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OD REDAKCJI

Józef Placha

Wstań i idź
ist” Władysława Gołąba w poprzednim numerze naszego cza„ sopisma przypomniał kilka jubileuszy. Do tego zestawu pamięci chciałbym dodać jeszcze jedną okazję: 90. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. I to nie dlatego, że – jak niektórzy mogliby powiedzieć – dobrze jest zaznaczyć pewną zażyłość środowiska Lasek
z jednym z największych polskich poetów, ale przede wszystkim z tego powodu, że, tak jak wielu w historii Lasek, znalazł on tutaj duchowy azyl. Podczas jego częstych i dłuższych odwiedzin miałem
przyjemność spotykać go nie tylko na leśnych ścieżkach Ośrodka,
ale także przy okazji mojego „lektorowania” u pani Zofii Morawskiej, czy wówczas, gdy byliśmy sąsiadami w tak zwanym Watykanie – domu, w którym razem z rodziną mieszkam w Laskach od
1978 roku.
Biała już wówczas czupryna Zbigniewa Herberta i często zawadiacko zarzucony przez ramię czarny szal znamionowały jakąś
odrębność w jego sposobie bycia. Twarz zwykle skupiona, ale promienna, w której rysował się mały chochlik skłonny do żartów i filozoficzny zamysł „Pana Cogito”.
Pamiętam też rok 1984, kiedy to zamieszkał na kilka miesięcy
w Domu Przyjaciół. Wielokrotnie zachodził wówczas do Biblioteki Tyflologicznej, znajdującej się na tym samym piętrze co jego
mieszkanie, i korzystał z różnego rodzaju słowników. Były mu zapewne potrzebne do jakichś tłumaczeń. To oznaczało, że nie traktował pobytów w Laskach jedynie wypoczynkowo.

L
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Również pamiętam dzień, gdy skądś dowiedział się o zdanym
przeze mnie ważnym egzaminie, proponując dłuższą rozmowę nie
tylko przy ciastkach i kawie. Dowiedziałem się wówczas o jego licznych podróżach po świecie i perypetiach związanych czy to z cenzurą, czy z władzami, które nie ułatwiały mu życia.
Gdy zbliżał się czas wyjazdu z Lasek, odwiedzała go wówczas
jego żona Katarzyna. Uderzające było jej zatroskanie o swojego
Zbyszka, który bez niej wydawał się jakby nieco bezradny.
A potem nadeszła do nas wiadomość, że ciężko zachorował. Nie
mógł więc już przyjeżdżać do Lasek. Ale Laski docierały wówczas
do niego. Między innymi siostra Aniela Gilbert ze Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża ofiarnie, a zarazem dyskretnie, towarzyszyła Zbigniewowi Herbertowi w jego ostatnich chwilach życia. Z pewnością pozwoliło mu to łatwiej przejść na drugi
brzeg w pojednaniu z Bogiem. Bo wyglądało na to, że na swój sposób wciąż zmagał się z Nim, nie afiszując się zbytnio swoimi religijnymi przeżyciami. Nawet wydawał się być trochę z boku, czego
znamiennym obrazkiem było na przykład uczestnictwo w procesji
Bożego Ciała. Nie ustawiał się w niej nigdy tuż za księdzem z monstrancją, ale z tyłu lub obok kroczącego tłumu wiernych. Chciał jednak być razem –ale jakby nieco onieśmielony.
Nie przypominam sobie, aby ten jeden z niedoszłych kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury przebywał w Laskach
w okresie Bożego Narodzenia. Przypuszczam jednak, że tkwiąc głęboko w katolickiej tradycji religijnej, gdziekolwiek wówczas przebywał, zapewne przeżywał te jedyne w swoim rodzaju Święta w sposób szczególny, wierząc, że Słowo naprawdę stało się Ciałem.
Ta prawda również i dla nas niech będzie źródłem głębokiej radości. Niech sprawi, by w naszej nawet najbardziej złożonej rzeczywistości zajaśniał blask cichej i świętej Nocy, napełniając wszystkich otuchą. Bo Pan naprawdę jest blisko.
W blasku tej Najlepszej Nowiny łatwiej nam będzie również zrozumieć słowa Zbigniewa Herberta z jego „Przesłania Pana Cogito”:
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wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę.
W tych słowach daje się wyczytać także realną szansę i możliwość
powstania nawet z największego upadku, by następnie iść dalej z odwagą tam, gdzie wskazuje nam światło betlejemskiej gwiazdy.
* * *
W perspektywie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku redakcja „Lasek” składa wszystkim Drogim Czytelnikom gorące życzenia, aby – jak zawsze – nasza wspólna droga refleksji nad sprawą niewidomych oraz nad własnym życiem, pozwoliła odkrywać
wciąż na nowo swoje prawdziwe powołanie i umacniała nas w przekonaniu, że z nowonarodzonym Jezusem nigdy nie poczujemy się
osamotnieni i smutni.

LIST

Władysław Gołąb

Na Boże Narodzenie
Ubodzy, was to spotkało
– witać Go przed bogaczami.
A Słowo ciałem się stało
i mieszkało między nami.
a kilka dni Wigilia i Boże Narodzenie. Znów zasiądziemy do
wigilijnej wieczerzy. Być może zaprosimy kogoś z ubogich,
aby nasycił się tym szczególnym klimatem wzajemnej życzliwości, serdecznych odruchów i tak upragnionej miłości. Ojciec Święty Franciszek codziennie przypomina, że biedni są wśród nas i są
naszym wyrzutem sumienia. Bo Pan Jezus narodzony w stajni betlejemskiej zaprosił nie bogatych i możnych, ale prostych pasterzy, co później potwierdził w słowach: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11.25).
Wprawdzie później Dzieciątku Jezus złożyli pokłon mędrcy ze
Wschodu, ale nie byli to żydowscy faryzeusze czy uczeni poganie.
Gdy będziemy dzielić się opłatkiem symbolizującym przybywającego do nas Boga, pamiętajmy, że tylko w prostocie serca
i szczerej pokorze Bóg może zagościć w naszym życiu.
Składając życzenia naszym Czytelnikom proszę Pana Jezusa,
aby obdarzył Państwa swymi łaskami, dał radość oglądania dobra, które czynicie, i siłę do pokonywania trudności. Niech No-

