
Mimo, iż Towarzystwo nasze jest autonomicznym stowarzyszeniem działającym na rzecz niewidomych, od początków swej
działalności jest związane z Kościołem. Dlatego nieobojętne nam
są wydarzenia, które wprost wiążą się z tym bliskim nam zakorzenieniem ideowym, a będącym jednocześnie istotnym elementem naszej działalności.
W związku z tym warto przywołać na wstępie trzy wydarzenia. Pierwsze, którego byliśmy niedawno świadkami, to kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Wprawdzie to rok 2014, ale
trudno byłoby pominąć tę niezwykłą okazję do głębszej refleksji, zwłaszcza że spora grupa naszej młodzieży i personelu Lasek bezpośrednio uczestniczyła w tych podniosłych uroczystościach.
Drugie wydarzenie – to odejście do Pana naszego bliskiego
Przyjaciela: Prymasa seniora – Kardynała Józefa Glempa.
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W styczniu ubiegłego roku żegnaliśmy Go, biorąc liczny udział
w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie. Wspólnota Lasek w sposób szczególny modliła się i dziękowała za Jego długoletnią służbę na rzecz Kościoła w Polsce oraz za wieloletnią przyjaźń z naszym środowiskiem oraz obecność w różnych bieżących
wydarzeniach nie tylko w Laskach, ale także w innych placówkach
naszego Towarzystwa.
Trzecim wydarzeniem – ważnym na miarę całego Kościoła Powszechnego – była rezygnacja Benedykta XVI, złożona w dniu
28 lutego, a także 13 marca wybór na Stolicę Piotrową nowego papieża – Franciszka.
W uroczystość świętego Józefa (19 marca br.) odbyła się w Watykanie inauguracja nowego pontyfikatu, podczas której już wówczas uwidocznił się wyraźnie rys franciszkański posługiwania nowo wybranego papieża; idea która i nam jest bliska, zwłaszcza że
Matka Czacka, tworząc Dzieło Lasek, wybrała także ideał franciszkański jako inspirację do budowania wspólnoty w oparciu o ewangeliczne ubóstwo i braterstwo.
W nurt rodzenia się nowych wyzwań wpisuje się również wybór Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Została nią 6 lipca minionego roku s. Radosława Podgórska, której przy tej okazji życzymy wiele dobrych natchnień
Ducha Świętego, aby – realizując założenia Triuno Matki Czackiej, oraz zalecenia św. Franciszka z Asyżu – taką wspólnotę udało się Jej stworzyć, także w szeroko rozumianym Dziele Lasek.
Dziękujemy również Matce Annie Marii Sikorskiej – poprzedniej Przełożonej Generalnej – za wszelkie dobro dokonane w czasie poprzedniej kadencji.
Wśród ważnych wydarzeń nie możemy również pominąć faktu odejścia do Pana (28.10.2013) Przyjaciela Lasek – śp. Premiera Tadeusza Mazowieckiego, którego żegnaliśmy 3 listopada
w Warszawie – gdzie obywały się główne uroczystości pogrzebowe – oraz w Laskach, gdzie został pochowany na naszym cmen-
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tarzu zakładowym. Za Jego wierność ewangelii i środowisku Lasek oraz za całkowite oddanie się na rzecz Wspólnego Dobra, należą Mu się słowa wielkiej wdzięczności. Podobnie jak wspomniany wcześniej śp. Prymas Józef Glemp – był Honorowym Członkiem naszego Towarzystwa oraz został odznaczony medalem „Pax
et Gaudium in Cruce”.
Wielkim wyróżnieniem dla środowiska Lasek było przyznanie naszemu Towarzystwu nagrody TOTUS 2013 w kategorii
„Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda TOTUS przyznawana jest co roku przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia w ramach Dnia Papieskiego.
Uroczystość wręczenia tego prestiżowego wyróżnienia odbyła się
12 października na Zamku Królewskim w Warszawie. W uzasadnieniu podano, że nagroda została przyznana „za ponad stuletnie, czynne promowanie godności człowieka, współbrzmiące z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II”.
Z kolei 13 października – w ramach obchodów jubileuszu 15lecia Powiatu Warszawskiego Zachodniego – nasze Towarzystwo
zostało uhonorowane dyplomem i statuetką o nazwie: „Nagroda
Smoka”, jako wyraz uznania dla naszej ponad stuletniej działalności na rzecz ludzi niewidomych.
Natomiast 10 grudnia – w Laskach odbyła się uroczystość poświęcenia przebudowanego domu dr. Włodzimierza Dolańskiego dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dzieci głuchoniewidomych. Cała przebudowa została sfinansowana przez londyńską fundację działającą na rzecz niewidomych w Laskach – „Fund
for the Blind of Laski”, z zapisu śp. Jadwigi z Reyów Sewerynowej
Morawskiej. W uroczystości wzięli udział goście honorowi: pani Anna Morawska-Mesmet – córka fundatorki i prezes fundacji pan Tadeusz Potworowski. Uczestniczyli także inni donatorzy,
dzięki którym obiekt będzie odpowiednio wyposażony: pani Monika Woźniak-Makarska – prezes Polskiego Towarzystwa Rease-
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kuracji i pani Maria Miszczak z firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Wreszcie na zakończenie tej wstępnej części Sprawozdania
możemy z dumą podkreślić, że 13 grudnia w Domu Przyjaciół
Niewidomych w Laskach odbyła się konferencja oraz promocja
poradnika „Model VIISA” zorganizowana przez Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi i Ministerstwo edukacji Narodowej
oraz Fundację Orange, która współfinansowała wydanie tej ważnej publikacji.
Rozwinięcie
Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 22 spotkania. Na dzień
31 grudnia 2013 roku nasze Towarzystwo liczyło 1570 członków.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na
Zebraniu Ogólnym dn. 25.05.2013 r. ukonstytuował się następująco:
Prezes:
Władysław Gołąb
I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa: Piotr Grocholski
Sekretarz:
Józef Placha
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik:
s. Gabriela – Agnieszka Szlubowska
Zastępca Skarbnika: Paweł Kacprzyk
Członkowie:
Jacek Kwapisz
Leszek Połomski
Andrzej Sękowski
Oprócz bieżących spraw, które wymagały decyzji Zarządu, jednym z kluczowych zagadnień były spotkania z ekspertami: Stefanem Kawalcem – prezesem firmy „Capital Strategy”, Stefanem
Dunin-Wąsowiczem – specjalistą od finansów i zarządzania zmianami i Krystyną Marut – prawnikiem.
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Celem tych spotkań było wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie reorganizacji funkcjonowania naszego Towarzystwa głównie w obszarze ekonomicznym, ale tak, by nie zagubić
w tym procesie tego co najważniejsze: dobrej edukacji naszych wychowanków.
Kulminacyjnym punktem wspólnych poszukiwań było spotkanie (24.04.2013) z przedstawicielami 8 grup zadaniowych, powołanych wcześniej do przeanalizowania naszej obecnej sytuacji,
w obecności kardynała Kazimierza Nycza.
Po zapoznaniu się z diagnozą i rekomendacjami firmy „Capital Strategy” oraz sugestiami wspomnianych grup zadaniowych Zarząd podjął w dniu 8 maja 2013 roku uchwałę, w której określił swoje stanowisko (uchwała opublikowana została w Intranecie).
Niezależnie od tego Prezes Zarządu TONO zobowiązał kilka
osób do śledzenia procesu wdrażania w życie sugerowanych
zmian, które sukcesywnie w ciągu ubiegłego roku były już częściowo wprowadzane i będą nadal realizowane w tym roku i w następnych latach. Będziemy informować na bieżąco o stopniu zaawansowania tych działań.
Ponadto wiele czasu poświęcono Domowi Dziecka Niewidomego w Warszawie na Saskiej Kępie, sugerując przekształcenie tej
placówki w Rodzinny Dom Dziecka. Także – w związku z wygaśnięciem możliwości korzystania z dotychczasowej lokalizacji –
rozpatrywano przeniesienie Domu do Lasek lub Rabki. Wszystko
wskazuje na to, że będzie to lokalizacja w Rabce.
Pojawiła się również sprawa uregulowania prawnego nieruchomości rolnej w Pieścidłach; powierzono pełnomocnictwo w tej
sprawie siostrze Felixie Bunikowskiej.
Dział Promocji
Od pewnego czasu planowaliśmy powołać ten Dział, aby zoptymalizować nasze prace w zakresie docierania do jak najszersze-
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go środowiska społecznego, z myślą o kształtowaniu właściwie rozumianego wizerunku naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, a tym samym zdobyciu jak najliczniejszego grona ludzi dobrej woli, którzy pomogliby nam wesprzeć te działania.
Ponieważ jest to nowy kierunek naszej działalności, potraktujemy go nieco szerzej.
Wyznaczyliśmy sobie obszary działania w zakresie promocji,
które wynikają z opracowanej we wrześniu 2013 roku strategii
promocyjnej. Zostały one rozplanowane w czasie, w taki sposób,
aby się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.
Punktem wyjściowym do wymienionych działań promocyjnych było odwołanie się do optymistycznych wzorców, podkreślających rolę oraz ponad 100-letnie doświadczenie TOnO
w rozwoju samodzielności osób niewidomych.
Strategia promocyjna obejmuje następujące obszary działania:
1. Obecność w Internecie
nowa strona internetowa www.laski.edu.pl
Wykonano 370 podstron. Nowoczesny layout, przyjaznym
użytkownikowi CMS-em do publikacji treści, klarowna struktura, wizytówka Ośrodka.
Google Analytics wskazuje wyraźny wzrost statystyk odwiedzin naszej nowej strony.
Głównym celem było wyodrębnienie:
• placówek szkolnych w celu zainteresowania rodziców niewidomych uczniów zapisaniem dzieci do naszego Ośrodka,
a także
• podstron dotyczących darczyńców – w tym podstron dotyczących 1%.
Oba cele zostały spełnione.
• bannery reklamowe 1%
www.gosc.pl oraz www.wiara.pl 100 000 odsłon każdy
• mailingi – elektronicznie wysyłane wiadomości – (kreacja
graficzna z tekstem) do użytkowników adresów mailowych, 1%,
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adresaci: kadra menedżerska (ok. 30 000 kont każdy portal): poczta onet.pl, money.pl, ekw.pl – elektroniczne księgi wieczyste.
• reklama Adwords – 1% w wyszukiwarce Google.pl stanowi dopełnienie kampanii reklamowej telewizyjnej i radiowej 1 %.
2.Reklama telewizyjna
Pozyskanie ambasadora – Michała Olszańskiego do obu kampanii telewizyjnych:
• telewizyjny spot 1% „Nie widzą. Dzięki Tobie mogą uczyć
się i rozwijać”
• telewizyjny spot społeczny „Spójrz inaczej na osoby niewidome”
• kreacja i produkcja
• emisja spotu 1%: TVP SA – TVP 1, TVP 2, TVP Info, OTV
– Telewizja Regionalna
• emisja spotu społecznego: TVP2, TVP POLONIA, TVP
KULTURA, TVP HISTORIA oraz TVP ReGIONALNA. Sukcesem jest zakwalifikowanie spotu do emisji przez komisję.
3. Reklama radiowa
Pozyskanie ambasadorów: Michał Olszański, Małgorzata Kożuchowska:
• radiowy spot 1% „Nie widzą. Dzięki Tobie mogą uczyć się
i rozwijać”
• radiowy spot społeczny „Spójrz inaczej na osoby niewidome”
• emisja spotu 1%: Radio Warszawa; Polskie Radio SA – Program III
• emisja spotu społecznego: Polskie Radio SA – Program I.
4. Reklama drukowana
Dotyczy:
• ogłoszeń reklamowych w prasie 1% („Gość Niedzielny”,
„Gazeta Prawna”, „Listy do Sąsiada”, „Moda na Zdrowie”,
Dzienniki Polskapresse: Polska – dzienniki regionalne [6], „Nasze Miasto” – sieć – [7])
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• ulotek, plakatów – 1%: 70 000 ulotek i 50 plakatów
• folderów – w trakcie kreacji
• kartki bożonarodzeniowe – 26 000 szt. sponsor yamaha, Liberty Motors
• tablic magnetycznych – 23 tablice 1% na samochody
• billboardów – kampania społeczna
• i innych (kalendarzyki listkowe, listy do 100 przedsiębiorców z gminy Izabelin)
5. Pozyskanie sponsorów
• współpraca z Fundacją Orange – grudzień 2013 r.
• współpraca z Fundacją Orange – kwiecień 2014 r.
6. Organizacja aukcji obrazów
31 maja 2014 roku, aukcję poprowadzą: Witold Malarowski
– wójt gminy Izabelin oraz Daria Kuźniecow-Dudko.
7. Public Relations
Nawiązanie więzi ze społeczeństwem oraz kształtowanie pozytywnej opinii o całokształcie działalności TOnO w otoczeniu
(sprawna komunikacja wewnątrz i na zewnątrz TOnO).
Komunikacja zewnętrzna:
• telewizja – wywiady, audycje
• radio – wywiady
• działalność wystawiennicza – Fundacja Orange i Leroy
Merlin
• event Leroy Merlin – warsztaty dla 100 osób z działu kadr
(według opinii kadry menedżerskiej Leroy Merlin, zorganizowany event był najlepszą z dotychczasowych imprez integracyjnych
w tej firmie).
• stworzenie bazy danych: oddziałów neonatologicznych
i położniczych, przedsiębiorców z gminy Izabelin, parafii warszawskich i warszawsko-praskich
• Komunikacja wewnętrzna: tworzenie banku pomysłów
i kontaktów.
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Archiwum
To również dział pracy, który wymaga szerszej prezentacji ze
względu na to, że w poprzednich sprawozdaniach był zaledwie tylko wspomniany w związku z wybudowaniem nowego budynku.
Archiwum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi rozpoczęło na nowo swą działalność w 2007 r. W 2011 roku przeniesione zostało do wspomnianego nowego budynku, wybudowanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Statut i Regulamin Archiwum zostały zatwierdzone przez Zarząd TOnO 18.01.2012 r.
Prace w Archiwum koncentrują się na tym etapie głównie na
gromadzeniu dokumentów i pozyskiwaniu ich z poszczególnych
działów i placówek TOnO. W sumie nabytków na podstawie protokołów było 65, co daje ok. 2444 pozycji – teczek, w tym: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1197 teczek, inne działy i placówki TOnO – 1247 teczek.
W tym okresie sprawozdawczym udało się zasadniczo uporządkować:
• Częściowo dokumenty dotyczące działalności Zarządu – 301
pozycji wraz z kartami inwentarzowymi i indeksami do ksiąg protokołów, zabezpieczając wieczyście.
• Teczki Absolwentów do 2008 r. – 2845 teczek, w tym 1940
teczek uporządkowano i zabezpieczono wieczyście, sporządzając
karty inwentarzowe.
• Teczki Kandydatów (osób, które skorzystały z pomocy naszego Ośrodka) – 2169 wg spisów.
• Teczki Dorosłych Niewidomych (osób, które skorzystały
z pomocy naszego Ośrodka) – 95 wg spisów.
• Dokumenty dotyczące poszczególnych placówek i działów
zostały wydzielone z całości nagromadzonych akt i częściowo
opracowane – Wczesna Interwencja, Przedszkole, Szkoły i Inter-
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naty, Warsztaty, Żułów, Sobieszewo, Pieścidła, Placówki zamknięte, Patronaty.
• Dokumenty administracyjno-księgowe częściowo zostały
wydzielone z całości.
• Zostały też wydzielone i częściowo uporządkowane dokumenty majątkowe.
Prace nad uporządkowaniem ostatecznym są uwarunkowane tym, co udaje się odszukać i co zostaje nam przekazywane.
By dobrze zabezpieczyć nasze zbiory, zostały zakupione dwa
profesjonalne urządzenia pozwalające utrzymać odpowiednią wilgotność w magazynach oraz chroniące przed mnożeniem się szkodliwych bakterii.
Od początku istnienia archiwum udostępniano dokumenty
– z kwerend skorzystało ok. 157 osób.
Działalność edukacyjno-poznawcza należy również do naszych zadań.
Prowadziliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży z naszego Ośrodka oraz indywidualnych osób. W 33 spotkaniach wzięło udział 69
osób.
W ramach nadzoru nad składnicami akt w poszczególnych
działach i placówkach TOnO oprócz prac podejmowanych w Laskach kierownik Archiwum wyjeżdżała 15 razy. Tam, gdzie udało się już być, ustalono, w jaki sposób mają być przechowywane
określone dokumenty. Ustaliliśmy też sposób i czas przekazywania dokumentów do ATOnO. Prace te zmierzają do uporządkowania spraw związanych z obiegiem dokumentów.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na dzień 31 grudnia 2013 roku przebywało w Ośrodku 258
uczniów:
Przedszkole
7
Przedszkole – Sobieszewo
4
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Głuchoniewidomi
7
Szkoła Podstawowa
54
Szkoła Podstawowa Specjalna (Rabka)
34
Szkoła Podstawowa Specjalna w Laskach
10
Gimnazjum
30
Gimnazjum Specjalne
11
Liceum Ogólnokształcące
27
Technikum Masażu
6
Technikum dla Niewidomych
2
Szkoła Zawodowa
9
Szkoła Zawodowa Specjalna
25
Szkoła Policealna
23
– w tym 5 bez dotacji Starostwa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Specjalna)
9
RAZeM
258
Średnia w ciągu całego roku 2013 – 256 wychowanków
Wychowankowie objęci całodobową opieką
215
Wczesne Wspomaganie Rozwoju
120
Wczesne Wspomaganie Rozwoju (Wczesna Interwencja) –
Laski i Sobieszewo
W Laskach w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 zespół terapeutów „Wczesnej Interwencji”, jak co roku, udzielił pomocy dzieciom w postaci tygodniowych turnusów, jednodniowych konsultacji i wizyt w domu. W czasie trwania turnusu odbywała się diagnoza rozwoju dziecka i jego potrzeb. Na tej
podstawie był opracowywany plan terapeutyczny, według którego opracowywano ćwiczenia. Były one realizowane w czasie zajęć z tyflopedagogiem, rehabilitantem ruchu, nauczycielem
orientacji przestrzennej, terapeutą widzenia, logopedą. Uczestnicy turnusu mogli także skorzystać z zajęć hipoterapii i z zajęć na
basenie. Ponadto odbywały się spotkania i rozmowy z rodzicami,
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na których omawiano problemy i proponowano sposoby ich rozwiązywania. Prowadzone były także dla rodziców zajęcia instruktażowo-pokazowe z zakresu tyflopedagogiki. W czasie jednodniowych konsultacji i wizyt domowych zachęcano i proponowano
przyjazd na turnus w celu pełnej oceny możliwości dziecka i pracy dydaktycznej. Przyjmowaliśmy także studentów, dla których
prowadzono zajęcia pokazowe.
W czasie drugiego semestru odbyło się siedemnaście turnusów, w tym jeden skrócony (trzydniowy). Z naszych działań dydaktyczno-rehabilitacyjnych w czasie pobytu na turnusie skorzystało: 23 dzieci, z czego 1 dziecko było 8 razy; 1 dziecko 4 razy,
i 1 dziecko 3 razy, 5 dzieci było dwukrotnie, 15 dzieci raz w tym
semestrze. Troje dzieci przyjęliśmy na jednodniowej wizycie diagnostyczno-terapeutycznej.
Wśród naszych dzieci można wyróżnić dwie grupy: pierwsza
z niepełnosprawnością izolowaną, a drugą z niepełnosprawnością
sprzężoną. W obu tych grupach najczęstszą przyczyną utraty bądź
uszkodzenia wzroku jest retinopatia wcześniacza. W pierwszej
grupie wystąpiło pięć przypadków, w drugiej cztery. Inne schorzenia występujące w pierwszej grupie to: zanik nerwów wzrokowych – 2 przypadki, glejak, zaćma wrodzona, brak gałki oka prawego i uszkodzony nerw wzrokowy, wysoka krótkowzroczność,
stan po zapaleniu siatkówki i nerwu wzrokowego. Wśród dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną wystąpiły: niedorozwój tarcz
nerwu wzrokowego – 2 przypadki, zespół Lebera lub podejrzenie ślepoty Lebera, jaskra wrodzona, nadwzroczność, odwarstwienie siatkówki. Schorzenia towarzyszące to: padaczka, mózgowe
porażenie dziecięce, uszkodzenie układu nerwowego i innych narządów wewnętrznych, zespół FAS, zakażenie wirusem cytomegalii, niedoczynność tarczycy.
W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – po zmianie kierownictwa tej placówki – wyjeżdżaliśmy do 10 rodzin. Podczas
wyjazdów staramy się realizować zadania terapeutyczne, udzie-
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lać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego całej rodzinie,
aby mogła lepiej funkcjonować na wielu płaszczyznach.
Dostarczamy informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji.
Pragniemy zmniejszać skutki uboczne niepełnosprawności
ciążącej na dziecku.
Uczestniczyliśmy w konferencji Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w Warszawie (25.10.2013), prezentując naszą pracę.
Z terapii we Wczesnej Interwencji w Sobieszewie korzystało
92 dzieci (w tym 34 dzieci nowych) w wieku od 2 miesięcy do 9
lat.
Dla dzieci starszych i ich rodzin odbywały się spotkania integracyjne. Część dzieci przyjeżdżało na terapię w formie kilkudniowych turnusów. Dzieci korzystały z terapii widzenia, nauki
orientacji, muzykoterapii, rehabilitacji ruchu oraz z zajęć z tyflopedagogiem i psychologiem jak również z konsultacji neurologopedycznych. Korzystały też z konsultacji neurologa i lekarza rehabilitacji.
W październiku rozpoczęliśmy budowę nowego placu do
ćwiczeń orientacji przestrzennej. Planujemy ukończenie prac
i oddanie placu do użytku w maju.
Zajęcia rehabilitacyjne w tym roku odbywały się na terenie
Ośrodka oraz w domach dzieci. Terapeuci Ośrodka służą pomocą innym nauczycielom, pedagogom i wychowawcom pracującym w integracji z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi. Dotyczy to konsultacji wyposażenia pokoju tyflopedagoga, adaptacji pomocy dydaktycznych, środowiska i doboru odpowiednich
pomocy i oprzyrządowania dziecka niewidomego, oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z przebiegu pracy z danym
dzieckiem.
W ramach spotkań integracyjnych, których celem było objęcie opieką dzieci starszych – przedszkolnych i szkolnych – został
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przygotowany i przeprowadzony specjalny program terapeutyczno-edukacyjny. W spotkaniach integracyjnych biorą udział
dzieci niewidome, słabowidzące, ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele. Dzieci na zajęciach integracyjnych uczą się funkcjonowania w grupie, pogłębiają więzi, uczą się życzliwości, wzajemnej pomocy i wspólnej zabawy. Dzieci z rodzinami były również zapraszane na wspólną modlitwę do kaplicy Ośrodka.
Rodzice mają także możliwość wsparcia duchowego ze strony Ks. Kapelana – Ojca eugeniusza Pokrywki. Rodzice wielokrotnie podkreślają profesjonalną pomoc zespołu i życzliwą, ciepłą atmosferę w placówce, w której ich dzieci czują się bardzo dobrze.
Orientacja przestrzenna
Działania zespołu:
• Prowadzenie zajęć z orientacji przestrzennej w systemie
1 nauczyciel – 1 uczeń.
• Przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu orientacji przestrzennej dla rodziców uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.
• Przygotowanie, instruktaż i ćwiczenia dla wychowawców
i wychowanek gr. III Internatu Dziewcząt, dotyczące poruszania
się w Kaplicy Centralnej.
• Wydanie opinii w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia
„Przyjazne Ulice” w kwestii podjęcia działań mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych
na ul. 3 Maja, w gminie Izabelin.
• Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla uczniów
Ośrodka oraz szkolenia dla nauczycieli orientacji przestrzennej
z zakresu poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem; spotkanie poprowadzili członkowie Fundacji Vis Maior –
osoby niewidome poruszające się z psami przewodnikami oraz
treserki psów.
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• Zorganizowanie zajęć z orientacji przestrzennej dla wybranych uczniów z Internatu Dziewcząt, Internatu Chłopców, Internatu Chłopców Domu św. Maksymiliana, na terenie Zakładu eksploatacji Tramwajów „Żoliborz” – R-4 (zapoznanie uczniów
z podstawowymi modelami tramwajów – budowa zewnętrzna,
rozmieszczenie tzw. „ciepłych/zimnych” przycisków, poruszanie
się wewnątrz pojazdów – lokalizowanie poręczy, miejsc siedzących, kabiny motorniczego); przejazd zabytkowym tramwajem do
pętli przy przystanku Metro Marymont i powrót. W zajęciach
uczestniczyło 13 uczniów, każdy pracował z jednym nauczycielem orientacji przestrzennej.
• Oprowadzanie gości szlakiem „ścieżki rehabilitacyjnej” podczas obchodów Święta Ośrodka, przyjmowanie osób zainteresowanych w pracowni orientacji przestrzennej.
• Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej – przyjęcie studentów na praktyki z zakresu
orientacji przestrzennej.
• Umożliwienie obserwacji zajęć z orientacji przestrzennej prof.
Marion Hersh, wykładowczyni Uniwersytetu Glasgow w Szkocji.
• Współpraca ze Szkołą Muzyczną, wsparcie chóru podczas
większości wyjazdów (wprowadzanie i sprowadzanie ze sceny,
opieka tyflopedagogiczna).
• Stała współpraca z Działem Tyflologicznym i innymi działami w Ośrodku (głównie konsultacje związane z tyflografiką oraz
rozwiązaniami architektonicznymi dla osób niewidomych i słabowidzących).
Dział Rehabilitacji Wzroku
Pod koniec sierpnia 2013 r. – Dział Rehabilitacji Wzroku
wzbogacił się o dodatkowe pomieszczenie – miejsce dawnej pracowni multimedialnej na parterze w Bibliotece. Poprawiło to warunki naszej pracy.
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Uczniowie objęci zajęciami z terapii widzenia:
1. Wczesna Interwencja – zajęcia odbywają się na jednotygodniowych turnusach. Zajęcia trwały od 30 min. do 60 min. w zależności od wieku dziecka. W tym roku 40 dzieci niewidomych
i słabowidzących wraz z opiekunami skorzystało z siedmiu turnusów, w tym 3 dzieci z Ukrainy, 1 z Rosji i 1 z Mongolii. W czerwcu oczekuje się dalszych uczestników z Rosji i Ukrainy. Przedszkole – 4 dzieci – częstotliwość – 1 dziecko raz w tygodniu po
30 min, 2 dzieci – 2 razy w tygodniu po 30 min. I 1 dziecko – 4
razy w tygodniu po 30 min.
2. Dział Głuchoniewidomych – 5
3. Szkoła Podstawowa – 22
4. Gimnazjum – 13
5. Szkoła św. Maksymiliana – 18
6. Szkoły ponadpodstawowe – 9
7. 1 z masowej szkoły podstawowej
Razem: 112 uczniów objętych zajęciami z rehabilitacji
wzroku.
Częstotliwość zajęć: 1–3 razy w tygodniu.
Oprócz zajęć dydaktycznych w naszej pracowni odbywały się:
1. Hospitacje (obserwacja zajęć):
• 50 godz. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS)
• Nauczyciele naszego Ośrodka w ramach kursów kwalifikacyjnych – 10 godz.
• Spotkanie szkoleniowe dla dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. e. Plater (starsze klasy) – 16 osób – 3 godz.
• S. Merci z Indii – 10 godz.
2. Konsultacje:
• Uczniowie i osoby dorosłe w ramach NFZ – 9 godz.
• Troje dzieci z rodzicami z Ukrainy – 4 godz.
3. Szkolenia i wizyty:
• Nauczyciele i psycholodzy w ramach szkolenia przez PZN
– 17 osób
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• Nauczyciele studiów podyplomowych z tyflopedagogiki
– 7 osób (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
• Młodzież z międzynarodowej szkoły z Norwegii – 15 osób,
• Spotkanie z p. Sabine Douellou – rehabilitantką z Francji – wymiana doświadczeń wraz z obserwacją zajęć,
• Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych – 8 osób,
• Postulantki – 4,
• Udział w konferencji – ReHA FOR THe BLIND IN POLAND – 2 nauczycielki.
Działania Pracowni Rehabilitacji Wzroku:
• w ramach współpracy z działem okulistycznym kwalifikowanie wychowanków na zajęcia rehabilitacji wzroku,
• diagnoza funkcjonalna dzieci słabowidzących,
• zajęcia dydaktyczne:
– nauka umiejętności maksymalnego wykorzystania resztek widzenia, spowodowanie ich użyteczności, do bliży
(np. czytania, pisania, oglądania obrazków, czyli odległość
oglądania do 40 cm) i do dali (oglądanie otoczenia z odległości większej niż 40 cm),
– nauka percepcji wzrokowej otoczenia, obrazków, zdjęć, filmów itp. oraz czynności życia codziennego z wykorzystaniem wzroku,
– prawidłowa ocena własnych możliwości wzrokowych, poprzez zdobycie i przyswojenie przez uczniów podstawowej wiedzy na temat stanu ich wzroku, istoty uszkodzenia i następstw funkcjonalnych tego uszkodzenia,
– nabycie umiejętności wyboru technik pracy, sposobu eksploracji otaczającej rzeczywistości, tj. w jakich okolicznościach lepiej posłużyć się wzrokiem, a kiedy dotykiem,
– o ile to możliwe nauka czytania i pisania płaskiego druku z wykorzystaniem różnych pomocy optycznych i nieoptycznych,
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– zapoznawanie z pomocami optycznymi, powiększającymi i możliwością dostosowania najbliższego otoczenia,
miejsca pracy do indywidualnych potrzeb słabowidzącego ucznia,
– wypożyczanie uczniom sprzętu optycznego na czas nauki
w szkole oraz po uprzednim przeszkoleniu w posługiwaniu się nim po zakończeniu edukacji w naszym Ośrodku,
– sprawdzenie stopnia opanowania techniki czarnodrukowej u uczniów nowo przyjętych do szkół średnich w naszym Ośrodku;
• zapoznanie nauczycieli, szczególnie szkół średnich, z sytuacją wzrokową uczniów słabowidzących,
• konsultacje młodzieży i osób dorosłych słabowidzących,
• zapoznawanie osób odwiedzających nasz Ośrodek z problematyką słabowzroczności,
• przyjmowanie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej,
UKSW na hospitacje zajęć z rehabilitacji wzroku; opieka nad studentami z APS w czasie ich praktyki zawodowej z zakresu rehabilitacji wzroku.
Hipoterapia
W roku szkolnym 2013/2014 na zajęcia hipoterapii uczęszcza
ok.113 dzieci tygodniowo. Zespół terapeutyczny liczy czworo terapeutów.
Prowadzone formy terapii są dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Należą do nich: fizjoterapia na
koniu, psychopedagogiczna jazda konna z elementami woltyżerki, terapia kontaktem z koniem oraz zajęcia jeździeckie w ramach
ruchu Olimpiad Specjalnych.
Ponadto oferujemy naszym podopiecznym zajęcia w stajni,
elementy jazdy konnej, a w zimie prowadzimy zajęcia na symu-
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latorach jazdy konnej. Jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzimy
pracę na symulatorach na tak szeroką skalę.
W kwietniu nasz zawodnik Damian Osiewak, pod opieką pana Roberta Michalskiego, reprezentował KJ Tarant na VIII Ogólnopolskim Mitingu Jazdy Konnej w Kwidzynie.
Zwyczajem KJ Tarant stało się organizowanie imprez okolicznościowych tj.: spotkanie opłatkowe, ognisko na zakończenie roku szkolnego, urodziny naszych koni. W 2013 wraz z Działem
Głuchoniewidomych wybraliśmy się konno topić Marzannę. Tym
samym wprowadziliśmy kolejny punkt do kalendarza naszych imprez okolicznościowych.
Stale jesteśmy otwarci na współpracę:
• z naszymi absolwentami,
• studentami SGGW i innych uczelni.
We współpracy z PZN prowadzimy turnusy rehabilitacyjne,
odbywające się w lipcu na terenie naszego Ośrodka.
Podjęliśmy współpracę z PTHip-em w celu stworzenia
warsztatu dla instruktorów jazdy konnej zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy w trakcie tworzenia
„KUCyKOWA” – bezpiecznej (pod względem technicznym
i emocjonalnym) przestrzeni, w której osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby po prostu przebywać z końmi.
Dogoterapia
Dogoterapia w OSW w Laskach prowadzona była w 2013 r.
w wymiarze około 10 godzin tygodniowo w następujących jednostkach: w Internacie Chłopców (17 osób), Internacie Dziewcząt
(17 osób), Dziale Głuchoniewidomych (6 osób) oraz w Domu Św.
Maksymiliana (4 osoby). Zajęcia dogoterapii były także zorganizowane w ramach lekcji w Szkole Podstawowej. Pies biorący udział
w zajęciach to dwuipółletni William, będący krzyżówką golden
retrievera i labradora. Zajęcia mają charakter grupowy lub indy-
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widualny. Formy i sposoby terapii są bardzo zróżnicowane i dostosowane do wieku, potrzeb, możliwości i preferencji uczestników. Zajęcia są prowadzone przez panią Annę Możdżeń (Wudarczyk) i pana Miłosza Możdżenia.
Wprowadziliśmy nowy element zajęć w postaci toru przeszkód. Wzbogaca on zajęcia m.in. dla dzieci wymagających aktywizacji ruchowej, także dla dzieci starszych i lepiej widzących.
Jest to bardzo atrakcyjna forma zajęć, która umożliwia wszechstronny rozwój ruchowy, zarówno motoryki dużej jak i małej,
a także ruchów precyzyjnych. Uczy orientacji w przestrzeni oraz
zapamiętywania kolejności i rozstawienia przeszkód, odległości
między nimi.
* * *
Na zakończenie tej części sprawozdania zwróćmy uwagę na
losy naszych ubiegłorocznych absolwentów.
W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach zakończyło 27 wychowanków.
Szkołę Policealną (technik administracji – 4 i technik masażysta – 4) ukończyło 8 uczniów; 1 osoba podjęła dalszą naukę na
studiach – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki – informatyka, 2 osoby odbyły staże – Urząd Gminy i Przychodnia Rehabilitacyjna, 2 osoby pracują – masażysta i copywriter, 3 osoby pozostają w domu.
Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych ukończyło 5 uczniów; 3 osoby podjęły dalszą naukę na studiach – Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – informatyka; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna; 2 osoby uczą się w szkole policealnej w Laskach.
Liceum Ogólnokształcące dla Niewidomych ukończyło 7
uczniów; 3 osoby podjęły dalszą naukę na studiach – Wyższa
Szkoła Handlowa w łodzi – mediacja sądowa; Szkoła Wyższa
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w Gdańsku – filologia angielska; Uniwersytet w Białymstoku – filologia angielska; 4 osoby uczą się w szkole policealnej w Laskach.
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło 7 wychowanków; 1 osoba jest na stażu w Towarzystwie Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, 3 osoby uczęszczają na Warsztaty Terapii Zajęciowej; 3 osoby pozostają w domu.
Ponadto naukę w Laskach przerwał 1 uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Odejście wychowanków z Lasek poprzedziło szereg działań przygotowujących ich do opuszczenia Ośrodka.
Krótka prezentacja dokonań poszczególnych
placówek Towarzystwa
Przedszkole
W roku szkolnym 2012/2013 do Przedszkola w Laskach
uczęszczało ośmioro dzieci, 7 z nich jest pierwszy rok, w tym jedno dziecko uczestniczy w zajęciach od połowy kwietnia dwa razy w tygodniu, 1 dziecko jest w Przedszkolu drugi rok. 5 to dzieci dojeżdżające każdego dnia na zajęcia: 3 w grupie „Zuchów”
i 2 dzieci w grupie „Krasnali”. Z internatu przedszkolnego korzysta 3 dzieci. Na soboty i niedziele pozostaje dwoje dzieci. Jedno
dziecko wyjeżdża co dwa tygodnie do domu na weekend, drugie
odwiedza babcia sprawująca całkowitą opiekę nad dzieckiem.
Praca w Przedszkolu odbywała się w dwóch grupach: grupa
starszaków „Zuchy” liczy 4 dzieci, grupa dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami „Krasnale” – 3 dzieci. Do połowy kwietnia
dzieci z tej grupy objęte były indywidualnym tokiem nauczania.
Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana była w oparciu o miesięczne plany opracowywane zgodnie z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz.
U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). Ponadto przy konstruowaniu miesięcznych planów pracy uwzględniane były: w grupie starszaków
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Przedszkole