Z
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wy 2015 Rok w naszym życiu będzie owocny w dzieła przybliżające nas do Pana.
Papież Franciszek 2015 rok ogłosił „Rokiem życia konsekrowanego” – z tej okazji składam naszym Siostrom Franciszkankom
Służebnicom Krzyża z serca płynące podziękowania za służbę
w Dziele Niewidomych i życzę licznych powołań. „Triuno” to przepiękny owoc miłości Bożej, którego fundamentem jest Jezus Chrystus i Jego umiłowany owoc: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża. Za cztery lata będziemy obchodzić stulecie
Zgromadzenia. Warto przez ten czas szczególnie gorąco modlić
się o dalszy rozwój Zgromadzenia, bo Dzieło Lasek pilnie potrzebuje wiele ofiarnych sióstr.
W poprzednim swoim liście pisałem o rocznicach. Tym razem
chciałbym przypomnieć jeszcze jednego niezwykłego człowieka,
którego 25. rocznicę śmierci obchodziliśmy w tym roku. Był nim
dyrektor Andrzej Adamczyk. Zmarł w niedzielę – w uroczystość
Chrystusa Króla 26 listopada 1989 roku.
Andrzej Adamczyk urodził się 14 marca 1936 roku. W 1944
roku w wyniku wybuchu niewypału utracił wzrok. Trzy lata później został skierowany do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży, a dwa lata później
do Lasek. Po 24 latach napisał: „W Laskach poznałem radość wiary w Boga, zdobywając fundament samodzielnego życia. Jeśli trzeba było po to stracić wzrok, to nie żałuję tego”. W Laskach zdobył zawód szczotkarza i mistrza w dziewiarstwie. Następnie podjął pracę w spółdzielni szczotkarskiej, a w 1956 roku należał do
członków założycieli spółdzielni cepeliowskiej „Nowa Praca Niewidomych”. Równocześnie podjął naukę w liceum a następnie studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone doktoratem z fizyki jądrowej.
W 1969 roku Andrzej Adamczyk został zatrudniony w Instytucie Badań Jądrowych – Zakładzie Teorii Jądra Atomowego jako asystent, a następnie starszy asystent. W 1975 roku wrócił na
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stałe do Lasek, jako nauczyciel fizyki, a w 1976 – jako dyrektor
Szkół Zawodowych.
W 1981 roku objął funkcję dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej w Laskach. Na stanowisku tym
pozostawał aż do śmierci. Równocześnie włączył się w pracę społeczną Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Od 1974 roku był
członkiem Zarządu, a od 1981 – wiceprezesem Zarządu, pełniąc
tę funkcję do swojej śmierci. Był też wysoce cenionym działaczem
Polskiego Związku Niewidomych, angażując się w różnego rodzaju projekty naukowe. Od 1981 do roku 1988 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PZN.
Andrzej Adamczyk był bardzo ceniony w środowiskach naukowych. Prowadził wykłady zlecone z zakresu tyflotechniki na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej
Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Włożył ogromny
wkład w dostosowywanie podręczników z zakresu matematyki
i fizyki dla niewidomych. Angażował do współpracy różnych specjalistów z wielu dziedzin, a poza tym wszystkim był człowiekiem
ogromnej wiary, wybitnym pedagogiem, otwartym na drugiego
człowieka.
Pogrzeb Jego stał się prawdziwą manifestacją potwierdzającą,
że odszedł człowiek wielkiego formatu.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz życzyć Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie Najbliższych i udanego w każdym wymiarze 2015 roku.
Laski, 10.12.2014

CZAS ADWENTU
s. Lidia Witkowska FSK

Czy Święty Mikołaj istnieje?
iedy dzieci zadają nam pytania o Świętego Mikołaja, staramy się im odpowiadać prawdziwie. Wiedzą, że Mikołaj według podania urodził się w bogatej rodzinie zamieszkałej na terenie Azji Mniejszej. Po rodzicach został mu znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z biednymi dziećmi. Mieszkańcy Miry
z czasem wybrali go na swojego biskupa, gdzie zasłynął świętością i cudami… itd., itd.
Mimo ciekawej historii z życia Świętego, nasze dzieci, szczególnie te najmłodsze, z wielką pasją opowiedziały mi swoją historię o Świętym Mikołaju i wcale im nie przeszkodziło to, że Mikołaj, o którym ja im opowiadałam, nie był z Laponii.
Zatem zaczerpnijmy od dzieci trochę spontaniczności i zamknijmy nasze oczy, aby wraz z nimi przenieść się do dalekiej Laponii. Zapewniam, że z takimi marzeniami i wyobraźnią żyje się
na naszej ziemi o wiele lepiej.

K

Opowiadanie o Świętym Mikołaju
ułożone przez Kubusia, Julę i Dawidka – uczniów z klasy 2 b
w Laskach
Święty Mikołaj jest z Laponii, ale mówi po polsku, bo nauczyły go dzieci z Polski. Musi znać język polski, bo inaczej nie wiedziałby, o jaki prezent prosi go dziecko.
Z nieba przylatuje samolotem. Leci nim raz w roku. Nie wiadomo, ile trwa lot, ale raczej bardzo długo. W niebie prezenty
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przygotowują Śnieżynki, czyli pomocnice Świętego Mikołaja. One
są niewidzialne, ale bardzo pracowite.
Kiedy Święty Mikołaj przylatuje do Polski, u nas jest zima. Dlatego Mikołaj ubrany jest w ciepłą kurtkę, szalik, czapkę i ma grube rękawice bez koloru ☺. Prezenty ma schowane w dużym worku. Jest bardzo, bardzo mądry, bo wie czego potrzebujemy.
Na koniec Dawidek dodał: Jak dorosnę, to też chciałbym być
Świętym Mikołajem i prezentami obdarowywać wszystkie dzieci. Zacząłbym od Lasek! Zawołałbym wszystkie dzieci na hol i byłoby wiele radości. Wieczorem zmęczony poszedłbym spać. Moje chrapanie usłyszałyby Śnieżynki i one zabrałyby mnie do nieba. Spałbym mocno i długo – cały rok, aż do następnego 6
grudnia.
Święty Mikołaj jest naszym najbardziej ulubionym i najsłodszym ŚWIĘTYM!

s. Judyta Pudełko PDDM – Ewangelie Dzieciństwa
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s. Judyta Pudełko PDDM

Ewangelie Dzieciństwa*
zym są Ewangelie Dzieciństwa? Czy jest to kronikarski zapis zdarzeń, czy swoista „legenda”? Pierwsi chrześcijanie pragnęli wykazać, że wydarzenia z życia Jezusa są kontynuacją świętej historii zbawienia i posiadają treść teologiczną. Dlatego właśnie wydarzenia te ustawiali w relacji z wielkimi tematami
teologicznymi Starego Testamentu. Była to, mówiąc krótko, interpretacja faktów z życia Jezusa w świetle Starego Testamentu. Interpretacja ta jednak nie miała formy dzisiejszego komentarza, lecz
była przeprowadzona w sposób wówczas stosowany. Najbardziej
rozpowszechnionym rodzajem komentarza w tamtych czasach był
tzw. midrasz. Określenie to pochodzi od słowa hebrajskiego darasz i oznacza „szukać, badać, studiować”. Midrasz oznaczał więc

C

* Rozważania adwentowe z Dnia Skupienia dla pracowników Lasek z dnia
20 grudnia 2013 roku.
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badanie, naukę, wyjaśnienie. Wyjaśnienie to miało charakter budujący z zastosowaniem do teraźniejszości. Otóż judeo-chrześcijanie, którzy w dziedzinie kulturalnej byli Żydami tamtych czasów, w opisywaniu wydarzeń z życia Jezusa posłużyli się rodzajem literackim, jaki był wówczas w powszechnym użyciu, tj.
midraszem.
W każdym więc epizodzie Ewangelii Dzieciństwa, zdaniem
J. Daniélou (Les Evangiles de l’Enfance), trzeba rozróżnić trzy
płaszczyzny. Pierwsza – to płaszczyzna faktu, wydarzenia historycznego. Metodą historyczno-literacką stara się więc uzasadnić,
co w danym epizodzie Ewangelii Dzieciństwa należy do pierwszego faktu historycznego. Druga płaszczyzna to rozpracowanie teologiczno-literackie tego faktu przez pierwotną wspólnotę judeo-chrześcijańską. Wspólnota ta interpretuje teologicznie fakt, wskazując na jego doniosłość w historii zbawienia. W interpretacji tej
korzysta ze Starego Testamentu. Posługuje się przy tym rodzajem
literackim zwanym midraszem. Trzecia płaszczyzna to praca redakcyjna ewangelisty. On również interpretuje, wychodząc z sytuacji swej wspólnoty. Umieszcza dany epizod w ramach całości
swego dzieła.
Spróbujmy przyjrzeć się przez chwilę Ewangeliom Dzieciństwa. Mt 1-2 posiada cechy wyraźnie chrystologiczne, zostaje często nazwany „prologiem chrystologicznym”. Wyróżniamy tu kilka części składowych:
• Genealogia Jezusa (1,1-17)
• Narodzenie Jezusa Chrystusa (1,18-25)
• Wizyta Magów ze Wschodu (2,1-12)
• Ucieczka, rzeź niewiniątek i powrót z Egiptu (2,13-23).
Genealogia umiejscawia Jezusa w szeregu wędrówki wiary biblijnego Izraela. Wszystko rozpoczyna się od wiary Abrahama,
prowadzi do Dawida, wygnanie babilońskie i w końcu ostatnim
ogniwem jest Jezus. Czternastki są tutaj liczbami symbolicznymi
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(= liczba Dawida). Są tu obecne cztery kobiety oraz bohaterowie,
którym często wiele brakowało do doskonałości.
Najbardziej chrystologiczny jest fragment 1,18-25, który stanowi kontynuację genealogii (czasem bywa określany jako
„zwiastowanie Józefa”) i wnosi wiele treści teologicznych i obyczajowych. Józef zostaje przedstawiony jako mąż sprawiedliwy,
który nie chce postąpić według surowości Prawa karzącego cudzołożne żony. Brzemienność Maryi jest dla niego niewytłumaczalna, a z drugiej strony potrzebuje również specjalnej łaski, aby
przyjąć misję bycia przybranym ojcem Syna Bożego. Przy okazji
anielskiego pouczenia pojawiają się określenia wyjaśniające, również czytelnikowi, kim jest Jezus.
Wszystkie teksty Mt 1-2 zawierają w sobie kumulację określeń
Chrystusa: „Syn Abrahama, Dawida” (1,1-2.17); Emmanuel (1,25);
Zbawiciel (1,25); prześladowany Mesjasz/Król żydowski (2,1-18);
Nazarejczyk (2,23). Powiązanie z Abrahamem przypomina
o wszystkich obietnicach danych wielkiemu ojcu Izraela, który stał
się ojcem wierzących. Dawid przywołuje wszystkie obietnice mesjańskie. Do Jezusa odnosi się izajaszowe proroctwo dane Achazowi, dotyczące narodzin Emmanuela (Iz 7,14). Odniesienie do
Betlejem stanowi realizację proroctwa Micheasza (5,1nn).
W przekazie Mateusza krąg rozpoznających Mesjasza poszerza się. Ale to nie przywódcy religijni znający proroctwa, ale poganie, Mędrcy ze Wschodu odkrywają gwiazdę – znak narodzenia niezwykłej osoby.
Nazwani są oni Magami i nawiązują do astrologów, których
było sporo w Mezopotamii, i do wróżbitów na dworze faraona.
Kojarzą się też z konfrontacjami pomiędzy obcymi bóstwami
a Bogiem Izraela. Józef Egipski rywalizuje z wróżbitami egipskimi, a Daniel – z babilońskimi, i obaj wygrywają. Tutaj jednak Magowie są przedstawieni w sposób niezwykle pozytywny.
Możemy zapytać, skąd mogła pochodzić ta tradycja. Otóż
w Księdze Liczb mamy bardzo ciekawą postać proroka Balaama,
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którego Filon z Aleksandrii nazywa właśnie magos. Balaam zostaje wezwany przez króla Moabu, Balaaka, żeby złorzeczył Izraelowi. Tak się jednak nie dzieje, bo Balaama opanowuje Duch Boży i zaczyna błogosławić Izraela oraz wygłasza wspaniałe proroctwo mesjańskie. Mówi w nim o wschodzącej gwieździe z Jakuba.
Możemy znaleźć podobieństwo pomiędzy Balaamem a naszymi mędrcami. Zobaczmy, że ten pogański prorok nie dał się zmanipulować swojemu królowi i z niezwykłą gorliwością szukał
prawdy. Ta sama gorliwość prowadzi tajemniczych magów, którzy odnajdują znak – gwiazdę, wskazującą na narodziny jakiegoś
niezwykłego króla. W starożytności bowiem powszechnie uważano, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę i to, co się dzieje na ziemi, odpowiada temu, co się dzieje na niebie. Pojawienie się jakiejś
niezwykłej, jasnej gwiazdy wskazywało więc narodziny nieprzeciętnej osobowości.
Co ciekawe, istnieje też tradycja, że królowa z Saby była prowadzona do Salomona przez gwiazdę. Można sobie postawić pytanie, czy przypadkiem ewangelista Mateusz nie chciał nam pokazać, że Jezus jest synem Dawida, czyli nowym Salomonem, (por.
Ps 72), nową mądrością Bożą, do której zmierzają narody pogańskie i pragną oddać Mu cześć.
Mateusz pokazuje bardzo wyraźny kontrast pomiędzy postawą mędrców a postawą króla Heroda. Oni szukają, przemierzają daleką drogę, a mieszkający blisko, w Jerozolimie Herod odrzuca Mesjasza. Świadectwa pozabiblijne mówią nam, że Herod, przy
całym swoim geniuszu był niezwykle żądny władzy. Nie będąc
z pochodzenia Żydem, potrafił zyskać przychylność imperium
rzymskiego do takiego stopnia, że otrzymał koronę króla żydowskiego. I mając taki kompleks bycia nie-Żydem, nieakceptowanym
przez lud, cały czas się lękał i trwożył, żeby nikt mu tej korony nie
odebrał. Mamy liczne świadectwa mordów, których Herod dokonywał z lęku o władzę. Po kolejnym mordzie, dokonanym tym razem na jego dwóch synach Aleksandrze i Arystobulu, sam impe-
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rator Oktawian August miał powiedzieć: „Lepiej jest być świnią
Heroda niż jego synem”. Stąd też nie może nas dziwić jego zachowanie. Wiadomość o nowonarodzonym Królu wzbudziła nowe
podejrzenia, lęki i kolejne wyroki śmierci.
Giną niewinni – święci „młodziankowie”. Tacy dziwni męczennicy, co nie wiedzieli nawet, za kogo giną… Jednak choć oni nie
wiedzieli, ale Herod i mędrcy – tak. Ewangelia Mateusza bardzo
jasno pokazuje, że Herod dokonuje mordu dzieci w obawie przed
przyjściem Mesjasza. I młodziankowie oddają życie po to, aby ów
Mesjasz mógł przeżyć i dokonać zbawienia. W tym sensie zostają włączeni w zbawczą misję samego Jezusa.
Mateusz przedstawia Jezusa jako poczętego z Ducha Świętego Syna Maryi, który zostaje wszczepiony, poprzez legalne ojcostwo Józefa, w wybrany szczep Dawida i do wielkiej rodziny Abrahama. Zostaje uznany przez przedstawicieli obcych narodów
i przedstawiony jako „nowy Salomon”. Cudowne ocalenie Jezusa z rzezi siepaczy Heroda wskazuje na powiązanie z osobą prawodawcy Mojżesza, ocalonego cudownie przez córkę faraona.
Mateusz w Ewangelii Dzieciństwa dokonuje ciekawego zabiegu. Nie tyle tłumaczy starotestamentowy tekst w świetle Jezusa,
ile przedstawia osobę Jezusa w świetle ST.
Łukasz 1-2, choć podobnie ujmuje tożsamość Jezusa, dokonuje to w inny sposób niż Mateusz. Struktura Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa wygląda następująco:
• Zwiastowanie Zachariasza (1,5-25)
• Zwiastowanie Maryi (1,26-38)
• Nawiedzenie (1,39-45)
– Magnificat (1,46-56)
• Narodzenie Jana (1,57-66)
– Benedictus (1,67-80)
• Narodzenie Jezusa (2,1-7)
• Pokłon pasterzy (2,8-20)
• Obrzezanie i nadanie imienia (2,21)
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• Ofiarowanie w świątyni (2,22-40)+podsumowanie (39-40)
• Dwunastoletni Jezus w świątyni (2,41-52)+podsumowanie
(51-52).
Pomimo niezwykłego kolorytu, ciepła opisów Łukasza, wcale nie jest jego celem ukazanie dzieciństwa Jezusa. Chodzi tu raczej o głęboką chrystologię i mariologię, o ukazanie tajemnicy
Zbawiciela i Jego Poprzednika, Jana Chrzciciela, oraz wpisanie ich
w kontekst narodu wybranego.
Maryja ukazana jest jako dziewica pełna łaski (1,26.28), Oblubienica Ducha Świętego (1,35), pokorna Służebnica Pańska
(1,38), Arka Przymierza i Matka Pana (1,43), pełna wiary (1,45),
wielbiąca Boga (1,46nn), rozważająca sercem to, co dotyczy Jezusa (2,19.51), uczestnicząca w misji i cierpieniu Syna (2,34-35).
Obraz Maryi objawia się wyraźnie w konfrontacji z Aniołem, Elżbietą, Symeonem czy samym Jezusem. Jest ona dla odbiorcy ewangelii wzorem przyjęcia Bożego Słowa i figurą Kościoła.
Postacie Zachariasza i Elżbiety zostały wkomponowane
również w całościowy plan zbawienia. Są oni kolejnym ogniwem,
miejscem objawienia się mocy Boga, który „ożywia umarłych”
i daje im potomstwo. Są oni figurą Izraela (nowi Abraham i Sara), który oczekuje na Mesjasza, a Elżbieta symbolizuje również
wspólnotę chrześcijańską, która oddaje cześć Maryi („Matka Pana”).
Jan Chrzciciel to nowy Eliasz, nowy Samuel, który ma namaścić nowego Dawida oraz Samson, poświęcony Bogu nazirejczyk.
W przeciwieństwie do Mateusza, Łukasz jedynie wspomina osobę Józefa (1,27; 2,4.16), nie wskazując jego szczególnej roli. Sceny posiadają swoisty klucz: dwa zwiastowania, hymny uwielbienia i narodziny.
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Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się
Bogiem1…
Nie znalazł On miejsca w Świętym Świętych, które jaśniało złotem,
drogocennymi kamieniami, czystszym jedwabiem i srebrem. On nie
jest urodzony pośród złota i bogactwa, ale pośród gnoju, w stajni,
gdzie nasze grzechy były bardziej odrażające niż gnój. Urodził się
na kupie gnoju, aby podnieść tych, którzy z niej przychodzą: „Dźwiga z gnoju ubogiego” [Ps 113,7] (Hieronim, O narodzeniu Pana).
Łk 2,1-14
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
2
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz.
3
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
1