„Zuchy” treści zaczerpnięte z Programu „Metoda dobrego startu” Marty Bogdanowicz (Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk
2005 r.), „Dziecięca matematyka” e. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
„Rozwojowego programu doskonalenia percepcji dotykowej
i rozpoznawania liter brajlowskich”, Sally S. Mangold; „Oregońskiego programu rehabilitacji dziecka niewidomego w wieku 0
do 6 lat”.
W pierwszych miesiącach skupiliśmy się na obserwacji dzieci, właściwej diagnozie i opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla każdego dziecka. Zajęcia organizowane były z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych każdego dziecka oraz indywidualnych predyspozycji. Oprócz
systematycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych w grupach,
na których dzieci poza kształceniem umysłowym uczyły się współpracy i prawidłowego funkcjonowania w grupie, uczestniczyły
w szeregu zajęć dodatkowych.
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Sprawność ruchowa i wydolność fizyczna dzieci zwiększa się
znacznie poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Gimnastyka ogólnorozwojowa odbywa się dwa razy w tygodniu. Dzieci chętnie
uczestniczą w zajęciach i nabywają stale nowe umiejętności ruchowe. Ponadto dzieci objęte są indywidualną gimnastyką korekcyjną i rehabilitacją ruchową stanowiącą podstawę prawidłowego rozwoju.
Praca w przedszkolu oparta jest na ścisłej współpracy nauczycieli, wychowawców, wielu specjalistów i rodziców. Pozwala to na
właściwe określenie poziomu rozwoju i ułatwia ustalenie przyczyn
opóźnień czy dysfunkcji w różnych sferach oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Korzystamy z pomocy i konsultacji ze specjalistami z zewnątrz. Należą do nich współpraca z lekarzem rehabilitantem
w postaci zleceń dla rehabilitantów i hipoterapeutów, dla dzieci
i rodziców dzieci z „Wczesnej Interwencji” i Przedszkola, co pozwala tworzyć odpowiednie programy rehabilitacyjne i w istotny sposób wpływać na rozwój ruchowy dzieci.
Konsultacje medyczne w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dzieci niemówiących diagnozowanych pod kątem uszkodzeń słuchu. Konsultacje
w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP
w Warszawie dzieci ze sprzężeniami.
Dzieci brały udział w różnego rodzaju uroczystościach
przedszkolnych oraz w innych placówkach naszego Ośrodka.
Uczestniczyły w zaprezentowaniu umiejętności nabywanych
na lekcjach religii z ks. Kazimierzem Olszewskim, podczas uroczystości Święta Ośrodka. Brały udział w zajęciach pokazowych
dla stażystów naszego Ośrodka, studentów UKSW i APS-u.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Laskach
Zmiana na stanowisku dyrektora, w związku z objęciem obowiązków Dyrektor Ośrodka przez p. elżbietą Szczepkowską.
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Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Laskach

Nowym dyrektorem został od 18 lutego 2013 roku p. Stanisław Badeński, a zastępcą dyrektora – p. Dorota Gronowska.
W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 w większości planowane zadania zostały zrealizowane.
Jedynie nastąpiły opóźnienia z zakresu Plastyki w klasach
czwartych, ale – wg nowej podstawy programowej – zajęcia te
trwają w następnych dwóch latach, zatem uda się wszelkie zaległości nadrobić, przy świadomości zróżnicowanej sprawności edukacyjnej tych klas.
Nauczyciele klas pierwszych Szkoły Podstawowej wnoszą
o wydłużenie etapu edukacyjnego wobec niezrealizowania programu dla klasy pierwszej.
Zdarzają się opóźnienia w realizacji treści programowych, np.
matematyka w klasach pierwszych gimnazjalnych – głównie z powodu sporej nieobecności niektórych uczniów, jak i trudności
w opanowaniu niektórych zagadnień.

106

DOKUMeNTACJA

W codziennej pracy szkolnej stosowana jest daleko idąca indywidualizacja wymagań i – co za tym idzie – metod pracy; zarówno na poziomie klas np. 4b czy 6b, jak i poszczególnych
uczniów.
Pomagają w tym Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane na początku roku szkolnego przy współpracy psychologa szkolnego i wychowawców internatowych. Wytyczne IPeT-ów są również podstawą dla różnego rodzaju zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych czy z uczniami zdolnymi. Było
ich w minionym semestrze 38 h realizowanych jako tzw. godziny hallowskie (28), czy w ramach etatu (8) lub społecznie.
Jednak daje się odczuć bardzo nierównomierne opanowanie
przez uczniów materiału edukacyjnego, co wynika nie tylko z trudności np. intelektualnych czy niedoskonałości metod pracy własnej, ale – nader często – ze stosunku do obowiązków szkolnych.
Konieczna jest stała motywacja i stymulacja ku pożądanym edukacyjnie zachowaniom. Prawidłowemu opanowaniu materiału nie
sprzyja również słaba frekwencja wielu uczniów, mająca swe przyczyny w problemach zdrowotnych uczniów; niestety wiele nieobecności jest usprawiedliwianych w trudny do przyjęcia sposób.
W tym miejscu należy wspomnieć o pracy wychowawczej każdego z naszych nauczycieli koncentrującej się na tych właśnie zagadnieniach, które winny – oby jak najwcześniej – zaowocować
postawą odpowiedzialności za samego siebie, w tym za edukację.
Wspiera nas w tych pracach p. Sylwia Tołczyk – psycholog
szkolny. Wielu naszych uczniów pozostaje pod opieką Fundacji
„Synapsis”.
Współpraca z wychowawcami internatów – to zarówno codzienne rozmowy (szczególnie o młodszych uczniach), jak i spotkania omawiające wynikające w pracy szkolnej problemy poszczególnych uczniów. A nade wszystko stały kontakt, dzięki któremu
udaje się szybko rozwikłać nieporozumienia wynikające często
z różnych postaw i komentarzy naszych uczniów i wychowanków.

Sprawozdanie z działalności TOnO za 2013 rok

107

Wspomnieć trzeba o współpracy z rodzicami. Spotkania i uroczystości, np. Dzień Mamy, kontakty osobiste, rozmowy, telefony, maile itp. – z założenia służyć mają uczniom. I tak daje się zaobserwować dobrą współpracę we wcześniejszych klasach, a niestety – mniej partnerską w wyższych. Niemniej są to nasze
wychowawcze priorytety.
Oferujemy uczniom zwiększoną – w stosunku do ministerialnych wymagań – liczbę godzin w niektórych przedmiotach. Przykładem jest choćby rysunek brajlowski w klasach 1–3 Szkoły Podstawowej. Również obecność nauczyciela wspierającego pomaga
w pracy ze szczególnie wymagającymi zespołami. W klasach starszych, przy dużej liczbie uczniów, stosujemy podział na grupy
w szczególnie newralgicznych przedmiotach np. matematyka.
Wielce pomocnym w pracy szkolnej jest analiza wyników
Sprawdzianu i Egzaminów Gimnazjalnych. W konsekwencji zmieniamy metody pracy oraz – szczególnie w ostatnich klasach –
przygotowujemy do tych zadań zarówno na lekcjach przedmiotowych, jak i poprzez próbne sprawdziany i egzaminy. Służą też
temu koła przedmiotowe np. z matematyki, gdzie uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.
Poprawie sprawności i doskonaleniu umiejętności służą też koła: informatyczne, sportowe, stolarskie, kulinarne.
Pomocnymi w procesie dydaktycznym są wszelkiego rodzaju wyjazdy – zarówno tzw. zielone szkoły, jak i jednodniowe wycieczki czy
wyjazdy np. do teatru, muzeum. Było ich w minionym semestrze 12.
Wielce pomocne i pożądane są wszelkie spotkania integracyjne – zarówno na terenie szkoły czy Ośrodka, jak i wyjazdy naszych
dzieci, np. z okazji Dnia Ziemi.
Przyjmujemy też wielu gości (począwszy od przedszkolaków
na studentach Uniwersytu Trzeciego Wieku kończąc); studenci
(głównie APS-u i UKSW) odbywają u nas praktyki, itp. Takich
spotkań – zarówno indywidualnych, jak i grupowych – w mijającym semestrze było 28.
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Ten semestr obfitował też w wiele wydarzeń, z których apel
dla uczczenia Konstytucji 3 Maja czy Festiwale Piosenki Angielskiej są tylko przykładami.
Ważnym było także zaprezentowanie owoców pracy nad projektami gimnazjalnymi przez uczniów klas II gimnazjum. Ten wymóg programowy otwiera możliwość pogłębienia wielu zainteresowań naszych uczniów, a dla nas zapoznania się z ciekawymi
zagadnieniami. I tak w tym roku realizowane były projekty:
1. „Łemkowie” – łucja Czartoryska, Oliwia Selewoniuk, Klaudia Sieradzka (opieka – p. Stanisław Badeński).
2. „Wrażenia Niemców z pobytu w Polsce. Wrażenia Polaków
z pobytu w Niemczech” – Zuzanna Gardocka, Paulina Kłos, Nikola Weber (opieka – p. Anna Rumak).
3. „Wirtualny świat gier komputerowych w świecie niewidomych” – Olaf Balicki, Krystian Kisiel, Mateusz Papierski (opieka
– p. Paweł Kacprzyk).
Poprawia się zdecydowanie zaopatrzenie w podręczniki brajlowskie. Nadal jednak – mając na uwadze następne klasy wchodzące w nową podstawę programową – oczekujemy dalszych. Innym zagadnieniem jest sposób adaptacji, nie zawsze sprzyjający
– szczególnie mniej sprawnym w brajlu – uczniom.
Powiększamy – w miarę finansowych możliwości – naszą bazę pomocy dydaktycznych. Otrzymaliśmy ostatnio elektroniczną maszynę brajlowską czy np. spory globus.
Bezpieczeństwo uczniów jest zapewniane – przede wszystkim
– poprzez systematyczne dyżury nauczycielskie we wszystkich koniecznych miejscach.
Uczniowie nasi uczestniczyli w konkursach plastycznych. Np.
Maja Sobiech otrzymała wyróżnienie w konkursie o błogosławionym Janie Pawle II jako świadku wiary.
Kolejną formą aktywności są zajęcia sportowe.
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Szkoły Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci
Niewidomych w Rabce-Zdroju – filia OSW w Laskach
Nauczyciele wszystkich klas stosowali różnorodne metody
pracy, ciekawe środki dydaktyczne. We wszystkich klasach stosowana jest szeroka indywidualizacja pracy. W celu ułatwienia nauki dzieciom niemówiącym zostały wprowadzone alternatywne
metody komunikacji.
Uczniom, którzy mieli trudności w przyswajaniu umiejętności
i wiedzy udzielana była pomoc poprzez włączanie ich do zajęć:
• orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się,
• rehabilitacji wzroku,
• logopedycznych,
• dydaktyczno-wyrównawczych,
• rehabilitacji ruchowej,
• muzykoterapii.
Uczniom z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi oraz
trudnościami w adaptacji do warunków szkolno-internatowych
udzielana była pomoc psychologiczna.
Uczniowie o zwiększonych możliwościach mogli rozwijać
swoje umiejętności poprzez udział w kole informatycznym, religijno-muzycznym, wokalno-instrumentalnym, języka angielskiego, czytelniczym.

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum w Rabce
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W oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki
opracowano i zrealizowano plany pracy wychowawczej w poszczególnych klasach.
Uczniowie byli uczeni właściwego zachowania wobec osób dorosłych, kolegów oraz w miejscach publicznych.
Wszyscy uczniowie wzięli udział w Integracyjnej Spartakiadzie.
Na korytarzach w czasie przerw prowadzone są dyżury nauczycieli.
Względem poszczególnych uczniów uwzględniano wskazania
lekarzy, prośby rodziców, wychowawców i pielęgniarki szkolnej.
Utrzymywano kontakt z domem rodzinnym ucznia.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na zajęcia przyjeżdża 3 dzieci. Odbyły się cztery 3-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z WWRD.
Szkoła Podstawowa dla uczniów niewidomych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz Gimnazjum Specjalne w Laskach
i Szkoła Przysposabiająca do Pracy ze Szkołą Zawodową
Specjalną
Od 1 września 2012 roku – o czym wspominaliśmy już w ubiegłym roku – w domu św. Maksymiliana funkcjonują dwie nowe
placówki: Szkoła Podstawowa dla uczniów niewidomych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Po rocznych doświadczeniach związanych z pracą nowej placówki możemy stwierdzić, że większość zadań i celów postawionych na początku udało się zrealizować. Maluchy zadomowiły się
u nas na dobre. Problemy logistyczne związane z szatnią, stołówką, przemieszczaniem się po budynku zostały szybko rozwiązane.
Zespół nauczycieli, który przeszedł z Przedszkola do Szkoły
zintegrował się z pozostałymi pracownikami. Obecnie trudno
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Internat i Szkoła Specjalna w Laskach

nam uwierzyć, że łączy nas tylko rok wspólnych doświadczeń.
Tworząc zgrany zespół, możemy się wiele od siebie nauczyć. Koleżanki imponowały nam swoim ciepłym, wyrozumiałym i empatycznym podejściem do każdego dziecka. Obserwowaliśmy skuteczność takiego podejścia w codziennej pracy pedagogicznej. Nasi mali uczniowie rozwijają się, choć mają przecież tyle
problemów zdrowotnych i ograniczeń. Obserwując ich każdego
dnia, dostrzegamy, jak się zmieniają. Widzimy również, ile radości mają rodzice z każdej nawet najmniejszej sprawności lub zmiany zachowania swoich dzieci.
W ciągu roku panie wykonały wiele pomocy dydaktycznych,
zdobywały zabawki i niezbędny sprzęt. Ponieważ w przyszłym roku planujemy otworzyć kolejny zespół kasowy, nadal potrzebujemy wiele pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca zespołu nauczycieli ze specjalistami (psychologiem, neurologopedą, rehabilitantem).
Uwieńczeniem tej współpracy był wyjazd na obóz rehabilitacyjny
do Sobieszewa, na który zostali zaproszeni rodzice uczniów.
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Dzięki życzliwości s. Idy mogliśmy korzystać ze wszystkich
pomieszczeń i sprzętu wczesnej interwencji. Rodzice, uczestnicząc
w codziennych zajęciach obserwowali, jak prawidłowo pracować
z dzieckiem, dbać o jego rozwój i poziom samodzielności. W efekcie nawiązała się przyjacielska relacja między rodzicami a nauczycielami, która w naszej codziennej pracy jest niezwykle cenna.
Po rocznych doświadczeniach z optymizmem patrzymy na
rozwój naszej nowej placówki. Brakuje nam wciąż wiele, między
innymi zaplecza sportowego, większych sal, placu zabaw. Jesteśmy
przekonani, że jeśli w przyszłości będziemy mieć kandydatów do
szkoły, uda nam się rozwiązać powyższe trudności.
Praca w ciągu roku przebiegała sprawnie i zgodnie z wrześniowymi planami. Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność
nauczycieli w organizowaniu wycieczek, konkursów, imprez szkolnych, zielonych szkół. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę,
że jest to najskuteczniejszy sposób przybliżania świata osobom
niewidomym z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdego roku uczniowie szkoły zawodowej przygotowują pod
kierunkiem swoich nauczycieli prace dyplomowe. Również
w tym roku poziom ich wykonania świadczył o dużym wysiłku
uczniów oraz o zaangażowaniu, inwencji i zapale nauczycieli.
Już szósty rok działa nasza szkolna strona internetowa, z której jesteśmy dumni. Pani Małgorzata Rutkowska nadal prowadzi
stronę z zapałem i pasją. Cieszy nas, że nasi uczniowie i absolwenci chętnie czytają aktualności tam zamieszczane.
Samorząd szkolny pod kierunkiem pana Artura Ścisłowskiego redaguje gazetkę szkolną „Świat Naszej Szkoły”.
Technikum, Liceum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Szkoła Policealna
Tak jak i w latach poprzednich, uczniowie deklarujący przystąpienie do egzaminów zewnętrznych pisali próbne egzaminy.
egzaminy zostały przeprowadzone w oparciu o zestawy zadań
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Szkoły Ponadgimnazjalne w Laskach

przygotowane przez nauczycieli odpowiadające standardom egzaminów zewnętrznych. Prace uczniów zostały sprawdzone
i omówione indywidualnie z uczniami. W dalszej pracy nad przygotowaniem do egzaminów nauczyciele analizowali osiągnięte rezultaty przez uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieopanowane partie materiału i niewystarczające umiejętności.
Dużą wagę szkoła przywiązuje do edukacji pozalekcyjnej realizowanej w różnych formach: warsztatów, projektów edukacyjnych, wyjazdów do kina czy teatru, itp. Zajęcia takie cieszą się dużym zainteresowanie uczniów, często to uczniowie są ich inspiratorami. Mają one duże znaczenie edukacyjne i wychowawcze,
otwierają na kontakty społeczne.
Staramy się również rozszerzać kontakty naszych uczniów
z rówieśnikami, dlatego w ramach integracji młodzieży prowadzimy wymianę uczniów z międzynarodowego college’u w Norwegii i szkoły średniej w Wilnie. W tym roku nawiązaliśmy tak-
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że kontakty z liceum warszawskim im. Tadeusz Czackiego, szczególnie nam bliskim ze względu na patrona szkoły.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach ponadgimnazjalnych
zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa zarówno
w kształceniu ogólnym w LO, T i ZSZ jak i w kształceniu zawodowym w ZSZ i SP. Objęła ona klasy pierwsze wymienionych
szkół.
Nauczyciele opracowali i wdrażali nowe rozkłady materiału
nauczania. Ich realizacja była monitorowana w czasie hospitacji
i przeglądu dokumentacji. Brakowało podręczników w druku brajlowskim do nowej podstawy programowej. Częściowo nauczycie
korzystali z podręczników ze starej podstawy, wybierając wspólne dla obu podstaw zagadnienia (język polski, historia), jednak
w większości sami opracowywali materiały dydaktyczne przekazywane uczniom.
Nowa podstawa zakłada kontynuację programu nauczania
i formułuje kryteria określania efektywności kształcenia. Dlatego nauczyciele starali się powtórzyć najważniejsze zagadnienia
z poprzedniego etapu i uzupełnić ewentualne braki; ta sytuacja
czasami doprowadzała do opóźnień w realizacji bieżącego materiału nauczania (j. polski, j. angielski, matematyka).
Uczniowie uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych są bardzo zróżnicowani pod względem osiągniętego/reprezentowanego poziomu wiedzy i umiejętności.
Zróżnicowany poziom uczniów wymaga zindywidualizowanego programu nauczania i podejścia do ucznia. Dlatego szkoła
prowadzi różne poziomy nauczania w całym cyklu kształcenia,
włącznie z przedmiotami maturalnymi. W przypadku, kiedy
uczeń zbyt wolno przyswaja materiał nauczania rada pedagogiczna podejmuje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego. W takiej sytuacji jest obecnie w szkole 6 uczniów liceum. Kiedy uczniowie mają trudności w opanowaniu konkretnych umiejętności objęci są obowiązkowymi zajęciami wyrównawczymi.
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Do naszych szkół zgłaszają się uczniowie, którzy wcześniej
uczyli się w laskowskim gimnazjum, a także uczniowie ze szkół
integracyjnych i masowych; są to uczniowie bardzo zróżnicowani pod względem swoich umiejętności, wiedzy, a także techniki
pracy. Również dlatego musimy prowadzić bardzo indywidualny tok nauki, dostosowując go do potrzeb i możliwości ucznia,
czasami tworząc nowe grupy, czy prowadząc zajęcia indywidualne z wybranych przedmiotów.
Duża część pracy szkoły skupia się wokół właściwego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych.
Dotychczas przedmiotem, z którym uczniowie mają najwięcej trudności jest matematyka. W latach poprzednich, właśnie
z tego przedmiotu, pojedynczy uczniowie nie zdawali egzaminu
maturalnego. Dlatego w szkole zwiększyliśmy ilość godzin lekcyjnych z matematyki, proponując uczniom dodatkowe obowiązkowe wyrównawcze zajęcia z tego przedmiotu.
Prowadzone są także zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i zajęcia z prezentacji, które przygotowują uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Uczniowie na zajęciach dokonali wyboru tematu prezentacji,
poznali zasady opracowania bibliografii przedmiotowej, będą
opracowywali plany prezentacji. Zajęcia te odbywają się także
w formie indywidualnej konsultacji. Uczestniczyli w nich
uczniowie z klasy III LO i IV technikum.
Konwersacje z języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzone są przez wolontariuszy native speaker-ów.
Zobaczyć niewidzialne to zajęcia warsztatowe poświęcone zagadnieniom, które wiążą się z obecnością osoby niewidomej, jako
odbiorcy i twórcy kultury w świecie sztuki. Warsztat ma przygotować niewidomych uczniów do odbioru dzieł sztuki. Zajęcia umożliwią poznanie wartości wrażeń, które osoba niewidząca otrzymuje za pośrednictwem innych zmysłów niż wzrok i wykorzystanie bo-
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gactwa kształconej wyobraźni oraz pozwolą w kontakcie z dziełem
sztuki na doświadczenie przeżycia estetycznego. Zajęcia warsztatowe obejmują wszystkie dziedziny twórczości artystycznej oraz różnorodne formy kontaktu ze sztuką, m.in. poznawanie dzieł sztuki, spotkania niewidomych uczniów w pracowniach z artystami,
projekcje filmowe i oglądanie spektakli teatralnych, wspólne próby tworzenia i samodzielną twórczość młodzieży. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Nowe możliwości.
Technika pracy stanowi istotny element indywidualnego planu rozwoju i wsparcia każdego ucznia z dysfunkcją wzroku. Dlatego w szkole dla uczniów klas pierwszych w ramach obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzony jest przedmiot technika pracy i pisanie na klawiaturze (w celu biegłego opanowania
techniki komputerowej).
W celu określenia rodzaju i poziomu techniki pracy uczniów
z klas pierwszych i monitorowania postępów w opanowaniu techniki pracy pozostałych uczniów szkół ponadgimazjalnych, na początku roku szkolnego, jak co roku, został przeprowadzany sprawdzian techniki pracy (w zakresie podstawowym – pisanie i czytanie).
W szkole warsztat pracy ucznia rozszerzamy także o nowe
technologie, wielu uczniów korzysta w pracy szkolnej z brajlsensów, opierając w ten sposób technikę czytania na elektronicznym
brajlu (eurobrajlu), a w przypadku uczniów słabowidzących podstawowym narzędziem pracy stają się laptopy. Dzięki temu
uczniowie mają dostęp do tekstów literackich i innych pomocy
dydaktycznych w wersji elektronicznej (m.in. po lekturę podstawową z języka polskiego sięga się do zbiorów pl.). Takie rozwiązanie zapewnia każdemu uczniowi możliwość wymaganej przez
nauczycieli pracy z tekstem. Wykorzystanie nowych technologii
pozwala również na lekturę poszerzającą wiedzę szkolną i rozwijającą zainteresowania. Można sięgnąć po nowości wydawnicze.
Tak pokazujemy uczniom, jak możliwe jest samokształcenie.
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Każdy nauczyciel ma dostęp przez Internet do zapisów tematów lekcyjnych i ocen ze swojego przedmiotu. Dostęp do dziennika otrzymali także uczniowie w części dotyczącej uzyskanych
własnych ocen.
W roku szkolnym 2013/2014 – w ramach realizacji I semestru
– osiągnięcia uczniów i udział w konkursach:
Aneta Wyrozębska i Paweł Jaworski za bardzo dobre wyniki
osiągnięte w poprzednim roku szklonym uzyskali na ten rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczniowie klasy II LO otrzymali wyróżnienia za pracę zespołową w konkursie na komiks Człowiek – najlepsza inwestycja ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. M. Kumaszewska przygotowała projekt graficzny, M. Suska uzupełnił rysunki, treści prezentowane w komiksie wspólnie opracowała
K. Jóźwik, I. Osiak i P. Lewandowska. Prace koordynował i czuwał nad dotrzymaniem terminów P. Jaworski. Komiks Od biurka do tira zostanie wydany w formie książkowej.
Drugim projektem realizowanym w tej klasie była praca na
konkurs ogłoszony przez Polski Komitet Normalizacji pt. „Normalizacja jest dla nas i wokół nas”. Prace zostały wysłane, obecnie czekamy na wyniki konkursu.
Uczniowie z różnych klas wzięli udział w IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji
i Akredytacji Kierunków ekonomicznych przy SGH w Warszawie. Najlepszy wynik uzyskał Paweł Jaworski.
W zawodach sportowych w I semestrze reprezentowali szkołę i Ośrodek:
• Wyrozębska Aneta, Zajk Karolina i Bukowska Arnika –
w goalballa – zdobyły złoty medal mistrzostw Polski (Lublin –
wrzesień 2013);
• Aneta brała również udział w międzynarodowym turnieju
organizowanym w Laskach (4 miejsce);
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• Poncyleusz Dominik, Kowalewski Kacper, Radomski Bartosz, Duda Arek i Szamik Filip – występowali na Mistrzostwach
Polski Juniorów w goalballa (3 miejsce) oraz w międzynarodowym
turnieju w Laskach (2 miejsce);
• Głowacki Dawid i Duda Arkadiusz – brali udział w zawodach w pływaniu.
Program zajęć rewalidacyjnych został ustalony na podstawie
opracowanych IPeT-ów. Ma on na celu wspieranie uczniów
i udzielanie pomocy w najsłabiej opanowanych umiejętnościach.
Dlatego najwięcej zajęć rewalidacyjnych było prowadzonych z matematyki; niektórzy uczniowie ze względu na specyficzne trudności i deficyty uczestniczyli w indywidualnych zajęciach z tego
przedmiotu.
W realizacji programu i osiągniętych wynikach (oceny celujące) z przedmiotu wiedza o kulturze wyróżnił się zespół klasy
I LO – uczniowie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, wykazywali twórcze podejście do wykonywanych ćwiczeń,
biorąc żywy udział w dyskusjach i przygotowując prezentacje.
Nie ze wszystkich przedmiotów przewidziany przez nauczycieli program został zrealizowany.
Nowa specjalizacja
Widząc duże zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy w ZSZ, została otwarta nowa specjalizacja zawodowa w ramach
zawodu ślusarstwo – serwisant sprzętu rowerowego. Zakupiony
został podstawowy nowy sprzęt, który umożliwi realizację tego
programu. Hala maszyn w CRZ została dostosowana tak, aby mogło powstać nowe stanowisko warsztatowe (wybudowano ściankę działową). Obecnie pięciu uczniów szkoły zawodowej z klasy
pierwszej i drugiej zdobywa umiejętności serwisanta rowerowego,
oferując już także naprawę ośrodkowego sprzętu rowerowego.
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Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne
Szkoła Muzyczna
Do Szkoły Muzycznej w II semestrze 2012/2013 uczęszczało
14 uczniów, a w roku szkolnym 2013/2014 – 19 uczniów. Dwoje
z nich ukończyło Szkołę Muzyczną. egzaminy końcowe odbyły
się 24 maja 2013 roku.
Wszyscy pozostali uczniowie zostali promowani do następnej klasy na Radzie Pedagogicznej 17 czerwca 2013 r. egzaminy
promocyjne z instrumentów i egzaminy z instrumentów dodatkowych odbyły się 23 maja 2013 i 11 czerwca 2013 r.
17 czerwca 2013 r. zakończyła się sesja egzaminacyjna w Studium Muzyki Kościelnej.
Ognisko Muzyczne.
Do Ogniska Muzycznego w II semestrze 2012/2013 uczęszczały 103 osoby. W roku szkolnym 2013/2014 – 105 osób. Z konsultacji w analogicznych jak wyżej okresach korzystało: 14 i 9 absolwentów. W Ognisku Muzycznym uczniowie uczęszczali na zajęcia: fortepianu, perkusji, trąbki, fletu, akordeonu, organów, emisji
głosu, gitary basowej, chóru, muzykoterapii.
Najważniejsze wydarzenia w II semestrze roku szkolnego
2012/2013 i w I semestrze 2013/2014:
• 30 stycznia 2013 r. odbył się Koncert Zimowy. Wystąpili na
nim uczniowie Szkoły i Ogniska Muzycznego, chór i zespół After
Five. Podczas Koncertu Zimowego miała miejsce bardzo ważna
uroczystość – „przekazanie nazwy” Leśne Ptaki naszemu chórowi.
• 18 lutego 2013 r. uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w audycji radiowej w radiu internetowym „Polska Live”.
Audycja nosiła nazwę „Wszystko, co niewidzialne”.
• 22 lutego 2013 r. zespół After Five wystąpił w Izabelinie
w Szkolnym Konkursie Talentów – „Szkot”.
• 7 marca 2013 r. – oprawa Mszy św. w intencji p. P. Grocholskiego (chór i nauczyciele).
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• 15 marca 2013 r. – chór „Leśne Ptaki” i nauczyciele Szkoły
Muzycznej wzięli udział w uroczystej Mszy św. podczas Międzynarodowej Konferencji Rodziny UKSW.
• 19 marca 2013 r. – Kaplica w Laskach. Chór wystąpił podczas Mszy św. z okazji uroczystości św. Józefa (na zakończenie rekolekcji prowadzonych w Ośrodku przez kleryków). Jednocześnie
była to Msza św. za śp. Jadwigę Mendalkę (mamę s. eligii Mendalki) i inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka.
• 23 marca 2013 r. – festiwal fortepianowy w Żyrardowie. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie p. A. Czołpińskiej: Michał
Zabłocki, który zagrał na fortepianie i Kacper Kowalewski, który opowiadał o pracy z zapisem muzycznym brajla.
• 5 kwietnia 2013 r. odbył się w Brwinowie Koncert Talentów
w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wystąpił zespół After Five.
• 23 kwietnia 2013 r. – zespół After Five wystąpił przy ul. łazienkowskiej – rozdanie nagród dla firm biorących udział w rankingu Gazety Prawnej – Firma Społecznie Odpowiedzialna.
• 15 maja 2013 r. – Święto Ośrodka: oprawa Mszy św. w Kaplicy: chór i nauczyciele Szkoły Muzycznej, na organach grał p.
T. Tokarski. W przedstawieniu w Internacie Dziewcząt wzięli
udział: P. Warachowski, K. Wędrocha, K. Wiśniewski, M. Otrębski z p. S. Włoskowicz, K. Maciejczyk. Na ścieżce rehabilitacyjnej przygotowanej dla gości Szkołę Muzyczną reprezentowała p.
M. Chmielewska jako muzykoterapeutka.
• 22 maja 2013 r. – Koncert uczniów Szkoły Muzycznej dla
studentów Uniwersytetu III Wieku z Konstancina.
• 25 maja 2013 r. odbyły się IX Spotkania Niepublicznych
Szkół i Placówek Artystycznych w Żyrardowie. Wystąpił chór „Leśne Ptaki” z towarzyszeniem p. B. Harasiuka – gitara, oraz Kamila Wiśniewskiego – fortepian solo.
• 25 maja 2013 r. zespół After Five uświetnił imprezę zorganizowaną z okazji Dnia Matki na Marymoncie.
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• 11 czerwca 2013 r. – dwójka naszych uczniów wzięła udział
w Powiatowym Konkursie w Starych Babicach. Byli to: Mariusz
Korgol i Mirela Moldovan. Mirela otrzymała wyróżnienie.
• 14 czerwca 2013 r. – Konkurs piosenki angielskiej – Maciej
Kotyński otrzymał I nagrodę. Akompaniowała mu i przygotowała go do występu p. ł. Szablewska-Borzykowska.
• 19 czerwca 2013 r. – w Domu Kultury Izabelin odbył się II
Koncert pt. „Szanujemy się i wspieramy”. Wziął w nim udział Dominik Strzelec, p. ł. Szablewska-Borzykowska i p. M. Drabik-Dziedziczak w roli dyrygenta.
• 24 czerwca 2013 r. – zakończenie roku szkolnego w Szkole
Muzycznej, połączone z okolicznościowym koncertem.
• 4 września – przesłuchania wstępne do Szkoły Muzycznej.
• 5 września – rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014 koncertem, w którym udział wzięły panie H. Szablewska – flet i A. Czołpińska – fortepian.
• 15–21 września – wyjazd chóru „Leśne Ptaki” i solistów do
Niemiec. Była to już piąta „wymiana” z uczniami Gimnazjum
w Herzbergu.
• 24–25 września – kontrola Szkoły Muzycznej, dotycząca
przestrzegania przepisów prawa. Kontrolę przeprowadziły panie
wizytatorki z Centrum edukacji Artystycznej: p. eleonora Kujawa-Stebel i p. Bożena Krygier. Wszelkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane, a pismo do wizytatorów wysłane w terminie.
• 2 października – koncert chóru „Leśne Ptaki” i solistów
w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Nowej Wsi. Koncert zorganizowano z okazji 10 Jubileuszowego Rajdu Orląt Pęcickich dla uczczenia żołnierzy walczących
w Powstaniu Warszawskim.
• 12 października – obchodziliśmy Święto Szkoły Muzycznej
połączone w tym roku ze Świętem edukacji Narodowej. W tym
dniu chór złożony z uczniów i nauczycieli naszej Szkoły przygotował oprawę liturgii Mszy św. w Kaplicy Centralnej. Podczas póź-
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niejszego koncertu w sali Domu św. Stanisława chór i soliści powtórzyli program wykonany na wrześniowym koncercie w Herzbergu, jak również odbył się pokaz slajdów z pobytu młodzieży
w Herzbergu.
• 17 października – IV Festiwal Teatralno-Muzyczny pt. „Dajemy radość” w Centrum Kultury w Błoniu – wystąpił zespół After
Five.
• 16 listopada – w Kaplicy Centralnej obchodziliśmy jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych 5 sióstr. Była wśród nich s. Blanka. Do scholi prowadzonej przez s. Dolores dołączyli nauczyciele Szkoły Muzycznej i wspólnie przygotowaliśmy oprawę Mszy św.
• 12 grudnia –przesłuchania półroczne uczniów Szkoły Muzycznej.
• 13 grudnia – występ Dominika Strzelca i p. ł. Szablewskiej-Borzykowskiej – Dom Przyjaciół.
• 16 grudnia – występ zespołu After Five na spotkaniu opłatkowym w firmie Leroy Merlin.
• 18 grudnia – występ zespołu After Five z okazji 8 rocznicy
powstania Fundacji Orange.
Filia Instytutu Szkolenia Organistów
W tym roku szkolnym do Filii Instytutu Szkolenia Organistów
uczęszczały 4 osoby.
Program Studium dopasowany jest do możliwości studenta
niewidomego. Absolwenci mają szansę uzyskania dyplomu III
stopnia.
Raz w tygodniu słuchacze Studium dojeżdżają do Instytutu na
następujące wykłady: liturgika, historia muzyki kościelnej, zasady muzyki, zasady śpiewu gregoriańskiego, harmonia, kształcenie słuchu, chór. Zajęcia praktyczne realizowane są z nauczycielami ze Szkoły Muzycznej (fortepian, organy, emisja głosu, gra liturgiczna), zaś egzaminy i kolokwia zdawane są w Instytucie
Szkolenia Organistów.
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Muzykoterapia
Muzykoterapia jest zupełnie odmiennym rodzajem działalności Szkoły i Ogniska Muzycznego. Pełni ona rolę rehabilitacyjną
w szerokim znaczeniu. W pierwszej kolejności na muzykoterapię
uczęszczają dzieci i młodzież najbardziej obciążone zdrowotnie, tak
pod względem fizycznym jak i psychicznym. Założeniem muzykoterapii nie jest kształcenie muzyczne osób chorych, lecz umożliwienie im rozwoju i polepszenia jakości życia poprzez zastosowanie
różnych technik i metod muzykoterapeutycznych. Uczestnicy muzykoterapii nie muszą mieć słuchu muzycznego. Przeróżne formy
muzykowania na prostych instrumentach perkusyjnych, realizacja
zadań muzycznych, uczestnictwo w zabawach ruchowo-muzycznych, śpiew, słuchanie i interpretowanie muzyki służą pokonywaniu własnych lęków, słabości, uczą współodpowiedzialności, motywują do działalności twórczej, rozwijają wrażliwość estetyczną,
odprężają, wyzwalają tłumione emocje, rozwijają wyobraźnię, dają możliwość poznawania siebie i innych, usprawniają ruchowo, są
źródłem poznawania piękna niewidzialnego świata.
Obecnie na muzykoterapię uczęszcza 46 dzieci (7 z Przedszkola, 28 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 10 ze Szkoły Specjalnej oraz 1 z Liceum).
Dział Dzieci Głuchoniewidomych
Podobnie jak w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 pracowaliśmy na stałe z sześcioma chłopcami, podzielonymi na dwie
grupy, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych. Wszyscy chłopcy uczestniczyli w różnych zajęciach rehabilitacyjnych: rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji wzroku, hipoterapii, dogoterapii – każde z zajęć w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Grupa starsza
• Trzech chłopców, w wieku 17–19 lat, realizowało indywidualne programy szkolne w oparciu o metodę ośrodków pracy. Do
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Dział Dzieci Głuchoniewidomych