Pierwsze słowa odnoszą nas do sytuacji ówczesnego świata.
Jezus rodzi się w realiach Cesarstwa Rzymskiego i wydaje się, że
w jakiś sposób mu podlega. Ewangelista informuje nas, że narodziny Jezusa miały miejsce za panowania Cesarza Oktawiana Augusta, który panował od 30 r. przed Chr. do 14 r. po Chr. Był to
okres nazywany przez historyków „złotym czasem” Pax romana.
Oktawian był pierwszym imperatorem Rzymu, który dotąd posiadał ustrój republikański; zdołał on zgromadzić całą władzę: cywilną, wojskową, religijną, a nawet został ogłoszony „ojcem ojczyzny”. Spis ludności służył cesarstwu pomocą w określeniu liczby obywateli, ich zamieszkania i zamożności. Na podstawie tego
ustalano podatki.
1
Por. Atanazy Wielki, O wcieleniu Słowa 54,3; PG 25,192B; przekład polski:
M. Wojciechowski, Warszawa 1998, 73.
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W Łk 2,2 idzie o spis ludności dokonany z rozkazu Heroda
Wielkiego w 7/6 r. przed Chr. za panowania Cezara Augusta. Tekst
Łk 2,2 należałoby przetłumaczyć: ten spis był wcześniejszy w stosunku do tego, który został przeprowadzony, gdy Kwiryniusz był
wielkorządcą Syrii. Spis dokonany przez Kwiryniusza miał miejsce w 6 r. po Chr., także za rządów Augusta. Wzmiankowanie spisu zarządzonego przez samego Cezara Augusta i obejmującego cały świat (Łk 2,1) należy rozumieć jako odwołanie się do spisu dotyczącego jedynie obywateli rzymskich, który został zarządzony
w całym cesarstwie przez Augusta w 8 r. przed Chr. Oba spisy, Augusta (8 r. przed Chr.) i Heroda (7/6 r. przed Chr.) zbiegły się
w czasie. Spis cesarski był o wiele ważniejszy i stawiał nieco w cieniu lokalny spis zarządzony przez Heroda; stąd też odwołanie się
Łukasza do spisu cesarskiego. Wzmiankowanie spisu za czasów
Kwiryniusza (6 r. po Chr.) w Łk 2,1 jest także uzasadnione, gdyż
był to najbardziej znany i brzemienny w skutki spis ludności w historii Judei: katalizator niepodległościowych powstań w Judei
(zob. Dz 5,37).
4

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida,
5
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna.
6
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
7
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Józef, ziemski ojciec Jezusa, pochodzi z miasta Dawidowego
Betlejem. Udając się tam, zmierza do miasta wskazanego przez
proroka Micheasza jako miejsce narodzin nowego Dawida, Mesjasza (Mi 5,1). Maryja jest brzemienna. Jest tutaj jeszcze ukaza-
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na jako „narzeczona” Józefa. Nie musiała towarzyszyć Józefowi,
jednak w ten sposób realizuje się proroctwo.
Tekst Ewangelii nie pozwala jednak na obecne ludowe interpretacje, że Józef z Maryją gorączkowo szukali noclegu po przybyciu i tam zaskoczyła ich sytuacja porodu. „Kiedy tam przebywali” – oznacza ciągłość pobytu w Betlejem. Rozwiązanie Maryi
to nadejście i wypełnienie się Bożego czasu, wybija godzina zbawienia. Sam opis narodzin jest bardzo powściągliwy: „urodziła,
owinęła, położyła”.
Ewangelista podkreśla, że Syn jest pierworodny, co oznacza nie
tylko fakt, że jest to pierwszy Syn Maryi, ale że należy całkowicie do Boga (jest to element „paschalny” tekstu Wj 13,2; Lb 3,13).
Owinięcie w pieluszki polegało na okryciu dziecka dwoma kawałkami miękkiej tkaniny: osobno główkę, osobno resztę ciała. Opis
ten (podkreślany przez ikonografię wschodnią) nawiązuje do pośmiertnych całunów Jezusa (kolejny element „paschalny” tekstu;
J 20,6-7: „Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu”). Słowo fátnē, które tłumaczymy jako żłób może oznaczać różne rzeczy: zagrodę, gdzie się wprowadza trzodę, żłób, czyli zagłębienie wykute w skale, gdzie składano pokarm dla trzód, albo rodzaj kosza z dwiema przegrodami:
na pokarm dla zwierząt i dla ludzi. W każdym razie ważne jest to,
że Jezus narodzony w Domu chleba (Betlejem) zostaje umieszczony tam, gdzie się kładzie pożywienie, od początku jest ukazany jako Chleb z Nieba, jako Pokarm dany nam od Boga (element „paschalny” tekstu).
„Nie było dla nich miejsca”. Zazwyczaj tłumaczy się to tak,
że Święta Rodzina musiała przebywać w stajni, bo nikt nie chciał
Ich przyjąć i zaopiekować się Nimi. Jest to mało możliwe w tradycji wschodniej, gdzie gościnność obowiązuje nawet na pustyni, a niegościnność jest uznawana za przestępstwo. Użyte tu sło-