programu wprowadzone zostały piktogramy, odstąpiono od nauki brajla. Uczniowie opanowali zakładany materiał szkolny na
zadawalającym poziomie. Pozytywną ocenę podsumowującą rok
pracy otrzymaliśmy też od rodziców naszych uczniów, którzy wyraźnie zauważają ich rozwój i zadowoleni są z efektów pracy szkolnej. Szczegółowe ewaluacje dotyczące realizacji indywidualnych
programów zostały opracowane przez nauczycieli i są dostępne
w placówce.
• Przygotowanie zawodowe dla grupy szkolnej obejmowało
zajęcia w pracowni ceramiki oraz w pracowni drewna. W pracowni stolarskiej w tym semestrze chłopcy doskonalili umiejętność szlifowania, piłowania, wiercenia otworów, sklejania i przybijania gwoździ, wykonując domki dla ptaków, prace dydaktyczne do internatu dla młodszych dzieci, kontynuowali prace przy
kalendarzu ”Ważny dzień”, każdy z nich zrobił model samocho-
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du. Chłopcy nauczyli się pracować w grupie, są dokładniejsi, najbardziej lubią przybijać gwoździe i wiercić otwory przy pomocy
różnych wiertarek oraz składać elementy w finalny wyrób, gorzej
jest z piłowaniem i szlifowaniem, ponieważ prace te wymagają
cierpliwości, zajmują więcej czasu, a także są męczące fizycznie.
W pracowni ceramicznej wykonywali miseczki, misy, podkowy,
prace z plastronów. W przyszłym roku powinny być kontynuowane zajęcia w obu pracowniach, ponieważ uczą one chłopców obowiązkowości, wytrwałości, cierpliwości, dokładności, zręczności,
logicznego myślenia, syntezy i analizy, w praktyce wykorzystują
wiedzę arytmetyczną i geometryczną, nabywają umiejętności pracy w zespole. Poza celami edukacyjnymi dają też, a może przede
wszystkim, ogromną satysfakcję z samodzielnego wykonania
przedmiotów, które mogą zademonstrować innym pracownikom
i rodzinie. Są też dobrą bazą do ewentualnej pracy w warsztatach
terapii zajęciowej.
• Z tej grupy dwóch uczniów korzysta na stałe z naszego internatu, jeden nocuje u nas 2 razy w tygodniu.
W ramach zajęć internatowych dla grupy szkolnej odbyły się
lekcje tematyczne na terenie Warszawy:
• Kuźnia w Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. Luty: zapoznanie się z dawnymi narzędziami i technikami obróbki metalu, własnoręczne wykucie podkowy.
• Muzeum etnograficzne w Warszawie. Marzec: „Pisanki” –
zapoznanie się z technikami wykonywania pisanek, oglądanie
przeróżnych pisanek, w tym także z jaja strusiego, samodzielne
wykonanie pisanek w dwóch technikach, woskiem i kredkami, farbowanie. Kwiecień: „Od korca do kilograma” – zapoznanie się
z różnymi miarami długości, objętości, masy na przestrzeni wieków, samodzielne pomiary ciała, ważenie bezmianem przedmiotów, praktyczne umiejętności liczenia. Maj: „Na szkle malowane”
– poznanie ciekawej techniki malowania na szkle, wykonanie własnej pracy na Dzień Matki.
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Grupa młodsza
• Trzech chłopców, w wieku 8–11 lat, realizowało programy
indywidualne z naciskiem – jak w I semestrze – na doskonalenie czynności samoobsługowych, budowanie podstaw komunikacji, realizację prostych zajęć stolikowych przyczynowo-skutkowych, segregowanie, dopasowywanie, budowanie konstrukcji itp.
Postępy są różne w przypadku poszczególnych dzieci. Opisy realizacji programów i wnioski na przyszły rok szkolny dostępne są
w indywidualnych sprawozdaniach nauczycieli i wychowawców.
Z tej grupy wszyscy chłopcy korzystają z naszego Internatu.
Głównym zadaniem podczas codziennej pracy w internacie
było rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych wychowanków. Obejmowało ono samodzielne poruszanie się po
Ośrodku, Laskach, lesie, zasady bezpiecznego poruszania środkami transportu publicznego, poruszanie się w przestrzeni miejskiej, dokonywanie zakupów, załatwianie prostych spraw np. zapłacenie za obiady w biurze, przyniesienie prowiantu z kuchni;
chłopcy rozwijali umiejętności współżycia w grupie, rozwiązywanie konfliktów. Duży nacisk kładziono na pracę na rzecz grupy,
wzajemną pomoc, podtrzymywanie kontaktów z rodziną – przygotowywanie drobnych prezentów i pisanie listów, kształtowanie
postawy patriotycznej, uczestniczenie w życiu społecznym, wychowanie religijne, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, dbanie o zdrowie, rozwijanie zainteresowań własnych, treningów czynności dnia codziennego: ekonomicznego, toaletowego, porządkowego, jedzeniowego.
Podczas zajęć kulinarnych chłopcy wykonywali ciasta na zimno, muffinki, pierogi, galaretki, koktajle owocowe, serki smakowe,
pasty rybne i serowe, gofry, placki ziemniaczane, samodzielnie przyrządzali zapiekanki z pieczywa i ziemniaków, smażyli kotlety z pomocą opiekuna. Chłopcy włączeni są w akcję recyclingu; mieli na
ten temat przeprowadzone zajęcia, na bieżąco segregują papier, plastyk i szkło, wiedzą, do których pojemników należy je wrzucać.
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Sfinalizowana została akcja dla Fundacji Centaurus – chłopcy zbierali ciepłe rzeczy dla zwierząt.
Chłopcy z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowywali się
do występu na Dzień Ośrodka oraz angażowali się w podejmowanie gości odwiedzających placówkę – piekli pierniczki, ozdabiali i pakowali na sprzedaż ciasteczka oraz własnoręczne wyroby ceramiczne, oprowadzali gości, samodzielnie przygotowywali herbatę i kawę. Wystąpienie przed tak liczną publicznością na
scenie było dla chłopców ogromnym przeżyciem i zarazem powodem do radości i dumy.
Internat Dziewcząt
Celem naszej pracy w Internacie Dziewcząt – zarówno w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 jak i w I semestrze roku
2013/2014 – było zapewnienie dziewczętom poczucia bezpieczeństwa, prawidłowej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w grupach
internatowych, stworzenie warunków do nauki i jak najlepszego
rozwoju własnego poprzez udział w różnych dodatkowych zajęciach: edukacyjno-rewalidacyjnych.
Zadania z zakresu wychowania i rewalidacji zmierzające ku
wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziewcząt realizowano
w poszczególnych grupach internetowych w toku codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej i rekreacyjnej. Szczegółowo omówiono w sprawozdaniach z poszczególnych grup efekty wychowawcze, dydaktyczne i rewalidacyjne u każdej wychowanki.
Dwa zasadnicze kierunki działań edukacyjno-rewalidacyjnych, które realizowano to: pomoc w odrabianiu lekcji i nauka
oraz doskonalenie czynności życia codziennego – zadania te dostosowywano do potrzeb i możliwości dziecka, uwzględniając indywidualny rozwój każdej wychowanki.
W grupach dziewczynek młodszych dużo czasu poświęcano
na pomoc w odrabianiu lekcji. W większości była to pomoc i pra-
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ca indywidualna wychowawczyni z danym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości.
W grupach młodzieżowych pomagano w organizacji i planowaniu czasu odrabiania lekcji, motywowano do systematyczności i rzetelności w wywiązywaniu się z zadań szkolnych. Rozbudzano zamiłowania do czytelnictwa, zachęcając do korzystania
z bibliotek. Pomagano w korzystaniu z komputera, Internetu – jako pomoc w realizacji zadań szkolnych. Troszczono się o znalezienie czasu na półgodzinne czytanie książek w brajlu.
Na bieżąco i prawidłowo przebiegała współpraca ze szkołami.
We wszystkich grupach starano się rozwijać u wychowanek inicjatywę, zmysł organizacji, samodzielności i samowystarczalności
na miarę indywidualnych możliwości. Doskonalono czynności życia codziennego w samoobsłudze, przygotowując dziewczęta do
podjęcia w przyszłości samodzielnego dorosłego życia: estetyka
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przygotowywania i spożywania posiłków, troska o ubiór i higienę
osobistą, nauka sprzątania własnego miejsca nauki i pracy.
Współpraca wychowawczyń z rodzicami: telefoniczny lub
osobisty kontakt w czasie odwiedzin i rozjazdów dziewcząt do domu – omawiano ważne kwestie wychowawcze, dydaktyczne
i zdrowotne.
W zakresie wychowania społeczno-moralnego dbano o indywidualny rozwój wychowanek: ich zdolności, charakteru, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości i oczekiwanych powszechnie zasad moralno-społecznych. Przeznaczono czas na integrację dziewcząt poprzez wzajemną pomoc i zrozumienie,
zwracano uwagę na podział prac i ich współpracę podczas wykonywania dyżurów. W grupach świętowano imieniny, urodziny
dziewcząt, wspólne święto grupy (Msza św., program, wypieki kulinarne). Pielęgnowano pamięć o imieninach pracowników Internatu Dziewcząt i Ośrodka – składano życzenia, przygotowywano drobne upominki.
Odbywały się różne zbiórki grupowe o charakterze organizacyjno-integracyjnym: reagowanie na osobiste problemy wychowanek, dotyczące wyborów wartości, kształtowania charakteru,
problemów społeczno-moralnych.
Ważne wydarzenia i spotkania:
• 17 marca 2013 r. – w Internacie Dziewcząt zorganizowano
spotkanie integracyjne dla młodzieży z obu internatów podsumowujące wiadomości historyczne na temat Żołnierzy Wyklętych.
• 11 maja 2013 r. – udział wychowanek w Dniu Strażaka zorganizowanym przez OSP w Laskach.
• 15 maja 2013 – Święto Ośrodka – Msza święta, program artystyczny w sali Internatu Dziewcząt, uczestniczyły wszystkie wychowanki. Czynnie zaangażowały się dziewczęta z gr. I, II, III, V,
VI w przygotowanie programu: piosenka o internacie (tekst i melodia własna – wychowanki gr. III) a także taniec z piłkami pod
kierunkiem p. Doroty Świdwy. Po południu dalsze świętowanie

130

DOKUMeNTACJA

– poczęstunek w kawiarence, wyjazdy poszczególnych grup do
Warszawy.
• Zorganizowano dla najstarszych dziewcząt Wieczorek Francuski – spotkanie z ks. Sławomirem Szczepaniakiem, poczęstunek
francuski.
• Przez cały rok szkolny w Internacie Dziewcząt w gr. II pracowała wolontariuszka z Fundacji Schumana – Berenike. W maju w gr. II odbyło się spotkanie z wolontariuszami z Fundacji
Schumana. Wychowanki opowiadały o życiu w Laskach, oprowadzały wolontariuszy po Internacie i przygotowały poczęstunek.
• Na początku semestru w weekend grupę II odwiedzili uczniowie ze szkoły amerykańskiej w Konstancinie, z którymi dziewczynki robiły prace plastyczne. Pod koniec maja wychowanki z gr. II
były z rewizytą w ich szkole na koncercie i poczęstunku.
• 9–12 maja 2013 r. – gościliśmy w Internacie Dziewcząt młodzież słabowidzącą i niewidomą wraz z nauczycielami z Wilna.
• 7–9 czerwca 2013 r. – gościliśmy w Internacie Dziewcząt
grupę dzieci z naszej szkoły z Rabki.
• 17–18 września 2013 r. – Święto Internacie Dziewcząt św.
Stanisława Kostki. Świętowanie rozpoczęło się 17 września – adoracją Najświętszego Sakramentu, przygotowaną przez poszczególne grupy internatowe, od godz. 18.30 do 20.30. Drugi dzień
świętowania rozpoczął się Mszą świętą o godz. 16.00 na dużej sali. Po eucharystii odbyło się przedstawienie pt. „Mały Książę”
w wykonaniu dziewcząt z gr. V, następnie wszyscy goście i domownicy przeszli do jadalni na uroczystą kolację.
• 13 października 2013 r. – „Niedziela Absolwenta”. W czasie
Mszy świętej niewidomi Absolwenci modlili się w intencji nauczycieli żyjących i zmarłych oraz nawiedzili cmentarz. Po Mszy świętej wszyscy goście (ok. 130 osób) przeszli do Internatu na obiad.
Po obiedzie na dużej sali w Internacie Dziewcząt odbyło się spotkanie, była też niespodzianka! – Chłopcy z IV gr. powtórzyli dla
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absolwentów spektakl, który przygotowali na swoje święto Domu św. Teresy, pt. „Bajka o szczęściu”.
• W Dniu Święta edukacji Narodowej dziewczęta włączyły się
w modlitwę w intencji wszystkich pedagogów w czasie Mszy świętej, przygotowywały również drobne upominki, składały w szkołach życzenia wraz z symbolicznym kwiatem wdzięczności.
• 18–20 października 2013 r. – Międzynarodowy Turniej Goalballa – posiłki w Internacie Dziewcząt.
• 23 listopada 2013 r. – Udział dziewcząt w koncercie Grupy
Historycznej „Niepodległość” – w dużej sali Internatu Dziewcząt;
była możliwość obejrzenia rekwizytów z czasu Powstania Warszawskiego.
• 30 listopada 2013 r. – Ważnym wydarzeniem było wspólne
spotkanie integracyjne wszystkich grup internatowych pt. „Kolor, piosenka, zabawa” prowadzone przez p. Małgorzatę Połomską – po spotkaniu była wspólna zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży ze wszystkich Internatów.
• 7 grudnia 2013 r. – Odbył się wieczór adwentowy – scenka
przedstawiona przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borzęcinie
przybliżyła nas do Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem pieśni adwentowych.
• 17 grudnia 2013 r. – Wigilię internatową rozpoczęły jasełka pt. „O trzech mędrcach i chłopcu” przygotowane przez grupę
I. Po jasełkach tradycyjnie dzieliliśmy się opłatkiem oraz odbyła
się wspólna kolacja całego Internatu z rekreacją pt. „Kim będę przy
żłóbku Jezusa”.
Wycieczki:
• Dziewczęta wielokrotnie uczestniczyły w wyjazdach do Warszawy i w internatowych rajdach rowerowych szlakami Puszczy
Kampinoskiej.
• W dniach 30.maja–2 czerwca 2013 r. – grupa III była na
wspólnym wyjeździe rekreacyjno-wypoczynkowym w Sobieszowie.
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• W dniach 7–10 czerwca 2013 r. grupa I była w Gdańsku-Sobieszewie na wycieczce o charakterze poznawczo-rewalidacyjnym;
w programie znalazły się np. zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, wizyta w fabryce cukierków, stacji ornitologicznej, przelot samolotem.
• 22 czerwca 2013 r. – udział dziewczynek z grupy I w XI Festiwalu Misyjnym w Zielonce pod hasłem: „Bóg mnie kocha” pod
patronatem Komisji episkopatu Polski ds. Misji – spotkanie w ramach Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci: udział we
Mszy św., spotkanie na placu przed kościołem – wysłuchanie koncertu góralskiego zespołu „Zbyrcok” oraz zespołu „Raz, Dwa, Trzy”.
W ramach wychowania kulturowego i estetycznego podejmowano działania rozwijające u wychowanek wrażliwość artystyczną, zainteresowanie literaturą, muzyką. Dziewczęta wyjeżdżały do filharmonii, teatru, kina. Rozwijano u dziewcząt kulturę życia codziennego, pragnienie poszukiwania dobra i piękna.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne:
• 10 marca 2013 r., 19.03. – Wyjazdy gr. I i II na koncerty niedzielne do Filharmonii Narodowej;
• 16 marca 2013 r. – Koncert dzieci ze szkoły dla niewidomych
na Białorusi w Sali Internatu Dziewcząt;
• 23 marca 2013 r. – Wizyta gr. I w Teatrze Guliwer na spektaklu Stoi na stacji lokomotywa;
• 14 kwietnia 2013 r. – Wyjazd gr. IV na koncert muzyki chrześcijańskiej Debiuty 2013 im. Moniki Brzozy do Dobrego Miejsca
w Warszawie;
• 17 kwietnia 2013 r. – Koncert kwartetu skrzypcowego Kwartet Opera Warszawskiej Opery Kameralnej – w Sali Domu Dziewcząt;
• Wyjazd dziewcząt z gr. V do Teatru Syrena na sztukę Trener
Życia;
• Delegacja dziewcząt z Internatu była w Teatrze Polskim na
Salonie Poezji (teksty Jana Pawła II i Benedykta XVI);
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• Gr. VII przygotowała program Święty Stanisław Kostka patron naszego internatu;
• W ramach ścisłej współpracy Internatu Dziewcząt ze
Szkołą Muzyczną dziewczęta włączyły się w wyjazdy:
– 15 marca 2013 r. – oprawa muzyczna liturgii Mszy św.
z okazji inauguracji Międzynarodowego Kongresu Rodziny na UKSW;
– 25 kwietnia 2013 r. – występ chóru w Żyrardowie podczas
IX Spotkań Niepublicznych Szkół i Placówek Artystycznych.
W zakresie wychowania religijnego stałym zadaniem wychowawczym była troska o rozwój życia duchowego, której celem było nawiązanie przez wychowanki osobistej więzi z Bogiem i życie wiarą na co dzień. Grupa dziewcząt uczestniczyła w cotygodniowej scholi, przygotowując oprawę muzyczną niedzielnej Mszy
świętej, a także oprawę liturgiczną. Wychowanki uczestniczyły indywidualnie i grupowo w różnych nabożeństwach. Raz w tygodniu w kaplicy Internatu Dziewcząt spotykała się grupa młodzieży Bartymeusz z obu naszych internatów na wspólnych spotkaniach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym.
Ważnym wydarzeniem dla Kościoła, w tym także i dla nas był
wybór nowego papieża Franciszka.
Ważne wydarzenia w zakresie życia religijnego:
• 26–28 lutego 2013 r. – Rekolekcje dla pracowników Lasek:
„Trzy dni ze słowem Matki Czackiej – Tryptyk” – w sali Internatu
Dziewcząt;
• 4–6 marca 2013 r. – Rekolekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Szkołę Nowej ewangelizacji z Otwocka – w sali
Internatu Dziewcząt;
• 18–19 marca 2013 r. – Przygotowanie dzieci i młodzieży do
Triduum Paschalnego poprowadzone przez kleryków z Seminarium Duchownego w Pelplinie – w sali Internatu Dziewcząt;
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• 17 kwietnia 2013 r. – Pierwsza Komunia Święta w Kaplicy
Centralnej w Laskach;
• W II semestrze roku Szkolnego 2012/2013 wyjazdy formacyjne młodzieży (dziewczęta i chłopcy) do Magdalenki i udział
w rekolekcjach w Laskach:
– 22–24.02. Spotkanie w Magdalence Odkryj swoją perłę;
– 23–24.03. Dom Rekolekcyjny w Laskach Wprowadź mnie
Królu w swe Komnaty;
– 5–6.04. Spotkanie w Magdalence Przepraszam, którędy do
Boga?;
– 10–12.05. Dom Rekolekcyjny w Laskach Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, pielgrzymka do Warszawy do
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży;
• 16 marca 2013 r. – udział delegacji dziewcząt w Wieczorze
Uwielbienia w Żyrardowie;
• 18.05.2013 – wyjazd na Kongres Odnowy w Duchu Świętym
do Częstochowy;
• 20 kwietnia 2013 r. – udział wychowanek w Wieczorze
Uwielbienia w sali Internatu Dziewcząt przygotowanym i animowanym przez Szkołę Nowej ewangelizacji z Otwocka, która prowadziła nasze rekolekcje Wielkopostne;
• 21 maja 2013 r. – spotkanie z o. dominikaninem – misjonarzem z Japonii – pogłębienie wiedzy nt. misji;
• 1 czerwca 2013 r. – udział delegacji dziewcząt w XVII Spotkaniu Młodych nad Lednicą – tegoroczny temat: W imię Ojca;
• 22 czerwca 2013 r. – udział najstarszych wychowanek w Rekolekcjach eucharystycznych w drodze A poznali Go po łamaniu
chleba – pielgrzymka do Sokółki do miejsca Cudu eucharystycznego.
Wszechstronne wychowanie w Internatu Dziewcząt obejmuje integralne spojrzenie na rozwój osoby niewidomej. Poszczególne dziedziny wychowania przenikają się i korelują ze sobą. Z powyższego w ramach rewalidacji, troski o wychowanie fizyczne
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w naszej pracy internatowej dziewczęta objęte były – według potrzeb – następującymi dodatkowymi zajęciami edukacyjno-rewalidacyjnymi:
• orientacja przestrzenna – ok. 70 wychowanek
• rehabilitacja widzenia – 23
• gimnastyka korekcyjna – 71
• hipoterapia – 29
• logopedia – 3
• spotkania z psychologiem – 44
• zajęcia kulinarne – ok. 20 wychowanek z grup V i VI
• Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne (taniec) – uczęszczają wybrane dziewczęta ze wszystkich grup internatowych
• basen – dziewczęta miały możliwość uczestniczenia raz lub
dwa razy w tygodniu
• zajęcia sportowe.
We wszystkich grupach odbywały się na bieżąco spotkania
z nauczycielami zajęć dodatkowych w celu omawiania postępów
dziecka w ramach wytyczonych wspólnych kierunków działań
w zakresie indywidualnych programów edukacyjno-rewalidacyjnych dla każdej wychowanki.
Dziewczęta objęte były troskliwą opieka wychowawczą
uwzględniającą zdrowy tryb życia, higienę i bezpieczeństwo
z możliwością kontaktu – w razie potrzeby – z pielęgniarką lub
lekarzem.
Podejmowano różne formy aktywności fizycznej: spacery, zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu, na placu zabaw, rolki,
wycieczki piesze i rajdy rowerowe po Puszczy Kampinoskiej. Dwie
wychowanki brały udział w Międzynarodowych Zawodach dla
Niepełnosprawnych w narciarstwie biegowym – w Norwegii.
W tym roku szczególnym powodzeniem cieszyły się sporty zimowe – dwa razy gr. II była na łyżwach, inne grupy brały udział
w Dniu Śniegu, wychowanki miały wtedy okazję pojeździć na nartach biegowych.
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W ramach realizowanego w naszym Ośrodku projektu Nowe
możliwości – w Internacie Dziewcząt prowadzone były Zajęcia gospodarstwa domowego dla dwóch grup sześcioosobowych.
W zakresie tego samego projektu Nowe możliwości trzy nauczycielki orientacji przestrzennej prowadziły zajęcia indywidualne z 5 wychowankami – uczennicami Jabłonek.
Internat Chłopców
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 w Internacie Chłopców przebywało 75 wychowanków w sześciu grupach
i w dodatkowej grupie dla chłopców ze szkół policealnych.
W porównaniu z ubiegłymi latami widzimy, że istnieje potrzeba większego wsparcia ze strony wychowawców, jak również specjalistów. Głównym celem była nauka i doskonalenie czynności
życia codziennego, a także wsparcie przy odrabianiu lekcji, co
przyniosło widoczne postępy w samodzielności chłopców, dając
satysfakcję samym chłopcom, ich rodzicom i wychowawcom.
Staraliśmy się, aby wychowanie w Internacie Chłopców było
integralne, obejmujące wszystkie sfery osobowości człowieka i jego aspekty życia. W tym zakresie szczególnie zwracaliśmy uwagę na wychowanie religijne, społeczno-moralne, patriotyczne,
umysłowe, estetyczne i zdrowotne.
W naszych działaniach zmierzaliśmy do ukształtowania w wychowankach dojrzałej osobowości, przygotowując do podjęcia
w przyszłości samodzielnego dorosłego życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Staraliśmy się dawać możliwość
indywidualnego rozwoju każdemu z wychowanków, rozwijając ich
zdolności, talenty, zainteresowania. Poprzez wychowanie i pogłębianie wiary i osobistej więzi z Bogiem dążyliśmy do umiejętności wyboru trwałych wartości.
Wychowywaliśmy do życia w prawdzie, uczciwości, odpowiedzialności, dobroci. Uczyliśmy szacunku do drugiego człowieka,
pomagaliśmy budować relacje przyjaźni, uwrażliwiać wzajemnie
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na siebie, uczyć wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Kształtowaliśmy
postawę szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa, wartości kultury narodowej, historii, literatury, języka, bohaterów narodowych. Ukazywaliśmy piękno naszej Ojczyzny w przyrodzie,
literaturze, muzyce. W tym celu organizowane były wycieczki krajoznawcze, np. na Stare Miasto, do Muzeum Powstania Warszawskiego, do łazienek. Ważnym aspektem ukazywania piękna naszego kraju był kontakt z przyrodą podczas spacerów i rajdów,
szczególnie po Puszczy Kampinoskiej.
Zwracaliśmy uwagę na wyrabianie nawyków kultury życia codziennego: kultury słowa, kultury spożywania posiłków, kultury zachowania się w różnych miejscach. Wychowawcy czuwali nad systematycznym odrabianiem lekcji przez dzieci i młodzież, służyli pomocą, motywując do nauki i wdrażając do samokształcenia,
podejmowali indywidualne rozmowy z wychowankami, a także
grupowe – w czasie zbiórek tematycznych – dotyczące m.in.: wyboru wartości, kształtowania charakteru, współczesnych problemów
społeczno-moralnych, dojrzałego rozumienia pojęcia miłości.
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Najważniejsze wydarzenia z pierwszego semestru:
• Dzięki naszym usilnym staraniom dużą radością dla całego naszego Domu był ofiarowany nam przez firmę Melex nowy
wózek elektryczny – Melex, którego uroczyste poświęcenie odbyło się w Święto naszego Domu. Na ten dzień zostało również przygotowane przedstawienie pt. „Bajka o szczęściu”. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu w naszej
domowej Kaplicy.
• W Niedziele Niewidomych na sali w Internacie Dziewcząt
powtórzyliśmy nasze przedstawienie dla niewidomych absolwentów.
• Wspólnie robiliśmy świąteczne kartki, aby z uzyskanych funduszy zakupić plandekę na Melex. Dzięki naszym staraniom udało nam się zdobyć odpowiednią kwotę przy ogromnym wsparciu
Działu Charytatywnego Agory.
• Na internatową Wigilie przygotowane były jasełka pt. „Świąteczna ulica”, następnie była wspólna wieczerza i kolędowanie.
• Z inicjatywy wychowawców została zorganizowana zbiórka na świąteczną paczkę dla rodziny naszych absolwentów oraz
dla chorej na raka kobiety i jej córki.
• Na terenie Internatu odbyły się warsztaty z robotyki „Konstruowanie robotów z klocków Lego”.
• Z inicjatywy wychowanków odbył się w Internacie turniej
warcabowy.
• Gościliśmy grupę harcerską z łomianek „Skauci europy”.
• Wszystkie grupy odwiedził Święty Mikołaj z aniołkami
(z własnej inicjatywy przebrali się chłopcy z najstarszych grup).
• Odbyło się wiele wyjazdów, np. do Muzeum Powstania Warszawskiego, na uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
na przedstawienie jesienne na UKSW, na Starówkę, do Fit Misia,
plac zabaw przy Placu Wilsona, do restauracji, itd.
• Z inicjatywy chłopców została zorganizowana na naszej sali gimnastycznej karnawałowa dyskoteka.
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Internat Szkoły Specjalnej w Laskach – w Domu
św. Maksymiliana
W drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 kontynuowaliśmy realizację planu rocznego.
Zagadnienia dotyczące tematów religijnych, dydaktycznych,
społecznych, rewalidacyjnych:
• towarzyszenie Ojcu św. Benedyktowi XVI podczas ostatnich
dni pontyfikatu,
• świetlice tematyczne dotyczące konklawe oraz sylwetki nowego papieża Franciszka,
• udział w nabożeństwach: Droga Krzyżowa – przygotowanie
przez młodzież rozważań, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne, majowe, czerwcowe,
• przygotowanie czytań na Mszę św. niedzielną oraz piątkową,
• udział w spotkaniach grupy modlitewnej Bartymeusz,
• uroczystość I Komunii Św. naszych najmłodszych wychowanków,
• spotkania integracyjne z absolwentami Lasek: p. Adamem
Wójcickim, Krzysztofem Ćwiekiem, Michałem Kowalczykiem,
pracownikami i siostrami z różnych działów (s. Faustyną z archiwum),
• rozwijanie sprawności manualnej oraz percepcji dotykowej
przez prace plastyczne,
• zabawy, gry umysłowe, rozwiązywanie testów i krzyżówek,
• ćwiczenia w czytaniu i pisaniu brajlem i czarnym drukiem,
odrabianie lekcji i zajęcia indywidualne,
• pamięć o imieninach pracowników i wychowawców,
• wycieczki do Warszawy.
Działania prozdrowotne:
• jazda na tandemach, spacery, zabawy na placu zabaw przy
Internacie Chłopców,
• nauka tańca,
• w razie potrzeby kontakty z pielęgniarką lub lekarzami.
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Kontynuowano zajęcia z I półrocza:
• rehabilitacja,
• orientacja przestrzenna,
• rehabilitacja wzroku,
• hipoterapia,
• zajęcia indywidualne (brajl, logopedia),
• zajęcia w pracowni metalu, kole teatralnym, harcerstwie
(udział harcerzy w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej
i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” w Kwidzynie, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie),
• zajęcia w ognisku muzycznym (chór i zespół),
• zajęcia kulinarne w kuchence dydaktycznej,
• nauka robienia zakupów, korzystania z bankomatu, telefonu oraz komputera,
• zajęcia usprawniające w zespołach: nauka sprzątania, prania, prasowania, przygotowania prostych potraw, majsterkowania.
Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum
w Rabce
Wszyscy wychowawcy oprócz pracy w grupach internatowych
są zaangażowani w zespołach wspierających pracę z dziećmi: zespół plastyczny i muzyczny oraz zespół ds. wolontariatu.
Dwie wychowawczynie są zaangażowane w umieszczanie aktualnych wydarzeń szkoły i internatu na stronie internetowej.
W ramach wychowania religijnego:
• W grupach dzieci miały możliwość rozwijać i pogłębiać swoją wiarę w Boga, poprzez codzienną modlitwę, udział we Mszy
świętej w niedziele i z okazji różnych świąt.
• Starano się ożywiać indywidualny kontakt z Bogiem poprzez
śpiew piosenek religijnych, rozmowy, czytanie czasopism i książek religijnych.
• Wszystkie dzieci uczyły się piosenek religijnych i pieśni liturgicznych w czasie spotkań niedzielnych prowadzonych przez
wychowawców oraz na zajęciach muzycznych.
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• Wychowankowie uczestniczyli w Mszach św.: 13.11 i 17.01.
w intencji solenizantów – pracowników naszego domu.
• We wrześniu, w związku ze świętem patronki naszego Domu, wychowankowie Internatu wraz z wychowawcami i siostrami uczestniczyli w nowennie ku czci św. Tereski od Dzieciątka Jezus, bezpośrednio przygotowującej do tego święta.
• W dniach 12 i 19.10.2013 z okazji obchodów Dnia Papieskiego i wspomnienia liturgicznego JPII została zorganizowana w dwóch turach pielgrzymka całego internatu do Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Celem naszej pielgrzymki było zwiedzenie Sanktuarium
i modlitwa w tym szczególnym miejscu kultu – Kościele Relikwii
Jana Pawła II. Dzień pielgrzymowania był naszym wspólnym
dziękczynieniem za dar dla Polski i świata błogosławionego Jana Pawła II, dziękczynieniem za Boże błogosławieństwo dla nas
pielgrzymujących, z prośbą o potrzebne łaski dla naszej szkoły
i naszych rodzin za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II. Nawiedziliśmy także łagiewniki, gdzie uczestniczyliśmy
w Koronce do Bożego Miłosierdzia.
• W miesiącu październiku dzieci i młodzież oraz pracownicy z naszego Domu uczestniczyli w codziennej modlitwie różańcowej w naszej domowej kaplicy. Natomiast w dnach 16 i 23 października delegacja dzieci i młodzieży z naszego Internatu prowadziła różaniec w naszej Parafii św. Tereski pod kierunkiem pani
katechetki.
• 10.10.2013 – w czasie Mszy św. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rabce – Zarytem ks. Arcybiskup Stanisław Nowak udzielił bierzmowania dwóm uczniom naszej szkoły.
• W listopadzie wszystkie grupy odwiedzały cmentarze, modląc się za zmarłych.
• Delegacja dzieci i młodzież z naszego Internatu uczestniczyła w roratach w naszej kaplicy. Po Mszy św. roratniej każdego dnia
odbywało się losowanie figurki Matki Bożej z Kibeho, którą obdarowane dziecko zabierało na całą dobę do swojej grupy.
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• 08.12.2013 w II rocznicę śmierci Ks. Kapelana Jana Waisa
dzieci razem z siostrami i wychowawcami uczestniczyły we Mszy
św.
• 12.01 i 19.01.2014 – na dwóch niedzielnych Mszach św.
w naszej kaplicy szczególnie rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu
chórów:
– 12.01 – Chór Parafialny z kościoła św. Tereski
– 19.01 – Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 26.01.2014 Odwiedził nasz dom z wizytą duszpasterską
ksiądz Bogdan z Parafii św. Tereski; po poświęceniu wszystkich
pomieszczeń i wspólnym obiedzie z pozostałymi kapłanami z Parafii wraz z ks. proboszczem, odbyło się tradycyjne kolędowanie.
W ramach wychowania społeczno-moralnego:
• Wychowawcy w poszczególnych grupach starali się wprowadzać rodzinną atmosferę poprzez indywidualne rozmowy,
a także wspólne spotkania i zabawy z dziećmi.
• Wieczorne zbiórki w grupach poświęcone były m.in. rozmowom o domach rodzinnych, sprawach szkolnych, planowaniu wycieczek, a także o postawach, które uczą odpowiedzialności za
swoje zachowanie.
• W grupach organizowano spotkania z okazji urodzin dzieci oraz imienin wychowawców.
• Podczas gier i zabaw dzieci uczyły się współpracy ze sobą,
gdy odnosiły zwycięstwa, i gdy doświadczały porażki.
• Wychowawcy kształtowali w dzieciach poczucie własnej
wartości poprzez stosowanie pochwał, nagród i wyróżnień.
• 5.10.2013 – Uroczyście obchodzono Święto Patronalne naszego Domu. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w naszej kaplicy, którą odprawił ks. kapelan Józef Kapcia. Po Mszy św. wszyscy domownicy i goście zostali zaproszeni na przedstawienie pt.
O stokrotce, która chciała być bliżej Boga w wykonaniu dzieci
i wychowawców z gr I i II i na uroczysty obiad. Po południu była wspólna dyskoteka z młodzieżą z Lasek.
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• 23.10.2013 – Dzieci grup I i II wraz z wychowawcami ponownie zagrały w przedstawieniu O stokrotce, która chciała być bliżej Boga dla ok. 70 dzieci z przedszkoli prowadzonych przez sąsiadujące z nami zgromadzenia.
• Z okazji Dnia Nauczyciela wychowankowie Internatu
przygotowali drobne upominki, okazując swoją wdzięczność wychowawcom i nauczycielom. W godzinach popołudniowych odbyła się wspólna zabawa dzieci, wychowawców, nauczycieli i ich
rodzin – grał zespół Kawałek świata.
• 28.11.2013 wychowankowie pod opieką wychowawców
i wolontariuszy brali udział w zabawie andrzejkowej, którą prowadził zespół Kawałek świata.
• 6.12.2013 odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem, przygotowane przez Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej z Krakowa.
Darczyńcy przygotowali indywidualne prezenty dla każdego
dziecka ze szkoły wg podanych wcześniej pragnień w listach do
św. Mikołaja. Dzieci przygotowały krótki program o św. Mikołaju – wiersze i piosenki, który zaprezentowały naszym gościom,
a także wręczyły małe upominki w dowód wdzięczności.
• 13.12.2013 Przeżywaliśmy w naszym domu opłatek, na który przybyli zaproszeni goście. Zaszczyciła nas swoją obecnością
burmistrz miasta Rabki – pani ewa Przybyło oraz przedstawiciele władz Rady Powiatu i miasta, ks. proboszcz z parafii św. Tereski, przedstawiciele różnych instytucji z miasta oraz przybyła delegacja z Lasek. Spotkanie rozpoczęło się jasełkami pt. Konkurs szopek w wykonaniu naszych uczniów oraz wychowawców
z Internatu. Jasełka były dedykowane wszystkim naszym gościom,
którzy swoją obecnością okazują nam swoją życzliwość. Dziękowaliśmy wszystkim darczyńcom za przekazane nam w różnej formie prezenty, za otwartość i dobroć serc skierowaną w kierunku
naszej Szkoły. Po przedstawieniu wszyscy składali sobie życzenia
i dzielili się opłatkiem. W dalszej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na wieczerzę wigilijną z tradycyjnym śpiewem kolęd.
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Wycieczki i wyjazdy o charakterze integracyjnym, rekreacyjno-poznawczym:
• 17.09–19.09.2013 – wyjazd dziewcząt gr. III do Lasek na
Święto Domu św. Stanisława;
• 14.09.2013 – wycieczka chłopców z gr. II do Krakowa; zwiedzenie ZOO i Wawelu;
• 28.09.2013 chłopcy z gr. IV wzięli udział w XI Beskidzkiej eskapadzie Aut Zabytkowych i Kultowych z możliwością poznania i obejrzenia samochodów zabytkowych, w Amfiteatrze w Rabce;
• 20.10.2013 – wychowankowie z dwóch grup: III i IV uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego;
• 22.10.2013 – wyjazd chłopców z grupy IV do Lasek na Święto Domu św. Maksymiliana i zwiedzenie Stadionu Narodowego
w Warszawie.
Wychowanie estetyczne i kulturalne:
Wszyscy wychowankowie byli objęci zajęciami dodatkowymi z muzykoterapii, uczyli się gry na instrumentach, piosenek
na różne okazje.
• Wzbogacano zasób słów wychowanków poprzez udział
w konkursach, zabawach dydaktycznych i zajęciach teatralnych.
• Zwracano uwagę na słownictwo, ucząc używania form
grzecznościowych.
• Dbano o estetykę w zakresie spożywania posiłków, doboru
ubrania, porządku w pokojach i świetlicach.
Dbano o kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwój muzyczny poprzez udział, wyjazdy i wyjścia na różnego rodzaju
koncerty.
• Adwent był także intensywnym czasem przygotowywania
przez pracowników naszej Szkoły i Internatu kartek i ozdób świątecznych na kiermasz. Mieliśmy możliwość sprzedawania w parafiach naszych wytworów świątecznych w kolejne niedziele adwentu: 1.12 w Tokarni, 8.12 w Sidzinie k. Jordanowa, 15.12 w naszej Parafii św. Tereski w Rabce. Dochód przeznaczono na wyjazd
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wakacyjny dla naszych wychowanków – na obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Sobieszewa.
Wychowanie patriotyczne:
• Poszczególne grupy organizowały wycieczki po najbliższej
okolicy: Bania, Grzebień, Maciejowa, spacery po mieście, a także wycieczki do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, Warszawy;
zwracano szczególną uwagę na piękno i charakterystyczne cechy
zwiedzanego regionu.
• Dzieci poznawały tradycje i zwyczaje regionalne.
• Uczyły się historii i języka polskiego, kształtując poczucie
tożsamości narodowej.
• Starsze dzieci słuchały wiadomości o wydarzeniach w naszym kraju i na świecie.
• 10.11 – Święto Niepodległości – wychowankowie wraz
z wychowawcami uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji
Ojczyzny w kościele parafialnym.
• 17.11.2013 delegacja Internatu była na koncercie patriotycznym Jesteśmy dziećmi ziemi tej w wykonaniu zespołów Triola
i Triolki.
Wychowanie fizyczne i opieka zdrowotna:
• Wychowankowie Internatu byli objęci troskliwą opieką w zakresie zdrowia, higieny i bezpieczeństwa.
• Wychowankowie systematycznie uczestniczyli w zajęciach
rehabilitacyjnych:
– gimnastyka korekcyjna – 34 dzieci,
– masaż leczniczy – 25 dzieci.
• Zapewniono wychowankom opiekę lekarską (dr Maria Stawowy dwa razy w tygodniu sprawdza stan zdrowia naszych dzieci) i stałą opieką pielęgniarską (p. Marta Sumara i s. Daria).
• Odbywały się wizyty u specjalistów: stomatolog, laryngolog, okulista – w miarę potrzeb naszych wychowanków.
• Codziennie wychowankowie wszystkich grup wychodzili na
spacery, niektóre dzieci jeździły na rowerkach, wrotkach, a w zimie na sankach.
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• Wychowawcy zachęcali do gier i zabaw w parku i na placu
zabaw.
• Dbano o przestrzeganie codziennej higieny.
• Zapewniano dzieciom stałą rehabilitacje w zakresie zajęć
z gimnastyki korekcyjnej i masażu; tymi zajęciami były objęte prawie wszystkie dzieci, ze względu na obciążenia różnymi wadami
postawy i ograniczeniami ruchowymi.
• Wszyscy wychowankowie korzystali systematycznie z zajęć
na basenie raz w tygodniu i z hipoterapii.
Usamodzielnianie:
• Zgodnie z założeniami planu pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowano w grupach program w zakresie usamodzielniania i zdobywania umiejętności w zakresie czynności życia codziennego na poziomie możliwości danego wychowanka.
• W grupach organizowano konkursy sprawnościowe.
Zadania dydaktyczne:
• Realizacja zadań dydaktycznych obejmowała współpracę
z nauczycielami w sprawach dotyczących rozwoju intelektualnego i społecznego naszych dzieci oraz wyników w nauce.
• Wychowankowie byli objęci zajęciami z orientacji przestrzennej – 32 uczniów;
• Realizowali program z zakresu bezpiecznego, prawidłowego poruszania się w najbliższym otoczeniu i podstawowych pojęć dotyczących schematu własnego ciała.
• W czasie przeznaczonym na odrabianie lekcji dzieci utrwalały poznane wcześniej wiadomości i umiejętności oraz czytały
brajlem wybrane teksty.
• Wychowawcy oglądali z dziećmi programy przyrodnicze
w TV uzupełniające ich wiedzę i zainteresowania.
• Wychowawcy organizowali spotkania o charakterze dydaktyczno-poznawczym.
• Podczas wieczornych spotkań z dziećmi wychowawcy czytali bajki lub inne opowiadania.
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Współpraca z rodzicami
• W czasie przyjazdów rodziców wychowawcy starali się przekazywać informacje o dzieciach, o ich osiągnięciach w nauce i dotyczące ogólnego rozwoju.
• Rodzice mogli obserwować samodzielność dzieci w czasie
posiłków, a także podczas innych czynności samoobsługowych.
• Wykonane przez dzieci prace rodzice mogli zobaczyć na wystawach i gazetkach.
• Dzieci utrzymywały z rodzicami kontakt telefoniczny,
a także pisały listy i życzenia.
Współpraca z wolontariatem
• Przy naszym Internacie działa Wolontariat „Zobaczyć Świat”
ok. 12 wolontariuszy systematycznie wspomaga pracę Internatu
we wszystkich grupach w zakresie różnych zadań wychowawczych
np. wyjścia na spacery, wycieczki, udział i pomoc w uroczystościach i wydarzeniach Internatu.
• 9.11.2013 – wspólna wyprawa na Grzebień wolontariuszy ze
Szkolnego Koła z Tokarni z Gimnazjum (ok. 18 osób) wraz z naszymi dziećmi z gr. II i IV.
• 23.11.2013 Wspólne integracyjne spotkanie z młodzieżą ze
Szkolnego Koła Wolontariatu „Caritas” z Gimnazjum ze Spytkowic, w czasie którego wystąpił dla nas zespół „Krzesani”.
• 5.12.2013 – Delegacja wolontariuszy z naszego Młodzieżowego Wolontariatu Zobaczyć Świat wraz z wychowawczyniami
i s. Irminą wzięła udział w uroczystości zorganizowanej w Nowym
Targu w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W czasie tego spotkania został rozstrzygnięty plebiscyt Aktywny 2013, w którym brał udział nasz wolontariat i zdobył IV miejsce.
• 15.12.2013 – W niedzielę obchodzono w naszym Internacie Dzień Wolontariusza, który rozpoczął się dziękczynną Mszą
świętą w intencji wolontariuszy. W dalszej części naszego świętowania odbyło się wspólne spotkanie, podczas którego podziękowano wolontariuszom za obecność wśród nas i pomoc.
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Dział Leczniczy
Zasadniczy kierunek działań wytyczony w latach poprzednich
został utrzymany. Kontynuowaliśmy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa), pielęgniarki szkolnej, Opieki Stomatologicznej (zachowawczej i protetyki)
oraz rehabilitacji leczniczej (rehabilitacji wzroku i rehabilitacja
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi).
10.09.2013 zatrudniono p. dr. Jarosława Komorowskiego (pediatrę, alergologa), pan doktor udziela świadczeń w ramach podpisanej umowy.
Do lekarza POZ złożonych jest 1549 deklaracji pacjentów. Są
to ubezpieczeni pacjenci z terenu Lasek, gminy Izabelin, pracownicy TOnO, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, poszczególni uczniowie stale przebywający
w TOnO.
W roku ubiegłym udzielono 6143 świadczeń dla 1504 pacjentów:
• s. Ancilla – Aleksandra Dziarska – 3326 świadczeń
• Dr Jarosław Komorowski od 10.09.2013 – 199 świadczeń
• Dr Antoni Święcicki – 1570 świadczeń
• Dr Dorota Święcicka – 826 świadczeń
• Dr Piotr Płomiński – 222 świadczenia
Do pielęgniarki POZ (pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej)
złożonych jest 1522 deklaracji pacjentów. Są to poszczególni
uczniowie stale przebywający w TOnO, ubezpieczeni pacjenci z terenu Lasek, gminy Izabelin, pracownicy TOnO i siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Do pielęgniarki szkolnej złożonych jest 191 deklaracji. Są to
ubezpieczeni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych TOnO w Laskach w wieku od 7 do 19 roku życia.
Z tytułu złożonych deklaracji w ramach POZ uzyskaliśmy refundację z NFZ w kwocie 284 886, 29 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 29/100).
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Dział Leczniczy w Laskach

Umowa w zakresie rehabilitacji leczniczej w 2013 r.
Rehabilitacja wzroku
W ramach umowy z NFZ świadczenia udzielane są przez 26
specjalistów, głównie pracowników zatrudnionych w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym: terapeutów widzenia, tyflopedagogów,
instruktorów orientacji przestrzennej, psychologów, nauczycieli WF – fizjoterapeutów, muzykoterapeutów, pedagogów specjal-
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nych. Pozostali specjaliści to: fizjoterapeuci i hipoterapeuci. Ze
świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ korzystają głównie wychowankowie TOnO oraz sporadycznie osoby z zewnątrz.
W roku ubiegłym udzielono 3903 świadczeń dla 109 pacjentów.
Z tytułu udzielonych świadczeń w ramach rehabilitacji osób
z dysfunkcją narządu wzroku uzyskaliśmy refundację z NFZ
w kwocie 270 138, 00 PLN (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto
trzydzieści osiem złotych 00/100).
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
W ramach umowy z NFZ świadczenia udzielane są przez 43
specjalistów, głównie pracowników zatrudnionych w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym: terapeutów widzenia, tyflopedagogów,
instruktorów orientacji przestrzennej, psychologów, nauczycieli WF – fizjoterapeutów, muzykoterapeutów. Pozostali specjaliści to: lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuci, hipoterapeuci, dogoterapeuta. Ze świadczeń gwarantowanych finansowanych przez
NFZ korzystają głównie wychowankowie TOnO oraz sporadycznie osoby z zewnątrz.
W roku ubiegłym udzielono 8990 świadczeń dla 181 pacjentów.
Z tytułu udzielonych świadczeń w ramach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego uzyskaliśmy refundację
z NFZ w kwocie 906 430, 00 PLN (dziewięćset sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100).
Umowa na świadczenia ogólnostomatologiczne w 2013 r.
W ramach zastępstwa za p. dr Katarzynę Chmielińską-Woźniak zatrudniono lekarza stomatologa p. dr Dorotę Bochenek.
W roku ubiegłym udzielono 1054 świadczeń dla 526 pacjentów.
Z tytułu udzielonych świadczeń w ramach Poradni Stomatologicznej uzyskaliśmy refundację z NFZ w kwocie 82 665, 90 PLN
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(osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych
90/100).
Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny posiada podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na kompleksowe świadczenia z zakresu stomatologii ogólnej. Ze świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ, oraz świadczeń odpłatnych
udzielanych przez Poradnię może skorzystać każdy uczeń przebywający w Ośrodku, pracownicy TOnO, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, pacjenci z terenu Lasek, gminy Izabelin.
Przebadano w ramach przeglądów wychowanków Ośrodka,
uczniom przeprowadzono lakierowanie zębów.
Pielęgniarki szkolne
W roku 2013 sprawowały opiekę nad wychowankami w wieku szkolnym, wykonując doraźne interwencje i prowadząc obserwacje i bilanse zdrowia dzieci.
W okresie sprawozdawczym wszystkie dzieci były profilaktycznie badane przez lekarza pediatrę dr D. Święcicką, i dr. J. Komorowskiego w ramach dyspanseryzacji, a także kierowane na
rehabilitację leczniczą w ramach opracowanego przez lekarza rehabilitacji p. dr Halinę Kowaluk-Gołyńską programu rehabilitacyjnego.
Wychowankowie Ośrodka mieli możliwość profilaktycznych
szczepień przeciw grypie; w 2013 roku skorzystały z tej możliwości 123 osoby.
W Szpitaliku przebywało w okresie sprawozdawczym 197 chorych, w tym:
• dzieci – 122
• przewlekle chorych – 14
• dorosłych pracowników, mieszkańców i sióstr – 65
• zmarły w Szpitaliku – 4 osoby.
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Konsultacje
W roku 2012 korzystaliśmy ze współpracy konsultujących nas
w różnej formie specjalistów: okulisty, laryngologa, ginekologa,
psychiatry dziecięcego, neurologa, specjalisty USG.
Są to świadczenia realizowane na zasadzie konsultacji udzielanych przez specjalistów, z którymi Zakład podpisał umowy cywilno-prawne. Udzielane są w głównej mierze wychowankom
TOnO oraz pracownikom i siostrom ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Świadczenia te nie są refundowane ze środków NFZ. Duża część z nich jest realizowana w formie wolontariatu
Centrum Rehabilitacji Zawodowej
Kolejny raz uzyskaliśmy z Ministerstwa edukacji Narodowej
środki na druk i oprawę podręczników brajlowskich. Pozwoliło
to Spółce TONOBIS wydrukować i oprawić dla naszych uczniów
kolejnych 29 tytułów (145 egzemplarzy) podręczników brajlowskich, które powiększyły nasz zasób, ale nie wyczerpały wszystkich naszych potrzeb. W związku ze zmianą „podstawy programowej” istnieje konieczność wydrukowania nowych podręczników. Dlatego w końcowym sprawozdaniu dla Ministerstwa
edukacji Narodowej z realizacji „zadania publicznego” zasugerowaliśmy potrzebę dalszej pomocy Ministerstwa.