22

CZAS ADWENTU

wo nie oznacza u Łukasza zajazdu, gospody (w Łk 10,34 używa
słowa pandocheion), ale dosłownie salę, pokój na górze (katalyma; por. Łk 22,11, miejsce ostatniej wieczerzy), gdzie prawdopodobnie zatrzymali się na czas pobytu w Betlejem. Chodzi o to, że
nie było tam warunków koniecznych do przeżycia rzeczywistości porodu. Bardzo prawdopodobnie chodziło tam również o nieczystość rytualną związaną z porodem i okresem połogu, który
przeżywała każda kobieta, a co wiązało się również z „nieczystością” zajmowanych przez nią sprzętów. Poza tym, jeśli Józef posiadał tam swoich krewnych, być może chciał uniknąć niemiłych
komentarzy związanych z faktem, iż jego narzeczona rodzi dziecko, zanim zamieszkali razem.
Grota, gdzie przebywały zwierzęta (zwykle dolna część domu,
służąca za magazyn, albo miejsce oddalone od mieszkania), była miejscem ubogim, prostym, ale spokojnym, gdzie mogła się dokonać ta wielka tajemnica. Spełniło się proroctwo z Iz 1,3: „Wół
rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie”.
8

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
straż nocną nad swoją trzodą.
9
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
10
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
11
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan.
12
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
13
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
14
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania».

Józef Placha – W trosce o pokój
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Orędzie ogłoszone pasterzom. Wokół Betlejem jest wiele pastwisk, ta tradycja sięga przecież do młodego Dawida. Znajdują
się na pastwisku, na otwartej przestrzeni, w polu, nocą i pilnują
trzody. W tej ich prostej czynności, pozbawionej odniesień religijnych, zastaje ich objawienie Boże. Pojawia się Anioł Pański, który reprezentuje samego Boga, na co wskazuje obecność światła,
które oznacza chwałę, potęgę, splendor samego Boga (Ps 104,2;
Ps 4,7; Wj 19,18-19; Ez 1,28). Wywołuje to strach pasterzy. Człowiek drży wobec wielkości Boga. Pasterze, którzy mogli być pogardzani z racji koczowniczego trybu życia, nawiązują jednak do
tradycji patriarchów i Mojżesza, którzy również byli pasterzami
i adresatami Bożego objawienia i powołania. Najwyraźniej zaś widać tu odniesienie do pasterza Dawida i do obietnicy jego wyjątkowego Potomka.
W tym kolejnym „zwiastowaniu” znów pojawiają się słowa „nie
bójcie się”. Człowiek reaguje bowiem lękiem na wielkość Boga, która go przerasta. Anioł przynosi im EWANGELIĘ. To są pierwsi
ewangelizowani! Anioł podkreśla czas: „dzisiaj”. Wybija Boża godzina, czas się wypełnił i przychodzi nowa rzeczywistość. W rzeczywistości Imperium Rzymskiego, do którego Łukasz odnosi się
na początku, dobra nowina dotyczyła zazwyczaj zwycięstw Rzymu, czy narodzin nowego imperatora. Natomiast tu dobra nowina pochodzi z nieba, od samego Boga. Co jest treścią dobrej nowiny: dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, Mesjasz, Pan.
Te trzy tytuły pełne są treści. Zbawiciel, występuje tylko u Łukasza (1,46; 2,11; Dz 5,31; 13,23) nawiązuje do ST, gdzie Bóg jest tym,
który wyrywa, ratuje człowieka z zagrożenia (wyjście z Egiptu, droga przez pustynię, ratunek od wrogów, głodu itp.). Tu jednak objawia się ratunek, który dotyczy przede wszystkim wnętrza człowieka, w tym celu przychodzi Zbawiciel. Mesjasz (Chrystus), to
namaszczony, czyli nowy Dawid. Posłany przez Boga do wypełnienia swojej misji. Pan, to nie tylko zwrot grzecznościowy, ale odniesienie do imienia samego Boga. Podobnie jak w przypadku Ma-
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ryi, pasterze otrzymują znak. Jest to jednak znak niezmiernie prosty, a nie jakieś cudowne zjawisko. Znakiem jest Dziecko, Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Nic nadzwyczajnego, ale
biorąc pod uwagę, że to sam Bóg, jest to niezwykły cud.
Nagle objawia się „Królestwo Boga”: aniołowie, zastępy, armia
anielska, która uwielbia Boga. Cesarstwu Rzymu Łukasz niejako
przeciwstawia inne Królestwo, które reprezentuje nowonarodzony
Król, Pan, potomek Dawida. Odpowiedzią aniołów jest śpiew uwielbienia (por. Magnificat, Benedictus czy Kantyk Symeona). Nie tylko ludzie, ale też aniołowie widząc niezwykłe dzieła Boga, przychodzące zbawienie, uwielbiają Go. To jest postawa tego, kto widzi działanie Boga w świecie. Co chcą wyrazić aniołowie: oddać chwałę Bogu
(= to On jest sprawcą tego, co się dzieje) oraz ogłosić pokój, który
wynika z tego dla ludzi. Wszyscy ludzie zostają określeni jako ci,
w których Bóg sobie upodobał (Mt 11,26; Łk 10,21: Ojciec objawił
tajemnice przed tymi, którzy są jak dzieci. Takie było Jego upodobanie). Ku czemu zmierza to upodobanie? Do przyjęcia nas przez
Boga jako przybranych dzieci (Ef 1,5). Przychodzi Syn Boży, staje
się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi.
Łk 2,15-20
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».
16
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
17
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione
o tym Dziecięciu.
18
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
19
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu.
15
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A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko,