Centrum Rehabilitacji Zawodowej
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Wieloletnie starania o wydanie polskiej wersji amerykańskiego poradnika „Model VIISA” zakończyły się pozytywnie. Dzięki
niemałym środkom finansowym Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi został dokonany przekład z języka angielskiego na
polski i przygotowany do druku. Za środki z Fundacji Orange został on wydrukowany w wersji czarnodrukowej, w ilości 200 egzemplarzy.
Po ukazaniu się przed kilku laty programu „Insite”, Poradnik
VIISA jest kolejną pozycją z tego cyklu. Przeznaczony jest dla osób
zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi bez dodatkowych uszkodzeń od urodzenia do 6 roku życia: rodziców,
specjalistów wczesnej interwencji, studentów i pracowników wydziału pedagogiki specjalnej oraz autorów programów edukacyjno-rehabilitacyjnych.
W publikacji znajdują się informacje teoretyczne, badawcze
i praktyczne, dotyczące technik rehabilitacyjnych stosowanych
w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
Promocja Poradnika, pod patronatem Ministerstwa edukacji Narodowej – Departament Wspierania Rozwoju edukacji, odbyła się 13 grudnia 2013 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Laskach podczas konferencji, zorganizowanej przez TOnO i Fundację Orange. Wzięli w niej udział
wybitni przedstawiciele tyflopedagogiki, między innymi: prof. dr
hab. Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, dr Antonina Adamowicz-Hummel, dr Tadeusz Majewski,
przedstawiciele Ośrodka Rozwoju edukacji, Fundacji Orange, Polskiego Związku Niewidomych.
Obecnie rozpoczynamy starania o środki na szkolenie rehabilitantów z naszego Ośrodka, przedstawicieli innych ośrodków dla
niewidomych oraz poradni pedagogiczno-wychowawczych, aby
efektywnie nauczyli się wykorzystywać treści poradnika VIISA.
Przez cały rok 2013 ze środków unijnych były realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wycho-
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wanków trzech internatów, w ramach programu „Nowe możliwości”, rozpoczętego w październiku 2012 r., a który zakończy się
w czerwcu 2014 r.
Dzięki środkom darczyńcy (Fundacja Orlen) Pracownia Ceramiczna otrzymała nowy, 140-litrowy piec i komorę natryskową. Uczniowie 15 marca w czasie uroczystości podziękowali
przedstawicielom Fundacji za tak cenny dar.
Zapotrzebowanie na wyroby naszych uczniów, zwłaszcza ceramiczne, jest bardzo duże. Niestety, uczniowie ze szkoły św. Maksymiliana, bo głównie oni je wytwarzają, z każdym rokiem są
mniej sprawni, co odbija się na ilości wyrobów.
Duża ich część przeznaczona jest na potrzeby naszych placówek i Działu Promocji.
Dział do Spraw Absolwentów
W ostatnich klasach gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
odbywały się – w ramach poradnictwa zawodowego – spotkania
z rodzicami uczniów, na których przekazywano pełne informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia ich dzieci i wszystkich wskazań i przeciwwskazań związanych z przyszłością zawodową i możliwościami dziecka. Informujemy zawsze rodziców
o aktualnych przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych,
np. o orzecznictwie, zmianach w pomocy społecznej, programach
PFRON itp. Uczniowie przeszli badania predyspozycji zawodowych i testy zdolności szkolnych. Towarzyszyliśmy wychowankom
rozpoczynającym naukę poza Laskami. Pomagaliśmy w przygotowaniu i wysyłaniu dokumentów; prowadziliśmy zajęcia orientacji przestrzennej w nowym miejscu pobytu itp.
Zajmowaliśmy się również absolwentami z lat ubiegłych, pomagając w szukaniu pracy i innych życiowych sprawach (m. in.
załatwianie rent socjalnych, rent rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów itp.).
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Wiele rodzin dawnych absolwentów jest w dużej biedzie, dlatego z Funduszu Usamodzielniania Absolwentów im. Andrzeja
Czartoryskiego udzielaliśmy pomocy finansowej i socjalnej. Przyznaliśmy zapomogi dla 57 osób.
Z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa dla
absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: z Funduszu
Wieczystego Millenium im. płk. Bolesława Orlińskiego otrzymały 3 osoby; z funduszu Hanny i Zdzisława Broncel – 39; łącznie
42 studentów. Korespondencję i dokumentację dotyczącą pomocy finansowej prowadzi nasz Dział.
W roku sprawozdawczym odbyło się tradycyjnie doroczne
spotkanie wychowanków w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek. Spotkanie to poprzedził zjazd absolwentów z lat 1985–1987 ze Szkoły Specjalnej.
Tradycyjnie wysyłaliśmy absolwentom życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i otrzymywaliśmy wiele listów i kartek. Pozostajemy w stałym kontakcie z wieloma wychowankami.
Prowadzimy komputerową bazę absolwentów, starannie ją
uzupełniając. Monitorowaliśmy wszystkie wydarzenia w Polsce
dotyczące spraw osób niepełnosprawnych, a szczególnie niewidomych, poprzez uczestnictwo w kilkunastu konferencjach, różnych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach itp.
W roku sprawozdawczym 2013, działając w oparciu o projekt
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” przeprowadzono kursy i szkolenia dla 331 osób.
W okresie sprawozdawczym działalność Agencji Zatrudnienia wpisana była w zadania prowadzonego przez nas projektu.
W 2013 r. dzięki naszym staraniom pracę otrzymały 33 osoby.
• Masażysta – 5 os.:
– Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
– Centrum Onkologii PARIS
• Telemarketer/telefoniczna obsługa klienta – 15 os.
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• Pracownik biurowy – 1 os. – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu II
• Pracownik porządkowy – 2 os.:
– Starbucks
– DGP CLeAN PARTNeR Sp. z o.o.
• Doradca zawodowy – 1 os. – Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
• Referent ds. Analiz rozmów telefonicznych – 1 os. – estel
System
• Analityk zasobów internetowych – 1 os. – W&B Metal
Wb Sp. z o.o. SKA
• Copywriter – 6 os. – eFeKTUM Wojciech Nadejczyk SKA
(pozycjonowanie stron)
• Przewodnik wycieczek – 1 os.
Na staże zostało skierowanych 55 osób niewidomych.
W roku sprawozdawczym o pomoc zwracały się osoby dorosłe, nowo ociemniałe. Wszystkie otrzymały zindywidualizowane
wsparcie dostosowane do ich potrzeb i możliwości (psychologiczne, informacyjno-prawne, naukę brajla, orientacji przestrzennej,
naukę obsługi komputera itp.) w czasie tygodniowych pobytów.
Niektóre były kilkakrotne.
Uczestnictwo w Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego daje możliwość poznania problemów lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych.
Naszą troską są starania o fundusze na prowadzenie działalności. efektem ich jest wygrany kolejny konkurs na partnerski
projekt z funduszy europejskich Wsparcie osób niewidomych na
rynku pracy III.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Związkiem
Niewidomych, Liderem projektu jest PFRON. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. Beneficjenci mogą skorzystać z fachowej pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i stażu reha-
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bilitacyjnego. Proponujemy uczestnictwo w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztatach z zakresu Rehabilitacji Społecznej. Profesjonalnie uczymy operatorów Wirtualnego Contact Center i szkolimy zawodowo w dziedzinie transkrypcji. Organizujemy kursy obsługi komputera, bezwzrokowych metod i technik
pracy, połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania
wspierającego. Prowadzimy intensywny kurs języka angielskiego
przez Skype’a. Zapewniamy też niewidomym masażystom doskonalenie zawodowe. Uczymy również samodzielnego poruszania
się wspomaganego techniką nawigacji GPS. W ramach projektu
oferujemy specjalistyczne poradnictwo. Można skorzystać z indywidualnych konsultacji m. in. z doradcą zawodowym, lekarzem,
psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem. Uczestnictwo
w projekcie jest dla niepracujących osób (kobiet mieszczących się
w przedziale wiekowym 16–59 lat i mężczyzn między 16 a 64 rokiem życia) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby im najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół.
Dzięki prowadzonemu projektowi dostosowane zostały do
potrzeb osób niewidomych pomieszczenia i w pełni wyposażone kolejne dwie pracownie szkoleń oraz sala spotkań grupowych.
Powstała pierwsza w świecie platforma wirtualnego contact
center dla niewidomych umożliwiająca podjęcie pracy przez
osoby niewidome na stanowisku operator wirtualnego contact
center w systemie rozproszonym (praca może być świadczona
w biurze, domu, podróży itp.).
Projekt strony internetowej połączony z filmem skutecznie
umożliwia nam pozyskiwanie pracodawców chętnych do
współpracy.
Projekt „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III” finansowany jest przez Unię europejską w ramach europejskiego
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Funduszu Społecznego, dlatego wszystkie formy uczestnictwa
w projekcie są bezpłatne.
Dział Darów
Dział Darów podjął w minionym roku i na początku bieżącego osiem akcji na łączną kwotę prawie 400.000,00 PLN: place zabaw, dogoterapia, ogrzewanie, kucykowo, modele anatomiczne,
rysownice, pracownia orientacji przestrzennej, remont basenu,
Dotknąć Druku- DBT, wózek elektryczny dla Rabki.
Część z nich, jak zajęcia dogoterapii, pracownia orientacji, mecenat są ciągle otwarte i z radością rejestrujemy wciąż nowe wpłaty na te cele, co pozwala nam planować wydatki w tych obszarach.
Oprócz tego zorganizowaliśmy kwesty w 3 parafiach na łączną kwotę prawie 11.000,00 PLN, które oprócz wymiaru wsparcia
finansowego dla naszej działalności mają ogromne znaczenie apostolskie.
Wytrwale pozyskiwaliśmy dary rzeczowe potrzebne do poszczególnych naszych placówek na łączną kwotę prawie
400.000,00 PLN.
W 2013 roku przeprowadziliśmy kampanię społeczną w TVP
i Polskim Radiu.
W ubiegłym roku Dział Darów prowadził akcję dot. 1% podatku. W sumie pozyskaliśmy 1 450.690,17 PLN Kampania obejmowała druk ulotek, plakatów, spoty telewizyjne, radiowe, mailing, facebook, wysyłkę ulotek do darczyńców indywidualnych,
magnesy samochodowe.
W roku 2014 akcja dot. 1% przeszła w zakres obowiązków
Działu Promocji. W zakresie Działu Darów pozostał program do
rozliczeń PIT, akcja na facebooku, wysyłka do darczyńców indywidualnych, rozpowszechnienie ulotek i plakatów dot. 1% we
wszystkich 3 hipermarketach Auchan w Warszawie i łomiankach.
W roku 2013 zostało wysłanych z bazy 1793 maile z podziękowaniami do darczyńców, co pozwoliło nam zaoszczędzić po-
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nad 3.000,00 PLN. Mamy nadzieję, że z czasem kontaktów mailowych będzie coraz więcej.
Sukces naszych działań upatrujemy w budowaniu relacji z naszymi darczyńcami. Chcemy, aby oni utożsamiali się z naszą organizacją, mieli świadomość podejmowanych przez nas działań,
widzieli, że to co dla nas robią ma ogromne znaczenie i jest dla
nas ważne. Tutaj przykładem może być jedna z firm, która od marca br., tj. w ciągu dwóch miesięcy, wsparła nas na kwotę 10.500,00
PLN. Dodajmy, że firma dotąd nie była naszym darczyńcą.
Bardzo ważne są dla nas podziękowania naszym ofiarodawcom. Pamiętamy o ich imieninach, ważniejszych jubileuszach
(o których wiemy). To również bardzo wiąże naszych darczyńców
z nami. Jesteśmy wierni zasadzie, że fundraising to budowanie relacji mających wpływ na naszą przyszłość.
Dużo uwagi poświęcamy sekcji zagranicznej. Za te kontakty
odpowiada p. Justyna Grochowska, która jest najmłodszym pracownikiem naszego Działu.
W przyszłości chcemy jeszcze bardziej rozwinąć te działania,
szczególnie wśród Polonii zagranicznej, która już coraz mniej czuje się związana z Ojczyzną. Zdajemy sobie sprawę, że konkurencja jest ogromna. Fundraising, który u nas zaczyna raczkować za
granicą jest jedynym sposobem na pozyskanie środków już od
wielu lat. Każda organizacja, szpital, drużyna sportowa, a nawet
diecezja ma swoich fundraiserów, którzy docierają bezpośrednio
do swego otoczenia i proszą o wsparcie. Nasza „oferta” musi być
na tyle atrakcyjna i skuteczna, że sprawi iż wybiorą właśnie nas,
aby nas wesprzeć.
Duże zmiany zauważamy we wpłatach online – w stosunku do
roku 2012 są one o ponad 50% wyższe i wynoszą za rok 2013:
36.880,00 PLN. Chcemy zachować tę wzrostową tendencję.
Dużą rolę w docieraniu do darczyńców ma facebook. To tutaj stworzyła się społeczność zaangażowana w sprawę niewidomych, żywo reagująca na nasze prośby, udostępniająca nasze wpisy.
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Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Staramy się jak najlepiej wykorzystywać nowe narzędzia służące pozyskiwaniu środków z zachowaniem i uszanowaniem pięknej i niepowtarzalnej
tradycji jaką ma Dzieło Lasek. Otwieramy się na NOWe z szacunkiem do tego co zostało wypracowane przez pokolenia oddanych
Bogu i Dziełu – naszych Poprzedników.
Dział Tyflologiczny
Nasze zadanie formułujemy nadal jako gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji tyflologicznej. Formą
udostępniania informacji jest często konsultacja. Osobom zgłaszającym się do nas, telefonującym, przysyłającym e-mail udzielamy potrzebnej informacji lub kierujemy tam, gdzie takie informacje otrzymają. Organizujemy na polecenie Dyrekcji szkolenia
dla naszych pracowników lub dla grup studiujących lub pracujących dla niewidomych.
Wystawa tyflologiczna przybliża sprawę na poziomie popularnym wycieczkom osób studiujących sprawę niewidomych,
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a także wycieczkom osób zainteresowanych pobieżnym poznaniem sprawy. Obecnie podstawowe eksponaty dla wycieczek znajdują się w pomieszczeniu „Kawiarenki”, a wycieczki oglądają filmy w Sali Konferencyjnej.
Formą udostępniania informacji tyflologicznej są nasze publikacje. Stale ukazuje się czasopismo „Laski”.
W miarę możliwości opracowywane są książki dydaktyczne
dla niewidomych i książki czarnodrukowe służące sprawie niewidomych.
Biblioteka
Księgozbiór
Stan na koniec Przybyło Ubyło Stan na koniec
2012 roku
2013 roku
Książek
8104 vol.
88 vol.
–
8192 vol.
Maszynopisów
2032
16
–
2048
Broszur
39
–
–
39
Razem
10 175 vol. 104 vol.
–
10 279 vol.
Każda książka i maszynopis zostały zinwentaryzowane,
oprawione lub obłożone oraz skatalogowane komputerowo i tradycyjnie. Każda pozycja została również zakwalifikowana do katalogu tematycznego, który cały czas jest rozbudowywany i poszerzany o nowe hasła w celu ułatwienia wyszukiwania pozycji na
pożądany temat
Wartość księgozbioru na koniec 2012 roku wynosiła
61754,75 zł i wzrosła o 2324,25 i wyniosła na koniec 2013 roku
64079 zł, w tym:
Zakupy – 53 woluminów za 1571,63
Dary
– 25 woluminów za 718,43
Inne
– 10 woluminów za
34,20
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Materiały audiowizualne –
Stan na koniec Przybyło Stan na koniec
2012 roku
2013 roku
Kasety magnetofonowe
145
–
145
kasety video
16
–
16
płyty CD
110
12
122
Razem
291
12
303
Czasopisma
Prowadzimy prenumeratę 13 tytułów.
Otrzymaliśmy aktualne numery 5 czasopism obcojęzycznych i 13
polskich.
Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 141 roczników, 38 polskie tytuły i 103 obcojęzyczne tytuły
Muzeum
Stan na koniec Przybyło Ubyło Stan na koniec
2012 roku
2013 roku
472 jednostek
472
Materiały muzealne służyły wielokrotnie jako materiały pomocnicze do zilustrowania prelekcji dla studentów i do wspierania
udzielanych konsultacji. Całość zbiorów muzealnych czeka na fachowe opracowanie.
Obsługa czytelników:
I półrocze
II półrocze
Cały rok
Czytelników
179
110
289
Wypożyczeń
355
214
469
Zwrotów
304
217
521
Konserwacja i zabezpieczenie zbiorów
Zabezpieczano wartościowe, zwłaszcza unikalne maszynopisy
przez kserowanie lub wprowadzenie do komputera, tworząc po-
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zycje biblioteczne, z których aktualnie korzystają czytelnicy. Wymieniano zniszczone obłożenia.
Komputeryzacja katalogu
Kontynuowano katalogowanie księgozbioru w programie Co-Liber. Nowe książki katalogowane są w komputerze na bieżąco,
a dawniej nabyte w miarę możliwości czasowych Bibliotekarki.
Kontynuowane jest prowadzenie katalogu szufladkowego.
Szkolenie i popularyzacja sprawy niewidomych
W roku sprawozdawczym Dział odwiedziły grupy:
I półrocze
II półrocze
Wycieczki
15 grup
18 grup
541 osób
432 osoby
Grupy studenckie
8 grup
11 grup
175 osób
235 osób
Grupy młodzieżowe
10 grup
12 grup
343 osoby
258 osób

Cały rok
33 grupy
973 osoby
19 grup
410 osób
22 grup
601 osób

Zarejestrowane konsultacje I półrocze – 47; II półrocze – 39;
w sumie – 86.
Nie usiłujemy rejestrować wszystkich udzielanych konsultacji ze względu na ich ilość i spiętrzenia w czasie.
W roku 2013 roku obsłużono 37 praktykantów i 22 magistrantów. 2 osoby nie uzyskały zgody na prowadzenie badań.
Sprawa badań obejmujących naszych uczniów prowadzona jest
obecnie w następujący sposób: magistrant, czy inna osoba pragnąca prowadzić badania naukowe w naszym Ośrodku Szk.-Wych.
składa na imię Dyrektora OSW prośbę z opisem projektowanych
badań i dokument z uczelni. Dział Tyflologiczny w konsultacji
z kompetentnymi pracownikami ocenia czy badania są nieszkodliwe i nieuciążliwe dla uczniów i czy nie są błędne naukowo, a po
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rozpoznaniu wnioskuje do Dyrektora OSW o zgodę lub odmowę.
(Dyrektor otrzymuje całą dokumentację wraz z wnioskiem). Podpis Dyrektora upoważnia odpowiedniego kierownika do wpuszczenia badacza do placówki i umożliwienia mu badań.
Hospitowanie zajęć z uczniami możliwe jest tylko dla osób,
które udokumentowały istotną potrzebę takiej hospitacji, np. dla
studentów tyflopedagogiki legitymujących się dokumentami
z uczelni.
Zorganizowano szkolenie wstępne dla nowo przyjętych pracowników umysłowych w formie wykładów oraz konwersatorium
i hospitacji zajęć w placówkach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (J. Placha).
Redagowano kolejne numery czasopisma LASKI.
Zorganizowano Sesję Sierpniową dla wszystkich pracowników
pedagogicznych Ośrodka.
Po wyczerpaniu nakładu „Atlasu do Przyrody” i dalszego napływu zamówień podejmujemy staranie znalezienia sponsora dodruku Atlasu, aby był dostępny dla każdego dziecka niewidomego i słabowidzącego.
Przygotowano materiały prezentujące wiedzę tyflologiczną dla
nowej strony internetowej Lasek.
Dokumentacja, rozwój i wymiana informacji
Opracowano w wersji dla słabowidzących, na płycie CD książkę: A. Chojecka, M. Magner, e. Szwedowska, s. e. Więckowska,
Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, przewodnik dla nauczyciela, Laski 2008, TOnO i umieszczono na stronie internetowej
TOnO wraz z Elementarzem do nauki rysunku w wersji barwnej.
Opracowywano redakcyjnie we współpracy z p. Martą Zielińską drugie wydanie książki Alicji Gościmskiej Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, wydanej po raz pierwszy w Laskach, w 1983 roku przez
TOnO.
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Kontynuował pracę powołany przez Prezesa TOnO Zespół
opracowujący projekt kartograficzny dla niewidomych i słabowidzących Parki Narodowe. W Zespole pracuje 5 pracowników
OSW.
Uczestniczono w Debacie Szanse i zagrożenia w edukacji
uczniów z niepełnosprawnościami zorganizowanej przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego w Urzędzie Miasta łodzi 18.04.2013.
Wygłoszono referaty nt. Prawo niewidomego dziecka do rewalidacji (s. elżbieta) i Edukacja w sytuacji niepełnosprawności (ks. Sławomir Szczepaniak); opublikowane w: Laski n. 3 1913, s. 72–87.
Zorganizowano kilkugodzinny pobyt w Laskach pastora Friedricha Magiriusa, dawnego przyjaciela Lasek ze Znaku Pokuty,
który otrzymał tytuł Człowiek Pojednania za rok 2012 od Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów.
15 maja w Święto Ośrodka (Dzień Otwartych Drzwi) urządzono w kawiarence dla gości mini wystawę pt. Rysunek, jako wprowadzenie niewidomego w przestrzeń.
Na prośbę Biura Rzecznika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych
wykonano recenzję publikacji Marka Kalbarczyka Dotknij Wrocławia, Warszawa 2011, wyd. Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Dla czasopisma „Przewodnik Bibliotekarza” opracowano artykuł 100 lat normalizacji polskiej książki brajlowskiej. Adnotowane zastawienie dokumentów (s. elżbieta Więckowska FSK).
Opracowano redakcyjnie wybór: M. elżbieta Czacka, Pisma
o Dziele, wybór tekstów.
Przygotowano i wygłoszono dla kursu szkoleniowego nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych realizowanego w ramach projektu: „Doszkalanie
specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej”,
organizowanego przez PZN – dwa wykłady: Adaptacja materiałów, grafiki, pomocy dydaktycznych; rysunek brajlowski (s. elżbie-
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ta) i Publikacje, źródła wiedzy, wskazówek w pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku (p. Beata Hermanowicz).
W konsultacji z pracownikami OSW zaktualizowano program
tyflologicznego kursu kwalifikacyjnego.
Zorganizowano 2-dniowy pobyt szkoleniowy w OSW dla dwu
Nauczycielek OSW w Krakowie zainteresowanych nauczaniem
naszych niewidomych dzieci rysunku (10–11 czerwca 2013 r.).
Rozesłano ankietę do beneficjentów naszego Atlasu do przyrody.
Udział Józefa Plachy w konferencjach naukowych:
• międzynarodowych:
– Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. 15–17 marca
2013 r. w Warszawie. Międzynarodowy Kongres o znaczeniu małżeństwa i rodziny w życiu osoby, społeczeństwa, narodu i świata. Przewodniczenie i prowadzenie jednej z sesji Kongresu.
• ogólnopolskich:
– 27–29.05.2013 – w Kazimierzu Dolnym – udział w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Temat konferencji: Aksjologiczne
orientacje w pedagogice. Wygłoszenie referatu pt. Znaczenie aksjologii pedagogicznej w integralnej rewalidacji osób
z niepełnosprawnością.
• o zasięgu mniejszym niż ogólnopolski:
– 24.05.2013 – Udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego
w Warszawie WNS. Temat Konferencji: Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna ks. prof. Janusza Tarnowskiego; wygłoszenie referatu pt. Pedagogika personalno-egzystencjalna oraz jej implikacje religijno-społeczne.
– 21.06.2013 – Udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego
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w Warszawie WNS. Temat Konferencji: Recepcja myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w XXI wieku; wygłoszenie
referatu pt. Janusz Korczak jako prekursor współczesnego
rozumienia dialogu.
Publikacje naukowe Józefa Plachy:
• Rozdział w monografii Perspektywa integralnego rozwoju
osoby w pedagogice chrześcijańskiej, w: Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym (na przykładzie Polski
i Ukrainy) pod red. naukową M. Chepil, Wł. Petryka, M.A. Stradowskiego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Drohobycki
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki, Warszawa
2013, s. 184–195. Pierspiektiwa inteigralnogo rozbitku osobistosti
u christianskij piedagogszczi, w: Wichowanija ditiej ta mołodi u diemokraticznomu suspilstwi (na prikładi Polszczi ta Ukraini), (streszczenie w języku ukraińskim. Afiliacja przy WNS SWBJ).
• artykuł naukowy
– Mężczyzna jako mąż i ojciec – ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, nr 1(13)
2013, s. 66–73.
– Pedagogika Janusza Tarnowskiego i Janusza Korczaka
w dialogu z dzieckiem, „Zarządzanie i edukacja”, nr 87,
2013, s. 225–239 (streszczenie w jęz. angielskim – afiliacja przy WNS SWBJ).
– Janusz Korczak jako prekursor współczesnego rozumienia
dialogu, „Laski” nr 3(113) 2013, s. 87–93.
Konsultowano licznych, zgłaszających się studentów, magistrantów, osoby pracujące na rzecz niewidomych m. in. następujące osoby i grupy osób:
• Arch. Agnieszkę Kłopotowską, z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, nt. udostępniania niewidomym architektury,
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• Studentkę z WSP w Poznaniu p. Dominikę Małaczek przygotowującą ilustrowaną książkę dla niewidomych dzieci,
• Studentkę Agnieszkę Godlewską przygotowującą u prof. Jacka Pasławskiego pracę magisterską nt. atlasu historycznego dla
niewidomych,
• P. Natalię Olenderek-Banaszek, projektanta odzieży w sprawie rozpoznawania kolorów odzieży przez niewidomych,
• Konsultowano opracowania naukowe dot. M. elżbiety Czackiej (dr Agnieszka Chamera-Nowak, dr elżbieta Przybył-Sadowska),
• Podjęto współpracę z Działem Promocji w zakresie tworzenia strony internetowej.
To tylko niektóre z udzielanych konsultacji – wiele z nich trudno byłoby uwzględnić w Sprawozdaniu, ponieważ często mają
charakter nieformalny i okazjonalny, nie pozbawiając ich jednak
walorów merytorycznych.
Dział Brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzono korektę 150 tomów, 57 tytułów. Zmniejszona liczba wydanych
tytułów spowodowana jest okresowymi brakami personelu
i zmianą formatu książek na większy (zamiast 28 znaków w wierszu – 34).
Jeżeli wydawca nie ma praw majątkowych autora, nie może
wydać wersji elektronicznej. Wielu jednak wydawców jest hojnych
i życzliwych do tego stopnia, że ofiarowują nam jeszcze drukowany egzemplarz, potrzebny do korekty, bo oczywiście zanim powstanie wersja brajlowska, trzeba przetworzony tekst skorygować.
I to najczęściej dwukrotnie: raz w komputerze i raz po druku. Czasami zwracamy się też z prośbą o zezwolenie do samych autorów.
Przeważnie zastrzegają sobie – tak autorzy jak i wydawcy – jeden
egzemplarz i tylko dla Lasek. Zdarza się, że proszą o przekazanie
im jednego egzemplarza. Na ogół się bronimy przed takim wa-
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Dział Brajla i Biblioteki w Laskach