co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Pasterze są posłuszni poleceniu i wg. 2,15 udają się z pastwiska do osady Betlejem. Autor podkreśla w tym ich otwartość i posłuszeństwo na głos Bożego posłańca. Widzą w posłańcu samego Boga, który oznajmił im tę nowinę! Bez żadnych dodatkowych
pytań decydują się odnaleźć Znak. Udają się z pośpiechem (por.
1,39: Maryja do Elżbiety), co ukazuje ich głębokie poruszenie usłyszanym orędziem i odnajdują Świętą Rodzinę: Maryję, Józefa i Jezusa. Łukasz na pierwszym miejscu wymienia Maryję, co wskazuje na jego głęboki szacunek do Matki Boga. Ale może też jest
tu ukryta swoista tajemnica szczególnego pośrednictwa Maryi
w procesie odnajdywania i zbliżania się do Jezusa. Wszystko jest
tak, jak usłyszeli od Anioła: Niemowlę leży w żłobie.
I co się dzieje? Po tym jak zobaczyli małego Jezusa, zaczynają o Nim opowiadać wszystkim! Zaczynają głosić dobrą nowinę
– Ewangelię. Dosłownie: „czynią wiadomym, znanym, to co zostało im powiedziane”. Dzielą się z innymi orędziem Anioła. Nie
wiemy do kogo mówili, ale Łukasz stwierdza, że „wszyscy się dziwili”. Jest to ważna reakcja. „Zadziwienie” pojawiało się, kiedy Zachariasz zbyt długo zatrzymywał się w przybytku (Łk 1,21), a później niespodziewanie wypisał na tabliczce imię Jan (Łk 1,63); słowa Symeona o Jezusie zadziwiają Jego Rodziców (Łk 2,33);
następuje zdziwienie kiedy Jezus głosi Słowo w synagodze (Łk
4,22); ucisza burzę na jeziorze (Łk 8,25); uzdrawia epileptyka (Łk
9,43); wyrzuca złego ducha (Łk 11,14); gdy odpowiada rozmówcom na podchwytliwe pytanie dotyczące podatku (Łk 20,26); apostołowie na widok Zmartwychwstałego (Łk 24,41). Jest to postawa zachwytu wobec sytuacji, która przerasta człowieka, sytuacji,
której nie rozumie. Jest to naturalna reakcja człowieka na działanie i znaki Boga. Tutaj taką reakcję wywołuje świadectwo prostych pasterzy!
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Łukasz odróżnia jednak postawę Maryi. Nie mówi o Jej zdziwieniu. Ona słucha tych słów i je zachowuje w sercu. Czasownik syntēreō użyty jest tylko trzy razy w całym NT (oprócz Łk 2,19,
Mt 9,17: nowe bukłaki zachowają młode wino; Mk 6,20: Herod
słuchał Jana i brał go w obronę). Ten czasownik oznacza zarówno „ustrzec, zachować” jak i „bronić”. Przedrostek „syn-” oznacza „z, razem”. Znaczy, że Maryja gromadziła różne słowa o Jezusie i łączyła je razem. Następnie je rozważała. Użyty czasownik symballō oznacza: „naradzać się nad czymś, rozważać coś,
przypuszczać, dyskutować”. Występuje tylko w LXX oraz u Łukasza (oprócz 2,19 w 14,31: król rozważa możliwość bitwy) oraz
w Dziejach (4,15: naradzanie się Sanhedrynu; 17,18: Grecy dyskutują z Pawłem na Areopagu; 18,27 i 20,14: spotkanie). Dosłownie oznacza to „rzucać razem”, „ścierać się”, „konfrontować”. Ukazuje to niezwykły dynamizm serca i wnętrza Maryi! Ona zestawia w sercu, porównuje, pogłębia to, co sukcesywnie Bóg do
Niej mówi zarówno przez słowa jak i przez wydarzenia. Każde kolejne słowa, świadectwo związane z Jej Synem stanowi kolejny kamyczek do mozaiki, jaka tworzy się w Jej sercu.
Pasterze wracają do swoich stad, do swego życia. Są już jednak inni. Chwalą Boga. Taką postawę Łukasz łączy z przyjęciem
głoszonego przez Jezusa Słowa, lub cudów i znaków, które czynił
(Łk 4,15; 5,25.26; 7,16; 13,13; 17,15; 18,43). Ostatni raz chwali Boga setnik, widząc śmierć Jezusa (23,47). Oprócz chwały pojawia
się też czasownik oznaczający wielbienie. W Ewangelii Łukasza
tylko 3 razy: aniołowie wielbiący Boga (2,13); pasterze (2,20) oraz
tłumy podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy (19,37). Życie pasterzy staje się liturgią!
• Ta dobra nowina ukazuje nam niezwykłą interwencję Boga.
To jest początek naszego zbawienia. Bóg nie zmienia zewnętrznych struktur i wydaje się, że Jezus im podlega. Jezus przychodzi
zbawić człowieka, przemienić jego serce i przemienić świat od wewnątrz. Kto przyjmuje Zbawiciela przemienia świat.
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• Jezus rodzi się w Domu chleba, w Betlejem, spoczywa
w miejscu pokarmu, On jest Chlebem z Nieba. Jakiego chleba potrzebuję dziś dla mnie, dla mojej wspólnoty, rodziny? Jaki głód ma
zaspokoić przychodzący Chleb z Nieba?
• Czy dostrzegam dzieła Bożego zbawienia w moim życiu, czy
pragnę uwielbiać Boga, sławić Go? Odkrywamy piękną przemianę pasterzy. Ich posłuszeństwo wezwaniu Anioła doprowadziło
ich do spotkania z Jezusem. Z prostych pasterzy stają się głosicielami Zbawiciela, a ich życie przemienia się w uwielbienie Boga,
który objawia się i działa w ich życiu. Dla Łukasza to wzór wspólnoty chrześcijańskiej. W niej każdy może głosić Boże dzieła i zbawienie. Czego może mnie nauczyć ten obraz?
• Najbardziej wyrazistą postacią w tym opowiadaniu jest Maryja. Ona jest pierwszą, którą widzą pasterze szukający Jezusa. Łukasz ukazuje jej niezwykłe przymioty serca, chcąc uświadomić
nam, że Maryja rodzi Jezusa dzięki niezwykłej otwartości na Boże Słowo i dzięki Jej głębokiej refleksyjności. Jest Ona podobna
mędrcom Izraela, którzy zgłębiali Bożą naukę. Bóg mógł uczynić
to serce płodnym, że wydało Owoc naszego Zbawienia. Czy jest
we mnie pragnienie Bożego Słowa, wewnętrzna relacja ze Słowem,
czy noszę je w sercu, pamiętam, porównuję? Co mogę uczynić,
aby bardziej żyć w klimacie Słowa, jak Maryja?
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ks. Alfons Józef Skowronek

W adwentowej zadumie
aden okres w roku kościelnym nie jest przez ogół wiernych
przeżywany tak intensywnie jak Adwent. Ma to swe źródło
w fakcie, że granice między religią, życiem kościelnym a dniami
powszednimi wzajemnie się przenikają, a obydwa rzekomo przeciwstawne obrazy życia społecznego wzajemnie się ubogacają.
Chrześcijańska duchowość i jej symbole – przez wiernych czasem
nieuświadamiane – należą w sposób zrozumiały do Adwentu; i to
nie tylko w umysłach ludzi związanych z Kościołem. Niektóre specyficzne dla owych 24 dni – oprócz czterech niedziel adwentowych
– są jedyne w swoim rodzaju, nieporównywalne, wręcz cudowne.
W Adwencie ludzie oczekują nie tylko na coś lub na kogoś –
owo wyczekiwanie ma jednak dzisiaj szczególny swój posmak. Tylko ten okres roku ma własny i swoisty kalendarz o dwudziestu
czterech drzwiach, które otwierają się kolejno, przybliżając nas ku
Przyjściu. Pytanie, czego ludzie wypatrują: czy liczą tylko na prezenty, czy oczekują Wcielenia Boga? To pytanie spotyka się z różną odpowiedzią. Wielu łączy Adwent z osobliwą skalą kuchennych
zapachów i anielską wręcz muzyką. W kręgach rodzinnych lub
stowarzyszeniach wspólne śpiewy rozlegają się właściwie tylko
w Adwencie; żaden okres roku kalendarzowego nie obfituje w tak
wielki zasób pieśni, które wszyscy znają na pamięć – od małych
dzieci po dorosłych w różnym wieku. Czym byłyby bożonarodzeniowe jarmarki bez rozbrzmiewającej na straganach kolędy „Cicha noc, święta noc”? Skala wykwintnych zapachów i stołowych
przysmaków powoduje bardzo miłe doznania.
Również adwentowy wieniec ze swymi czterema świecami
i całą kaskadą świateł, jakie w tych dniach zapłoną na ulicach miast
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i siół, kieruje nasze zmysły ku duchowemu i religijnemu wymiarowi tej pory adwentowego szczytu i naszego uniesienia. Prześwit
astronomicznego słonecznego przełomu Nowego Roku, któremu
w tych dniach wychodzimy naprzeciw, wyzwala w narodach od
niepamiętnych czasów przeżywanie mistycznych doznań.
Uświęcone noce, z których najbardziej do nas przemawia owa
„Święta noc”, obiecują solennie poszerzenie naszej wiedzy
o wielkim astralnym zwrocie, o nowym wzejściu światła i o eksplozji narodzin wokół nowego życia, które nam zajaśniało i którego słońce już więcej nie wygaśnie. Panujące ciemności zostają
obezwładnione, noce stają się krótsze, a co wydawało się martwe
i zagubione, budzi się i zrywa do nowego życia. I dlatego też manifest Bożego Narodzenia otwiera się i dociera prawie do wszystkich ludzi na świecie.
Także galeria grudniowych postaci świętych Pańskich jest zakotwiczona w tych pradawnych ludzkich doświadczeniach. Łucja (13 XII) „która dnia przyrzuca”, nosicielka światła (Lux!), i która w pewnych rejonach świata zainspirowała specyficzne folklorystyczne zwyczaje, lub św. Barbara, w której święto (4 grudnia)
ścina się gałązki, które później – w Boże Narodzenie – rozkwitają w cieple naszych mieszkań i przypominają ludziom, iż ostatnie słowo przysługuje życiu. W Boże Narodzenie zaś obchodzimy prawdziwy festyn życia, narodziny Bożego Syna. I nie zapominamy też o św. Mikołaju, dobroczynnym biskupie z Miry,
którego nie należy mylić z Dziadkiem Mrozem, który odwiedza
dzieci i wyczarowuje u nich pałający błysk oczu.
W obliczu istnego stopu rytualnych, chrześcijańskich zwyczajów i tradycji związanych z normalnym dniem adwentowym nie
zaskakuje moment, że dla wielu ludzi po dziś dzień pielęgnowany jest zwyczaj wczesnoporannego nabożeństwa Roratów, nocna Pasterka czy inne rozliczne formy kościelnych obchodów, które
emocjonalnie urastają do szczytowych i wzruszających punktów
okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. Przeżywanie świątecznej
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muzyki, feerii świateł i intensywnej wspólnoty – wszystko to wypełnia maleńką część ludzkiej tęsknoty za harmonią i pokojem
oraz stanowi swego rodzaju „odszkodowanie” za niejeden fałszywy ton, jaki ludzie przeżywają w przemijającym roku w swych kościołach i przeróżnych wspólnotach.
* * *
Boże Narodzenie u progu. Podczas gdy my na miarę bogato
urządzamy nasze mieszkania i zabiegamy wokół ciepłego domostwa, sceneria narodzin samego Jezusa Chrystusa rozgrywa się
w stajni. W uciążliwej drodze przychodzi na świat Syn Boży. Sceneria ta jest w pełnej zgodności z ówczesną epoką, czasem przełomów, polem wielkich przemian. Ludzie opuszczają miejsca
swych narodzin. Ludzkie masy znajdują się w drodze. Wiele spraw
rodzi się i dojrzewa w nieustannym ruchu przemian. Są to czasy
niespokojne, mimo iż oficjalne źródła historyczne sławią pokojową politykę cesarza Augusta. Ale w Izraelu coś wisi w powietrzu. Na czasie i w obiegu są wielkie wyczekiwania – przebija się
nadzieja na pojawienie się Mesjasza, który zainauguruje nowa erę.
Z tym zbawiennym Mężem wiąże się wizja lepszego i wolnego życia; i oto: nasze dzisiejsze położenie wcale nie jest nazbyt oddalone od tamtych starych dziejów. Świat, w który żyjemy dzisiaj,
zmienia się w szaleńczym tempie. Globalizacja, Internet, imponujące środki i możliwości podróżowania, nowoczesny typ społeczeństwa mediów – wszystko to jest koronnym świadkiem czegoś nowego, wręcz rewolucyjnego. Papież przechodzi na emeryturę. Afroamerykanin zostaje prezydentem. A przy tym wszystkim
niejedno zwiastujące nadzieję wydarzenie bardzo szybko traci
swój splendor i sprawia gorzki zawód. W ostatnich miesiącach
musieliśmy przeżywać sytuację, kiedy to biskup chwieje się w starciu z własnymi ponadświatowymi ideałami. Albo dają tu o sobie
znać idealistyczne wyobrażenia o sprawowanym przezeń urzędzie.
W niektórych diecezjach świata wyrastają niebagatelne problemy
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wokół wywiązywania się z biskupich i kapłańskich powinności.
Mnóstwo spraw spędza katolikom sen z powiek. Kryzysy, polaryzacje, ziejące pustką rowy między różnorodnymi napięciami
i pęknięciami w epicentrach katolickich obozów…
* * *
Po tej raczej ogólnej refleksji uwagę skupić należałoby na zapytaniu: czego wymaga Adwent ode mnie całkiem osobiście, jak
ja sam przygotuję się na Przyjście Pana? Jeśli bowiem jestem przekonany, że Jego Przyjście jest dla mojego życia rzeczywiście decydujące, iż On naprawdę przemieni moją egzystencję i dla mnie
może stać się życiową szansą, wtedy wewnętrznie się na to nastawię. Jeżeli poważnie pragnę, aby Ten, który ma przyjść z niebiańskiej wysokości, znalazł u mnie otwarte pole do lądowania, wtedy muszę zatroszczyć się o radykalne uporządkowanie moich osobistych spraw. Wówczas muszę się poważnie zastanowić nad tym,
co dla mego życia jest nieodzowną płaszczyzną działania, a co jest
zgoła niepotrzebne i bezproduktywne, a nawet szkodliwe. Pozbycie się tego niepotrzebnego i wręcz szkodliwego balastu wyposaży mnie w poczucie nowej wolności i pozwoli mi uczestniczyć
w nieskrępowanej pełni mojego żywota.
Oto mój program na Boże Narodzenie i resztę umykającego
istnienia.