runkiem, bo jest to najczęściej zmarnowany egzemplarz, stojący
czy leżący gdzieś w kącie.
W minionym roku pomagały nam P. Jadwiga Dąbrowska –
oprócz tego pracująca w bibliotece brajlowskiej, p. elżbieta Harasiuk – pracująca również w Szkole Muzycznej i p. Barbara Prętka, oraz społecznie p. Agnieszka Chamera-Nowak.
Biblioteki
1. Biblioteka brajlowska:
• Obsługa 2-osobowa w wymiarze łącznym 1, 5 etatu.
• Z biblioteki korzystało 120 uczniów i 25 osób dorosłych.
• W chwili obecnej księgozbiór liczy 5651 tytułów, tj. 15 700
tomów.
• Z Działu Wydawniczego w Laskach otrzymano 45 tytułów,
tj. 76 tomów.
• W darze otrzymano 2 tytuły, tj. 2 tomy.
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• W roku 2013 zarejestrowano 808 wypożyczeń, wypożyczono 981 tomów.
• W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco:
Szkoła Podstawowa
389
Gimnazjum
176
Gimnazjum Specjalne
18
Liceum
49
Szkoła Zawodowa
2
Szkoła Zawodowa Specjalna 65
Dorośli
77
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 1 lekcję biblioteczną, w wyniku której pięcioro uczniów zapisano do biblioteki. Miało miejsce 1 nagranie programu telewizyjnego o problematyce niewidomych.
Z niepokojem obserwujemy ciągle malejące zainteresowanie
czytelnictwem brajlowskim.
2. Biblioteka czarnodrukowa
Obsługa 1-osobowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom Zakładu i ich rodzinom przez
5 dni w tygodniu. Księgozbiór biblioteki jest bardzo zróżnicowany, co wynika z potrzeb czytelników.
Ogółem księgozbiór liczy 30 500 woluminów o wartości 371
tys. zł. Miesięczne zakupy o wartości 200 złotych nieznacznie powiększyły księgozbiór. W minionym roku wartość księgozbioru
wzrosła o zaledwie 3,5 tys. zł, z czego zakupy stanowiły 65 woluminów, zaś dary 121 woluminów. Biblioteka posiada również czytelnię, w której znajdują się encyklopedie, słowniki, albumy i inne wydawnictwa popularnonaukowe oraz czasopisma.
Ograniczono prenumeratę czasopism do 17 tytułów specjalistycznych, przekazywanych bezpośrednio do poszczególnych
placówek.
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Czytelnia służy uczniom do zajęć indywidualnych, wyposażona jest w powiększalniki i tam też znajduje się wypożyczalnia
książek w formacie „czytak”.
W roku 2013 bibliotekę odwiedziło prawie 2 tys. czytelników,
którzy wypożyczyli 3 167 woluminów. Średnia wypożyczeń dziennie to 16 woluminów.
Obsługa czytelników odbywa się przy pomocy programu komputerowego Mol, co znacznie usprawnia pracę. Na bieżąco dokonuje się opisów bibliograficznych do bazy komputerowej księgozbioru.
Biblioteka nie posiada statusu biblioteki szkolnej, jednak w dużym zakresie pełni jej funkcję (posiada dział lektur szkolnych oraz
podręczników w powiększonym druku) i obsługuje dzieci i młodzież naszego Ośrodka. Oprócz wypożyczeń biblioteka przyjmuje grupy klasowe młodzieży szkolnej, które zapoznaje z funkcjonowaniem biblioteki i jej zasobami.
Przygotowywane były okolicznościowe wystawki dotyczące
bieżących wydarzeń kulturalnych. Jest w bibliotece miejsce służące prezentacji nowych, zakupionych bądź podarowanych książek.
Pocieszeniem na przyszły rok jest obietnica podwyższenia
miesięcznej kwoty na zakup książek do 300 zł.
3. Biblioteka książki mówionej
Obsługa 1-osobowa w wymiarze ½ etatu.
Funkcjonowanie biblioteki opiera się na niewielkim zbiorze
kaset magnetofonowych i współpracy z biblioteką książki mówionej PZN przejętą ostatnio przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Cotygodniowa wymiana zamawianych tytułów na kasetach magnetofonowych lub płytach CD zapewniała obsługę 84
czytelników rekrutujących się spośród wszystkich uczniów
Ośrodka, a także nauczycieli, wychowawców i pracowników oraz
mieszkańców Zakładu.
4. Dział podręczników brajlowskich
W budynku biblioteki znajduje się dział podręczników braj-
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lowskich obsługujący wszystkie placówki Ośrodka. Podręczniki
były wypożyczane szkołom, a najczęściej uczniom na okres semestru bądź roku szkolnego.
Budynek biblioteki starzeje się w szybkim tempie i wymaga
licznych napraw, remontów i usprawnień.
Administracja
I. Stan zatrudnienia
Średnia roczna etatów we wszystkich placówkach TOnO
w 2013 roku to 580,522; mniejsza do roku poprzedniego
o 12,640 etatów.
II. Dział Remontowo-Budowlany
W roku 2013 dział pracował w składzie 13 osób.
Ważniejsze prace remontowo-budowlane wykonane w 2013
roku:
• Wykonanie prac modernizacyjnych w wielu pomieszczeniach,
na terenie niemal wszystkich domów Zakładu. Adaptacje szeregu
pomieszczeń do nowych funkcji, przeróbki i modernizacje instalacji: elektrycznych, odgromowych, wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych. Remonty pokryć dachowych i rynien.
• Porządkowanie terenu, wycinka drzew i chaszczy, wywózka gruzu i złomu z terenu byłych Warsztatów Szkolnych.
• Wykonanie remontu dwóch łazienek, wymiana instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych, okładzin ściennych
i podłogowych oraz dwóch sal dla chorych i części korytarza
w północnej części budynku na parterze w Szpitaliku.
• Remont gabinetu fizykoterapii – zabudowa rur c.o. i wodnych wymiana wykładziny podłogowej w Dziale Lekarskim.
• Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku biurowo-warsztatowym administracji.
• Ocieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji z blachy
w „baraku Mariot”.
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• Wydzielenie części budynku, wykonanie ścianki, nowych
drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej i c.o. w baraku
po „starym metalu”, w części wynajmowanej dla straży pożarnej.
• Remont dwóch łazienek, wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych, okładzin ściennych i podłogowych
na parterze w Szkole Specjalnej.
• Likwidacja starej hydroforni przy Hoteliku, przebudowa instalacji wodociągowych zasilających budynki Hotelika, św. Antoniego, św. Franciszka, Plomby, Kuchni Centralnej i zakrystii przy
Kaplicy.
• Wykonanie remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów, wywietrzników i rynien, wykonanie studzienek
chłonnych wód opadowych budynku Domu św. Rafała.
• Naprawa dachu nad szatniami dla wychowanków w Domu
św. Maksymiliana.
• Remont przyrządów, przygotowanie całego placu zabaw do
wydania atestów bezpieczeństwa, naprawa dachu budynku
Przedszkola.
• Demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia, nowych
furtek i bramy przesuwnej, budowa złącza kablowego, przebudowa oświetlenia zewnętrznego drogi, montaż pompowni ścieków,
budowa studzienki chłonnej i instalacji odpływowej wód opadowych, budowa kanalizacji zewnętrznej od budynku do drogi od
strony północnej, niwelacja terenu, wycinka drzew i krzewów, budowa przyłącza telefonicznego, budowa nowych chodników żwirowych i opaski wokół budynku, wykonanie chodników, kilku
miejsc parkingowych przed i wewnątrz ogrodzenia oraz podjazdu do budynku Domu Dolańskiego.
III. Dział Zaopatrzenia i Transportu
ZAOPATRZeNIe
W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania – zaopatrując wszystkie działy
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w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania Zakładu. Znaczną część dostaw artykułów żywnościowych przejęli dostawcy posiadający transport zgodnie z wymogami (np. samochody chłodnie).
Drobne przesyłki otrzymujemy za pośrednictwem dostaw kurierskich.
TRANSPORT
Zatrudnienie w Dziale Transportu w roku sprawozdawczym
uległo zmianie; zatrudnionych było 4 kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, służyliśmy głownie Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Do końca czerwca roku sprawozdawczego kontynuowane było dowożenie dzieci z Warszawy
do Szkół w Laskach oraz wyjazdy do ogniska muzycznego.
Wzorem lat ubiegłych obsługiwaliśmy wyjazdy do szpitali, do
różnego rodzaju specjalistów – na kontrole i badania lekarskie oraz
w miarę możliwości wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze, zielone szkoły, kolonie i obozy oraz wyjazdy zagraniczne.
PRALNIA
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów
Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców Zakładu.
IV. Dział Rolny i utrzymanie terenu w Laskach
Działalność rolnicza w roku 2013 obejmowała uprawy (na
łącznym obszarze 16,00 ha) ziemniaków, pszenicy, pszenżyta oraz
warzyw. Zebrano ponad 10 t ziemniaków, 8,5 t zbóż i ponad 7 t
warzyw, nie licząc zieleniny oraz siana z własnych i dzierżawionych łąk (ok. 17,6 t). Rok 2013 był mniej korzystny pod względem zbiorów od roku 2012.
W 2013 roku nastąpiła zmiana struktury GR Laski . Zrezygnowaliśmy z uprawy ziemniaków, zbóż i warzyw (z wyjątkiem ogórków i porzeczek).
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Płody rolne były przekazywane do kuchni, a także służyły jako pasza dla zwierząt.
Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2013 wyniosła ok. 45.000 zł
i była niższa w porównaniu z rokiem 2012.
Dokonano uboju 21 sztuk trzody chlewnej w ubojni (łączna
waga żywca – 3310 kg, mięso w ilości 2674 kg przekazano na potrzeby stołówek). Dla utrzymania zwierząt pasze i ściółka przygotowywane są z własnej produkcji polowej (zboża, odpady ziemniaków i warzyw, siano i słoma).
Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2013 wyniosła ok.
22.400 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono hodowlę własnych kwiatów ozdobnych w szklarni z przesadzaniem do gruntu bądź skrzynek.
Zasiew i utrzymanie wszystkich upraw w stanie wolnym od
chwastów i chorób było możliwe dzięki siedmiu życzliwym firmom, które przekazały nieodpłatnie materiały siewne, środki
ochrony roślin i nawozy, a także sadzonki kwiatów.
Dział zajmuje się również utrzymaniem koni dla potrzeb hipoterapii (karmienie, sprzątanie boksów, wywożenie obornika,
wyprowadzanie na wybieg).
Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń rolniczych.
Prace usługowe na rzecz całego Zakładu:
• prace transportowe i rozładunkowe,
• prace porządkowe,
• utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyżenie żywopłotów, przygotowanie kompostu),
• zimowe utrzymanie dróg,
• usługi asenizacyjne (ok. 130 beczkowozów),
• utrzymanie psów.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie
Ośrodek zajmuje powierzchnię ok. 5 ha, położony jest w odległości 2,5 km od morza. Przylega od strony drogi do Martwej
Wisły.
W roku 2013 przyjmowano, podobnie jak w latach poprzednich, zarówno zorganizowane grupy jak i indywidualnych gości.
Niemalże we wszystkie weekendy przyjeżdżały grupy na kilkudniowe pobyty. W ciągu całego minionego roku przyjeżdżały grupy niewidomych z całej Polski na dwutygodniowe turnusy szkoleniowe w ramach programu PFRON „Naprawdę można”. Odbyło się 14 turnusów szkoleniowych z udziałem 140 uczestników
z pierwszą grupą niepełnosprawności z tytułu wzroku wraz z opiekunami. W okresie letnim z turnusów rehabilitacyjnych korzystały dzieci i młodzież z naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach i w Rabce. Kilkanaście osób skorzystało z indywidualnych turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez
PCPR.
Dział Absolwentów kilkakrotnie organizował szkolenia dla
osób z dysfunkcją wzroku z projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. W ciągu roku dzieci oraz rodzice
z Wczesnej Interwencji i Przedszkola korzystały z wyżywienia
w związku z uczestniczeniem w zajęciach rehabilitacyjnych. Z pobytu w Ośrodku korzystały również Siostry Franciszkanki podczas swojego odpoczynku. Gościliśmy również księży z grupami
młodzieżowymi, grupy rekolekcyjne oraz kleryków z różnych seminariów. W miesiącu czerwcu przez okres 10 dni w Ośrodku
przebywała grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
w Marcinkowicach o profilu „Pożarnictwo i Ratownictwo”.
W związku z ustalonym przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi systemem zniżek dla poszczególnych grup korzystających z pobytu i wyżywienia w Ośrodku (niewidomi, niedowidzący, przewodnicy, dzieci, pracownicy Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi) w 2013 roku udzielono łącznie rabatów
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w kwocie: 78.963,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złotych).
W roku 2013 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało 3139 osób.
Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Mężczyzn
w Niepołomicach
Placówka ta wciąż się rozwija.
Księdzu Jackowi Ponikowskiemu – dyrektorowi Domu –
23 kwietnia 2014 roku – wręczono nagrodę Znaku i Hestii im.
Księdza Józefa Tischnera. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla działalności Księdza oraz wszystkich osób zaangażowanych we współpracę z grupą niewidomych znajdującym w tamtym środowisku
swój drugi dom.
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych
Kobiet w Żułowie
W roku 2013 w Domu przebywało 68 pensjonariuszek. Średnia wieku mieszkanek wynosiła 61 lat. Rozpiętość wiekowa osób
przebywających w placówce kształtowała się od 19 do 92 lat.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu
w Żułowie w 2013 r. wynosił 2.306 zł.
W roku 2013 do DPS zostały przyjęte cztery nowe osoby, cztery mieszkanki zmarły, jedna pensjonariuszka, na własną prośbę,
powróciła do rodzinnego domu.
W roku 2013 w Ośrodku w Żułowie zostały przeprowadzone remonty pomieszczeń za ponad 45.000,00 zł.
10 maja 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
„Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”, programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach
pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”,
obszaru tematycznego „Ochrona Zdrowia” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach dofinansowania w listopa-
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Dom Nadziei w Żułowie

dzie 2013 r. rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową budynku Centrala, tzw. Pałacu w Żułowie, na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkanek Domu
oraz zostały zorganizowane liczne i różnorodne szkolenia i kursy dla pracowników DPS.
Dom w Żułowie zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę
oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych,
społecznych i religijnych. Umożliwia rozwój osobowości poprzez
świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem.
Istotnym elementem działalności Domu Pomocy Społecznej
jest praca socjalno-terapeutyczna ze szczególnym uwzględnieniem
zajęć terapeutycznych. Formy i charakter tego rodzaju zajęć dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań mieszkańców Domu. Udział w terapii umożliwia rozwój umiejętności – ich
doskonalenie i nabywanie nowych, aktywizację, zdobywanie
umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej. Zajęcia terapeutyczne w dużej mierze pomagają w kształtowaniu właściwych relacji międzyludzkich i oddziaływają na procesy integracyjne lokalnych społeczności.
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W DPS prowadzone są następujące zajęcia: rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, zajęcia z chóru, zajęcia w WTZ.
Przy WTZ i DPS działa amatorski teatr im. Karola Wojtyły.
WAŻNIeJSZe WyDARZeNIA Z ŻyCIA DOMU:
• 25.01.2013 r. Odwiedziły nas Dzieci z Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnymstawie. Sympatyczni,
mali goście wystąpili w przedstawieniu artystycznym dedykowanym naszym Mieszkankom z okazji Dnia Babci. Dzieci złożyły życzenia wszystkim Paniom, obdarowując je także pięknymi, własnoręcznie wykonanymi upominkami. Duże zainteresowanie
Przedszkolaków wzbudziła prezentacja bezwzrokowych technik
pracy, którymi posługują się w codziennym życiu osoby niewidome oraz słabowidzące.
• 11.02.2013 r. Mieszkanki Domu uczestniczyły w Archidiecezjalnych obchodach XXI Światowego Dnia Chorego. W trakcie uroczystości w Archikatedrze Lubelskiej brały udział w modlitewnym
czuwaniu zakończonym indywidualnym błogosławieństwem. Chór
„Słoneczny Krąg” aktywnie uczestniczył w oprawie muzycznej Mszy
św., której przewodniczył ks. Abp Stanisław Budzik.
• 11.05.2013 r. Grupa mieszkanek, pracowników oraz sióstr
przebywała w Kozłówce, gdzie odbyły się uroczystości związane
z obchodami 67 rocznicy Sakry Biskupiej do Katedry Lubelskiej
– Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień Pamięci Prymasa Tysiąclecia został zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy pałacowej,
podczas której oprawę muzyczną przygotował nasz chór „Słoneczny Krąg”. W dalszej części spotkania był czas na referaty, jednym
z prelegentów była s. Lidia FSK z tematem „Świętych można spotkać wszędzie”. Odbył się także koncert chóru z Żułowa.
• 29.05.2013 r. Miała miejsce XIV Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wą-

180

DOKUMeNTACJA

wolnicy. W pielgrzymce uczestniczyło 35 osób z Domu Nadziei.
Mieszkanki, pracownicy, siostry oraz ks. prof. Antoni Tronina dołączyli w Wąwolnicy do modlitewnego grona z całej Lubelszczyzny. Ksiądz Kustosz zapoznał Pielgrzymów z bogatą i cudowną historią Sanktuarium. J.e. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik przewodniczył koncelebrowanej Mszy św., w której liturgicznej
oprawie towarzyszył chór „Słoneczny Krąg”.
• 6.06.2013 r. Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie obchodził Jubileusz 80-lecia istnienia. Wśród
licznie zgromadzonych gości były także mieszkanki naszego Domu, pracownicy oraz siostry. Chór „Słoneczny Krąg” uczestniczył
w liturgicznej oprawie Mszy św.
• 9.06.2013 r. W Parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku miała miejsce uroczystość religijna związana z wprowadzeniem na stałe służby Bożej do nowego kościoła parafialnego. W trakcie pięknej uroczystości śpiewał chór „Słoneczny Krąg”.
• 28.06.2013 r. Uczestniczyliśmy w festynie integracyjnym
„Powitanie Lata”, który zorganizował Dom Pomocy Społecznej im.
Błogosławionego Jana Pawła II w Lublinie. Jedną z atrakcji spotkania był „Festiwal Piosenki Wakacyjnej”. Wśród grona laureatów
były mieszkanki naszego Domu, które zdobyły I miejsce za prezentację utworu pt. „Lipa”.
• 1.07.2013 r. był szczególnym dniem dla naszej społeczności. Od samego rana wszyscy oczekiwaliśmy spotkania z dr. Wandą Półtawską, która przebywała w naszym Domu wraz z mężem
i córką. W trakcie ponad dwugodzinnego spotkania Pani Wanda mówiła nam o bardzo ważnej roli rodziny, zadaniach, jakie każdy człowiek ma do spełnienia w swoim życiu.
• 9.07.2013 r. Grupa mieszkanek Domu udała się na wycieczkę do pobliskiego Zamościa. Z bardzo dużym zainteresowaniem
i ciekawością zwiedzały ZOO, gdzie mogły zapoznać się, z bardzo bliska, z egzotycznymi gatunkami zwierząt. Natomiast zwie-
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dzanie Starówki było okazją do zapoznania się z historią miasta
zwanego Perłą Renesansu.
• 6.08.2013 r. Kolejna grupa Mieszkanek udała się na wycieczkę do Kozłówki. Panie bardzo chętnie zwiedzały Muzeum Zamoyskich. Zadbane wnętrza pałacu zachęcały do zapoznawania się
z licznymi eksponatami i związaną z nimi historią. Natomiast
piękny teren wokół pałacu był wyśmienitym miejscem do odpoczynku.
• 16.09.2013 r. Chór „Słoneczny Krąg” został zaproszony
przez Proboszcza Parafii pw. Świętego Bartłomieja w łopienniku Nadrzecznym do uczestnictwa w liturgii Mszy św., poprzedzonej półgodzinnym koncertem.
• 2.10.2013 r. Gościliśmy w Domu Nadziei, z krótką wizytą,
Marszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa Hetmana
wraz z towarzyszącymi osobami: Starostą Krasnostawskim panem
Januszem Szpakiem oraz Dyrektorem Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego panią Anetą Pieczykolan. Chór
„Słoneczny Krąg” powitał Gości śpiewem.
• 15.10.2013 r. Pensjonariuszki naszego Domu uczestniczyły w VI Festiwalu Pieśni Maryjnej, zorganizowanym przez Dom
Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Mieszkanki zaprezentowały pieśni „Maria Salve” i „Matko Świętego Kościoła” z płyty
„Królowa Nieba” w wykonaniu „Słonecznego Kręgu”.
• 16.10.2013 r. Mieszkanki Domu oraz uczestniczki WTZ
wzięły udział w VII Przeglądzie Poezji Śpiewanej i Recytowanej
„O Księżyc Twardowskiego” zorganizowanym przez WTZ
w Biszczy. Występ reprezentantek Domu Nadziei został wyróżniony w kategorii poezji śpiewanej.
• 6.11.2013 r. W Domu Nadziei miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Święta Pracowników Pomocy Społecznej. W trakcie spotkania mieszkanki oraz uczestnicy WTZ przedstawili pracownikom oraz zaproszonym gościom aranżację bajki pt.
„Brzydkie Kaczątko”.
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• 14.11.2013 r. Mieszkanki Domu i uczestnicy WTZ złożyli
wizytę w Szkole Podstawowej w Kraśniczynie. W trakcie pobytu
zaprezentowaliśmy uczniom oraz nauczycielom przedstawienie
teatralne pt. „Brzydkie Kaczątko”.
• 21.11.2013 r. Chór „Słoneczny Krąg” koncertował w Archikatedrze Lubelskiej z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Występ chóru poprzedzała uroczysta Msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika.
• 19.12.2013 r. Mieszkanki, pracownicy, siostry oraz zaproszone bliskie nam osoby zgromadzili się w świetlicy Domu, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. W świąteczny nastrój wprowadził nas montaż słowno-muzyczny pt. „Ktoś
puka do drzwi” w wykonaniu mieszkanek i uczestników WTZ.
Zakończenie
Dziękuję wszystkim dyrektorom i kierownikom za dostarczenie materiałów do opracowania zaprezentowanego Sprawozdania.
Chciałbym również w imieniu Zarządu Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi wyrazić swą wdzięczność wszystkim pracownikom placówek Towarzystwa, którzy swoją ofiarną służbą angażują się na rzecz dobra niewidomych.
oprac. Sekretarz Zarządu
Józef Placha

ODeSZŁA DO pANA
s. Rut Wosiek FSK

Śp. Siostra Augustyna
od Dzieciątka Jezus

Przeżyła lat 100; życia zakonnego 78; Profesji 74
iostra Augustyna – Marianna Daszuta urodziła się 10 lutego
1914 roku we wsi Kurowszczyzna, pow. Sokółka, woj. białostockie. Jej rodzice: Wincenty Daszuta i Stefania z Kozłów, gospodarowali na 20 morgowym gospodarstwie rolnym. Miała czterech
braci i dwie siostry. Sakrament Chrztu św. otrzymała w kościele
parafialnym w Sokółce 16 lutego 1914 r. Było to pół roku przed
wybuchem pierwszej wojny światowej.
W latach swego wczesnego dzieciństwa była już świadoma
ciężkiej choroby matki, która trzyletnią córeczkę przygotowywała do swojej bliskiej śmierci i do tego, że będzie miała macochę.
Mama zmarła w 1920 roku w wieku 35 lat na gruźlicę. Ojciec rzeczywiście szybko się ożenił – z wybraną przez żonę jej stryjecz-
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ną siostrą. Te wydarzenia z najwcześniejszych lat życia pozostały żywym wspomnieniem przyszłej s. Augustyny, którym dzieliła się jeszcze przy okazji obchodów 70. rocznicy swojej profesji
zakonnej w 2009 roku. Wspominała też, że już wtedy, w wieku
około pięciu lat, przeżyła szczególne doświadczenie: usłyszała słowa Maryi, która poleciła jej, żeby przestała płakać, bo to Ona będzie odtąd jej Matką. Wkrótce też, w wieku sześciu lat, przyjęła
w Sokółce pierwszą Komunię świętą. Od dzieciństwa myślała o życiu w służbie Panu Bogu, chociaż nic nie wiedziała o życiu konsekrowanym. Martwiła się, że nie jest chłopcem i nie może zostać
księdzem. Po przeżyciu Misji w parafii postanowiła zostać misjonarką.
Kiedy skończyła piętnaście lat, wybrała się do Grodna, gdzie
pracowała jej bratowa i próbowała tam, bezskutecznie, nawiązać
kontakt z siostrami nazaretankami. W Sokółce, gdzie skończyła
cztery klasy szkoły powszechnej, prosiła o radę swego spowiednika, który skierował ją z kolei do sióstr bezhabitowych. Ona była jednak już świadoma, że Bóg chce ją mieć w habicie. Okazało
się, że ten jej spowiednik znał ks. Józefa Zawadzkiego, a przez niego Laski, o których jej opowiedział. Wyjechała z pielgrzymką do
Wilna, gdzie ks. Zawadzki dał jej adres do Lasek. Napisała, ale odpowiedź z zaproszeniem do przyjazdu przyszła dopiero po dwóch
latach. Rodzice, tzn. jej ojciec i macocha, początkowo przeciwni
tej decyzji, wyrazili swoją zgodę i Marianna 26 sierpnia 1935 roku przyjechała do Warszawy na ul. Wolność, a stamtąd – częściowo na piechotę, z butami w ręku, przez Powązki i Mościska, potem autobusem – dojechała do Lasek. W Laskach przyjęła ją
s. Iwona Cukiert. Przełożoną aspirantek była wówczas s. Odylla
Czarlińska.
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
została przyjęta 26 sierpnia 1935 r. Do nowicjatu – 24 października 1938 r.; Pierwszą Profesję złożyła 24 października 1939 r.
Profesję wieczystą 24 października 1945 r.
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O imię zakonne i Patrona poprosiła Matkę elżbietę Czacką
przed przyjęciem do nowicjatu. Tak wspominała zgodę Matki i Jej
słowa: Biskupem nie będziesz, ale świętą zostać możesz.
Nowicjat przeżywała najpierw w Laskach, a od września 1939
w Warszawie, na ul. Wolność. „Ksiądz Fajęcki – wspominała –
który prowadził badania kanoniczne przed pierwszą profesją, powiedział, że nasze rekolekcje były lepsze od wszystkich – bo w czasie bombardowania Warszawy siostry bardzo się modliły. Jak odmawiałyśmy brewiarz, to głosem chciałyśmy zagłuszyć huk bomb”.
W Domu przy ul.Wolność przeżyła też 25 września bombardowanie i znalazła się pod gruzami domu, wraz z kilkoma siostrami i ranną Matką elżbietą.
Przed Pierwszą Profesją wróciła wraz z kilkunastoma pozostałymi nowicjuszkami do Lasek, gdzie szyła i reperowała dla całej gromadki czepki i welony na tę uroczystość. W kolejnych latach wojny (1939–1944) pracowała w dalszym ciągu w szwalni
i westiarni sióstr, pomagała w magazynie żywnościowym i przy
pieczeniu chleba. Po upadku Powstania Warszawskiego wyjechała z grupą niewidomych dzieci i sióstr do domu w Bukowinie,
gdzie od 1942 r. przebywały s. Klara z ukrywającą się s. Marią
(s. Miriam Wajngold). Tam przeżyła, już po zakończeniu działań
wojennych w 1945 roku, poważny krwotok na tle gruźliczym. Mimo poprawy zdrowia, przygotowywała się do konieczności pozostania w górach i złożenia profesji wieczystej w Bukowinie.
Ostatecznie jednak lekarz pozwolił na jej wyjazd na rekolekcje do
Lasek i złożenie tam ślubów wieczystych. Wspominała to jako
wielką łaskę, bo były to ostatnie rekolekcje przed ślubami sióstr,
prowadzone jeszcze przez Sługę Bożego ks.Władysława Korniłowicza w ostatnich miesiącach jego śmiertelnej choroby.
Po profesji wieczystej, w latach 1945–1948, s. Augustyna zajmowała się zakrystią w Laskach, w dalszym ciągu wspomagając
też szwalnię i westiarnię, a sporadycznie też ówczesny Dział Lekarski.
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Były to zarazem lata postępującej choroby Matki elżbiety. Do
koniecznej obsługi i stałego towarzyszenia Matce przez s. Benedyktę została wybrana właśnie s. Augustyna. Posługę tę pełniła ponad trzynaście lat od 1948 roku, do ostatnich chwil życia Matki
Założycielki. Stała się dzięki temu wiernym i niezawodnym świadkiem, z którego wiedzy i pamięci korzystały przez następne dziesięciolecia kolejne pokolenia, nie tylko sióstr, ale z czasem także
współpracowników procesu beatyfikacyjnego Matki.
Po śmierci Matki Siostra została przeniesiona na dwa lata
(1961–1963) do Klasztoru na Piwnej w Warszawie, potem do Domu w Muszynie, gdzie w latach 1963–1976 mieszkała z s. Benedyktą i s. Bonawenturą. Na prośbę miejscowego Proboszcza katechizowała młodsze dzieci. Skończyła w tym czasie dwuletnie Studium Katechetyczne w Tarnowie. W 1976 r., po utworzeniu Domu
Modlitwy Zgromadzenia w Szczawnicy, została tam przeniesiona, wraz z s. Bonawenturą, na dwa lata. Pomagała przy remoncie domu, obsługiwała pracujących tam górali i pomagała we
wszelkich pracach domowych.
W 1978 r. wróciła do Lasek. Była przez dwa lata administratorką Domu św. Teresy. W 1980 r. pomagała w Parafii w Izabelinie. Od 1981 r., przez trzy lata, pracowała w laskowskim Szpitaliku, w kuchence i przy obsłudze chorych. W latach 1984–1989
była w Sobieszewie. Katechizowała dzieci przy parafii oraz pomagała w domu i ogrodzie.
W 1989 r. została przeniesiona do Domu Matki Boskiej Bolesnej przy Parafii w Laskach. Uczyła religii dzieci przedszkolne,
które nie uczęszczały do przedszkola gminnego, odwiedzała osoby starsze i chore, pomagała w domu i zajmowała się zakrystią.
W tych latach pogarszał się stan zdrowia Siostry. Powracały
infekcje grypowe i zapalenia płuc. Swoje 90. urodziny w 2004 roku obchodziła bardzo uroczyście z całą Parafią i personelem
w Szpitaliku zakładowym, gdzie spędziła prawie całą zimę. Na
wiosnę jeszcze wróciła do Parafii i pracy z dziećmi. W sierpniu
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2007 roku odprawiała swoje ośmiodniowe rekolekcje, ale zapalenie kolana nie pozwoliło na przechodzenie do dużej Kaplicy
i Domu Rekolekcyjnego. Zamieszkała więc w Domu św. Rafała,
w którym pozostała już do końca życia. W miarę możności wspomagała i tu szwalnię domową, znacząc i reperując bieliznę, zwłaszcza czepki zakonne. Żywo i chętnie brała udział we wspólnych modlitwach w kaplicy domowej. Do Kaplicy Matki Bożej Anielskiej
starała się, w miarę możliwości, dochodzić, a potem, korzystając
z pomocy sióstr, dojeżdżała wózkiem, nie tylko na większe uroczystości, ale także na codzienne wieczorne nabożeństwa.
W 2009 roku, w dniach 21–22 listopada – dołączyła do grona ówczesnych Jubilatek, jako jedyna obchodząca 70-lecie swojej Profesji, którą z innymi odnowiła publicznie w Kaplicy. Z tej
też okazji podyktowała wówczas swoje jubileuszowe wspomnienia (druga, żyjąca jeszcze wtedy, starsza od niej wiekiem, ówczesna „siedemdziesięciolatka” – s. Klara, która pierwsze śluby złożyła 6 stycznia 1939 roku – swoją profesję odnowiła prywatnie).
W następnych latach stan zdrowia Siostry pogarszał się. Służyła jej do końca pamięć. Miała poczucie humoru, a swoimi wspomnieniami dzieliła się przy okazji kolejnych rocznic, imienin i innych wspólnotowych obchodów.
Ostatnią taką okazją był Jubileusz 100-lecia urodzin Siostry,
obchodzony w lutym 2014 roku w Domu św. Rafała.
10 lutego, czyli w dniu urodzin Siostry, przyjeżdżali jeszcze Goście z różnych stron Polski. Osobiście przyjechał z gratulacjami
Wójt Gminy Izabelin, p. Witold Malarowski. Siostra otrzymała
również pisemne gratulacje od Premiera RP Donalda Tuska.
Mimo wyraźnie słabnących sił, jeszcze tegoroczne Święta
Wielkanocne Siostra spędziła we wspólnocie.
W Wielki Czwartek uczestniczyła w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, a w Wielki Piątek przyjeżdżała na chwile modlitwy i adoracji przy Bożym Grobie.
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Również w Wielki Piątek, po spotkaniu z Siostrami i Gośćmi
w Domu św. Franciszka, odwiedził Siostrę, w jej pokoju, na chwilę serdecznej rozmowy Ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Proces odchodzenia Siostry trwał ponad dwa tygodnie. Siostra była do końca świadoma. Modliła się pokornie o…cierpliwość. W ostatnich dniach i podczas nocy czuwały przy niej siostry i pielęgniarki. W ciągu ostatnich dni i godzin do końca modliły się przy Niej, wraz z Siostrami, Matką Radosławą i Przełożoną
Domu św. Rafała – s. Anitą, bratanica z Białegostoku, p. Jadwiga
Olendzka oraz p. Ursula Weber-Kusch i p. Barbara Santorska.
Siostra odeszła do Pana w piątek, 9 maja, o godz.21.40. Msza
św. pogrzebowa był sprawowana we wtorek 13 maja o godz. 14.00.
Koncelebrze siedmiu kapłanów przewodniczył ks. Rektor Sławomir Szczepaniak, który też wygłosił homilię; odwoływał się w niej
do poruszających notatek Siostry z Jej „Dzienniczka duchowego”.
Koncelebrowali: Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, ks. Grzegorz Jankowski, który po Mszy św. przewodniczył modlitwom przy trumnie w Kaplicy, ks. Grzegorz
Ostrowski, od kilku lat wierny spowiednik Siostry, obecnie Pro-
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boszcz Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, który prowadził potem kondukt i modlitwy na cmentarzu, ks. Kazimierz Olszewski
i ks. edward engelbrecht z Lasek, ks. prof. Antoni Tronina z Żułowa i ks. Jakub Szcześniak z Warszawy. Licznie przybyła Rodzina Siostry: z Sokółki, Białegostoku i Warszawy oraz Parafianie
z Lasek, ich przedstawiciel, p. Piotr Szkolik, śpiewał podczas Mszy
św. Psalm responsoryjny. Po pogrzebie Rodzina i Goście spotkali się z Księżmi i Siostrami na wspólnym posiłku połączonym ze
wspomnieniami w Domu Rekolekcyjnym.

iNNe WYDArZeNiA
14.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej i na cmentarzu zakładowym w Laskach odbył się (powtórny) pogrzeb śp.
Janusza Krupskiego, który zginął w katastrofie pod
Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Był on
działaczem opozycji demokratycznej, potem Pełnomocnikiem Rządu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmarły Janusz był związany ze środowiskiem Lasek od swoich studenckich lat. Jego żona, Joanna, jest córką nieżyjącego już p. Czesława Puzyny
(kuzyna s. Almy), który często przyjeżdżał do chorych
do laskowskiego Szpitalika. Mszę św. pogrzebową, przy
trumnie przywiezionej z Cmentarza Wojskowego na
Powązkach, koncelebrowali: o. Ludwik Wiśniewski OP
i ks. rektor Sławomir Szczepaniak, w obecności najbliższej Rodziny: Żony i siedmiorga ich dzieci, w większości już dorosłych, oraz pani prof. Puzyniny, żony śp.
Czesława.
14.03 W Laskach złożyły wizytę p. Małgorzata Tusk, małżonka Premiera RP, i pani Gugu Mtshali – partnerka Wiceprezydenta RPA, przebywającego z oficjalną wizytą
w Polsce. Panie zostały powitane przez Prezesa Władysława Gołąba i najmłodszych wychowanków. Towarzy-
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szyli im: p. dyr. elżbieta Szczepkowska, Matka Radosława, ks. rektor Sławomir Szczepaniak i s. Sara. W odwiedzanych placówkach jako przewodnicy służyli:
w Przedszkolu i Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego – s. Julitta, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – p. Stanisław Badeński. Panie
miały okazję zapoznać się z techniką brajla i rysunku
na folii oraz zobaczyć, jak uczniowie pracują na wypukłych mapach i globusach. W pracowni komputerowej
starsi uczniowie zaprezentowali używanie linijki brajlowskiej oraz drukarki tekstu, a s. Monika pokazała, jak
przygotowuje pomoce do geografii, biologii i chemii,
używając drukarki do wypukłej grafiki. Goście wysłuchali też krótkiego koncertu chóru. Panie otrzymały
w prezencie ceramiczne anioły i płyty z nagraniem chóru. Nasi wychowankowie natomiast otrzymali kilka koszy egzotycznych owoców z RPA.

Panie odwiedziły również grób premiera Tadeusza Mazowieckiego na laskowskim cmentarzu, gdzie złożyły
wiązankę kwiatów i spotkały się z Jego synem Michałem.
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25–27.03 W Laskach odbyły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszego Ośrodka. Prowadził je ks. dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika „Tak Rodzinie” wraz z klerykami Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
29–30.03 W kościele św. Marcina w Warszawie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Niewidomych. Dla blisko stu
uczestników prowadził je o. Michał Adamski OP, Przeor klasztoru Dominikanów. Tematem wiodącym rekolekcji były słowa W Jego ranach jest nasze uzdrowienie.
31.03 Siostra Irmina i dwóch nauczycieli uczestniczyło
w miejscowości Ujsoły w konferencji Pogranicze bez barier, dotyczącej perspektyw rozwoju sportu i turystyki osób niepełnosprawnych, w tym aktywnej turystyki osób niewidomych.
7.04 W ramach przygotowań do zbliżającej się kanonizacji
Jana Pawła II – w Domu Literatury na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie odbyła się promocja książki Stefana Frankiewicza pod tytułem Nie stracić wiary
w Watykanie. Stefan Frankiewicz zaprzyjaźniony od
wielu lat z Laskami (szczególnie ze śp. Siostrą Marią
Gołębiowską), to były redaktor naczelny miesięczników
„Więź” i „L’Osservatore Romano” oraz były ambasador
RP przy Watykanie. Promocję połączono z dyskusją panelową z udziałem Autora, Prezesa Polskiego PeN Clubu Adama Pomorskiego, Cezarego Gawrysia i o. Wacława Oszajcy SJ. Fragmenty książki czytał Józef Duriasz. Książka zawiera rozdziały poświęcone Laskom
i Siostrze Marii. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja z Lasek.
11.04 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbył się dzień skupienia dla Pracowników – Członków Dzieła TRIUNO
– zakończony wieczorną Drogą Krzyżową prowadzo-
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ną kolejno przez przedstawicieli rożnych grup mieszkających i pracujących w Laskach, w tym Księży i Sióstr.
Procesja z dużym brzozowym krzyżem wyruszyła
o godz. 19.00 spod Domu św. Maksymiliana. Zakończyła się przy Kaplicy Matki Bożej Anielskiej około
godz. 21.00.
18.04 W Wielki Piątek, zgodnie z wieloletnią tradycją, odwiedził Laski Arcybiskup – kardynał Kazimierz Nycz. Po
modlitwie w Kaplicy przed Najświętszym Sakramentem spotkał się ze wspólnotą laskowską w sali Domu
św. Franciszka.

W imieniu zebranych i całego Dzieła Lasek dostojnemu gościowi złożyli życzenia Matka Radosława i Prezes Władysław Gołąb. Ksiądz Kardynał, jak zawsze, wezwał zebranych do wierności ideowym założeniom
Dzieła Triuno, a zarazem do otwartości na nowe wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Po udzieleniu
wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, przeszedł
do Domu św. Rafała, gdzie spotkał się z chorymi siostrami w kaplicy domowej i w pokojach sióstr leżących.
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24.04 O godz.14.30 autokarem zakładowym wyjechała z Lasek do klasztoru na Piwnej grupa pielgrzymkowa do
Rzymu na KANONIZACJĘ BłOGOSłAWIONyCH
PAPIeŻy JANA XXIII i JANA PAWłA II. Po Mszy św.
w kościele św. Marcina, około godz. 17.00, nasza grupa, około 30 osób niewidomych z przewodnikami, wyruszyła z Warszawy, wraz z pielgrzymami z Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, dwoma wynajętymi autokarami. Były to dwa z ponad 1700 autokarów
zmierzających w tych dniach z Polski do Rzymu.
27.04 NIeDZIeLA MIłOSIeRDZIA BOŻeGO. W Laskach
za pośrednictwem środków masowego przekazu
uczestniczyliśmy w uroczystościach kanonizacyjnych,
łącząc się modlitewnie z naszymi Pielgrzymami
i wszystkimi zgromadzonymi na Placu Świętego Piotra, co podkreślały dekoracje Kaplicy i naszych domów.

1-04.05 Odbyło się spotkanie klasy, która 20 lat temu ukończyła laskowską szkołę podstawową. Z dziewięcioosobowej klasy dotarły cztery: Alina i Daniel Berłowscy, eliza Praska i Hanna Pasterny. Skorzystały z gościnności
siostry Agaty, która przez cztery lata była wychowawczynią dziewcząt z tej klasy. Mimo długiego weeken-
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du, odwiedziło nas kilku nauczycieli: s. Lidia, p. Lucynka Michalik (z pysznym barszczem i krokietami własnej roboty) i p. Lucynka Pilaszek, p. Agnieszka Lewicka i wychowawczyni z internatu p. ewa Salwa. Pan Stanisław Badeński otworzył nam szkołę, którą
zwiedziliśmy, wspominając „nasze czasy”. Większość
z nas była w nowej szkole po raz pierwszy. Natomiast
p. Czesława Kurka udało się namówić na wspólne śpiewanie. Przez większość czasu towarzyszyła nam nasza
wspaniała wychowawczyni p. Ania Gedyk.
11.05 W sali Domu św. Stanisława w Laskach odbył się Koncert poświęcony pamięci śp. Siostry Blanki. Pod dyrekcją Agaty Sapiechy wystąpili studenci Zakładu Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, którzy wykonali utwory
Händela, Szarzyńskiego, Boismortiera, Vivaldiego,
Telemanna, Leclaira, Moniuszki, Corelli’ego i Bibera.
Udział wzięli również uczniowie Szkoły Muzycznej

Anna Sapiecha
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Chór Leśne Ptaki

Jolanta Kaufman – sopran, Agata Sapiecha, Adam Mikulski – skrzypce, Maciej Łukaszuk – wiolonczela, Jakub Dmeński – klawesyn.
Zdjęcia: Daria Kuźniecow-Dutko

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, którą
kieruje p. Beata Dąbrowska. Utwory w wykonaniu
Chóru „Leśne Ptaki”: Psalm Nieście chwałę mocarze –
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Mikołaj Gomółka, Now is the Month of Maying – Thomas Morley, Ave Maria – Franz Schubert; fortepian:
Martyna Drabik-Dziedziczak.
15.05 Odbyło się ŚWIĘTO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LASKACH. Program: modlitwa przy grobie Matki elżbiety Róży Czackiej; Msza św.
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej; spotkania w placówkach – „Laskowskie widokówki”:
1. Przedszkole – spotkanie z przedszkolakami i pracownikami Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Przedszkola;
2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – piknik szkolny połączony z prezentacją metod nauczania niewidomych;
3. Szkoły ponadgimnazjalne – prezentacja technik informatycznych, biurowych i pracowni masażu;
4. Szkoły Św. Maksymiliana – prezentacja pracowni rewalidacyjnych: ceramicznej, drewna, tkactwa, wikliny,
dziewiarstwa;
5. Hipoterapia i dogoterapia;
6. Lipówka – trening orientacji przestrzennej pod kierunkiem uczniów i nauczycieli orientacji;
7. Kartka z laskowskiej historii – śladami Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
8. Kawiarenka – kawa, herbata przy muzyce zespołu
„After Five”;
Koncert Absolwentów Szkoły Muzycznej Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Laskach (Rafał Poppe, Tomek Dojka, Kamil Wiśniewski, Ania Kuszaj, Dominik Strzelec i Kacper Kowalewski, Agata Zakrzewska, Zuzia Osuchowska,
Marcin Borek). Dzień zakończyło świętowanie w grupach internatowych wychowanków Ośrodka i pracowników Dzieła z rodzinami.

e R R ATA
W numerze 1–2 (117–118) na ss. 165 i 166 – w artykule s. elżbiety Więckowskiej pt. Rysunek jako wprowadzenie niewidomego
w przestrzeń otoczenia, w przestrzeń geograficzną i kosmiczną –
ukazały się dwa rysunki bez znaków brajlowskich. Poniżej prezentujemy je raz jeszcze, uwzględniając ich uzupełnioną wersję.

Rys. 26. Prezentacja położeń Ziemi w rzucie prostokątnym na płaszczyznę orbity

Rys. 27. Prezentacja położeń Ziemi w dniach przyjmowanych za początek pory roku. Rzut prostokątny na płaszczyzny prostopadłe do orbity

Ponadto w tym samym numerze „Lasek” na ss. 195–196 pominięto nazwisko autora zdjęć – Grzegorza Ostrowskiego.
Poza tym zdjęcia autorstwa Macieja Bronarskiego, zamieszczone na ss. 58 i 72, wykorzystano z zasobów Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Za powyższe usterki redakcyjne bardzo przepraszamy.
(red.)

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 40 zł (czterdziestu 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