W ZACISZU IZDEBKI
Józef Korn

ŚWIATŁO NOCY BETLEJEMSKIEJ
Są noce ciemne jak czerń nieba
bez gwiazd i bez światła księżyca
zasłaniając wszystko co trzeba
nawet najmniejszy kontur życia
Noc betlejemska zajaśniała
blaskiem rodzącego się życia
Maryja z wielką troską słała
żłóbeczek dla Bożego Syna
Nic to że ubogi i twardy
ale Miłością owinięty
w Józefa i Maryi twarzy
wtulony Jezus Bóg Najświętszy
Paradoks to zapewne wielki
najcichszy choć także płaczący
jak Dziecko szukające ręki
rodziców mądrze kochających
Jezusie z groty betlejemskiej
proszę wejdź i zamieszkaj u mnie
chciałbym przygotować Ci miejsce
najpiękniejsze jak tylko umiem
24.12.2013
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Józef Placha

Na nowo odkryć założenia Matki Czackiej
poprzednim numerze „Lasek” informowaliśmy naszych
Czytelników o uroczystości wręczenia księdzu Jackowi Ponikowskiemu „Nagrody Księdza Józefa Tischnera”. Wśród nagrodzonych w kwietniu br. osób byli również prof. Karol Modzelewski i ks. Jan Kracik, który tuż przed swoją śmiercią wyraził wolę,
aby jego nagrodę przeznaczyć na rzecz Domu dla Niewidomych
Mężczyzn w Niepołomicach, którego ksiądz Jacek jest twórcą.
W przyszłym roku minie 20 lat od powstania tej placówki, która funkcjonuje pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Tak się złożyło, że w kończącym się już roku obchodzimy 50lecie istnienia wspólnoty niepełnosprawnych „Foi et Lumière”
(Wiara i Światło), znanej także pod nazwą „L’Arche” (Arka), która staraniem doktora filozofii Jeana Vaniera powstała we Francji
niedaleko Compiègne – w małej miejscowości Trosly. Do dzisiaj
idea Jeana Vaniera wciąż rozszerza się i jest już obecna na niemal
wszystkich kontynentach świata.
Nie bez powodu o tym wspominam, gdyż ksiądz Jacek Ponikowski – zanim postanowił zamieszkać razem z niewidomymi
w Niepołomicach – nieraz rozmawiał ze mną, i był pod wielkim
wrażeniem tego, co 50 lat temu uczynił założyciel „Arki”.
Jakkolwiek dzieło księdza Jacka jest jedyne w swoim rodzaju,
to jednak wyczuwa się w nim wiele podobieństw do dzieła Jeana
Vaniera. Tu i tam, tym co łączy te dwie piękne inicjatywy pomo-
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cy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jest duch
Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Mogłem się o tym osobiście przekonać w latach 80. ubiegłego stulecia, przebywając jakiś czas jako wolontariusz w Trosly, jak
również 13 i 14 listopada br., odwiedzając Dom Niewidomych
Mężczyzn w Niepołomicach.
Ksiądz Jacek Ponikowski jest pełnomocnikiem TOnO
i w imieniu Towarzystwa podpisuje m.in. różne akty prawne –
w tym również kwestie własnościowe.
W tej chwili Dom dla Niewidomych Mężczyzn to nie tylko trzy
budynki i przyległe warsztaty, ale także wspaniały ogród z bogatą roślinnością i wieloma krzewami owocowymi. Stanowi on doskonałe miejsce rekreacyjne i do terapii zajęciowej – zwłaszcza latem.
Niepołomice to placówka, która z pewnością nadal będzie się
rozwijać, a wyrastając z korzeni Dzieła Matki Czackiej, stanowi
jego ważną gałąź.
Takich „gałęzi” Dzieła Matki Czackiej jest już wiele. Są to –
oprócz Lasek – Dom św. Tereski wraz ze szkołą w Rabce, wspólnota Domu dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy wraz z Działem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Przedszkolem w Gdańsku-Sobieszewie, placówki misyjne na Ukrainie (Stary Skałat)
w Indiach (Bangalore i Kotagiri) oraz w RPA i w Rwandzie.
I wreszcie Dom dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach.
Na wszystkich wymienionych obszarach Dzieła Matki Czackiej realizujemy Jej założenia, które zostały w sposób najbardziej
przekonujący określone w modelu rewalidacji osób z niepełnosprawnością wzrokową w oparciu o Jej „Triuno”, w którym zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, inspirując się przykładem ścisłej współpracy między Osobami Bożymi w Trójcy Świętej, służą sprawie niewidomych.
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Podsumowaniem mojej jesiennej wizyty w Niepołomicach jest
prezentowany poniżej zapis rozmowy z księdzem Jackiem Ponikowskim, w której – mam nadzieję – Czytelnicy podobnie jak ja
dostrzegą, że wszystko, co dzieje się tam, jest bliskie temu, o co
chodziło Matce Czackiej.
* * *
Rozmowa Józefa Plachy z ks. Jackiem Ponikowskim
Niepołomice, 13 listopada 2014 r.

 Józef Placha: Osobiście uczestniczyłem w powoływaniu Domu Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach, podpisując, jako
sekretarz zarządu TOnO, razem z prezesem W. Gołąbem, stosowne dokumenty. Jak te początki wyglądały z punktu widzenia Księdza?
 Ksiądz Jacek Ponikowski: Zanim przyjechałem do Niepołomic, chodziła mi po głowie myśl założenia takiego Domu. Będąc Krajowym Duszpasterzem Niewidomych, dzieliłem się tym
pomysłem na różnego rodzaju spotkaniach. Między innymi byłem w Krakowie, gdzie o tym wspomniałem. W rezultacie tego
otrzymałem telefon od Pani mieszkającej niedaleko Niepołomic,
na terenie gminy. Ma ona dwóch niewidomych synów, głęboko
upośledzonych. Powiedziała mi wówczas, że jeżeli czegoś podobnego szukam, to w Niepołomicach jest Burmistrz otwarty na tego typu pomysły, i pewnie by pomógł. Umówiła mnie z panem
Stanisławem Kracikiem. Przyjechałem więc tutaj. To był mój
pierwszy pobyt. Kiedy Burmistrzowi powiedziałem o co chodzi,
on zaprosił mnie do samochodu i pokazał trzy miejsca na terenie gminy, które mógłby na taki cel przeznaczyć.
Gdy byłem tu po raz pierwszy w roku 1994 było w czym wybierać, gdyż znajdowało się tu wiele pustostanów. To był początek.
Potem miało miejsce szereg opatrznościowych spotkań. Był to dla
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mnie teren zupełnie nieznany. Poruszając się w gąszczu przepisów
i rożnych formalności, czułem się jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Na tego typu sprawach zupełnie się nie znałem, nie
znałem również nikogo na tym terenie. Chodziło o to, aby trafić
do ludzi, którym można byłoby zaufać na etapie projektowania itp.
To wszystko poszło nadzwyczaj sprawnie, łagodnie i pozytywnie.
Nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że było to opatrznościowe
działanie. Spotkałem nadzwyczajnych ludzi. Poczynając od Pani,
która przygotowała projekt. Pierwszy pomysł, to zrobienie czegoś
dużego. I taki został wykonany – projekt Domu dla 50 osób.
Wszystko w oparciu o fundusze PFRON. Miałem od nich zapewnienie na piśmie, że sfinansują wykonanie projektu do wysokości
jednego miliarda złotych (jeszcze przed denominacją złotówki).
Biuro projektowe zajęło się tym – zresztą uczciwie i dobrze wykonali ten projekt. Mając to wszystko zrobione, pojechałem do
PFRON. Miałem również obietnicę, że po podpisaniu odpowiednich dokumentów w ciągu miesiąca pieniądze wpłyną do wspomnianego Biura. Kiedy tam się zjawiłem, przedstawiłem dokumentację, przypomniałem o wspomnianym zapewnieniu, lecz okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Mijały tygodnie, a potem
miesiące, a pieniędzy nie było. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać.
Okazało się, że pełnomocnika, który podpisywał dokumenty, już
nie ma, kogoś innego również już nie ma itp. Musi więc zebrać się
rada nadzorcza; ta się zebrała, ale nie podjęła decyzji. Zarząd, który miał zadecydować, też nie podjął decyzji. Prezes PFRON nie
chciał ze mną rozmawiać, a my wciąż mieliśmy ogromny dług.
Wtedy udało mi się zaangażować w sprawę dwóch posłów, których
poprosiłem o pomoc, jako że dla posłów prezes PFRON musiał
znaleźć czas. Przyjął nas rano, a po południu pieniądze były już na
koncie. Nie było więc już żadnych problemów. Ale wtedy sobie postanowiłem, że już więcej nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, że moja noga w PFRON już nie stanie. Bo jeżeli mając takie poważne zapewnienie, nie mogę zdobyć pieniędzy, to nie wiem,
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czy w przyszłości będę mógł cokolwiek zrobić. Cała dokumentacja tego wielkiego projektu została zmarnotrawiona, a ja postanowiłem realizować swój zamiar małymi kroczkami, na tyle, na ile
mogę, a nie w oparciu o niesolidne obietnice.
 Czyli za cenę rezygnacji nawet z bardzo wysokiej dotacji
zdecydował się Ksiądz na niemal pionierską formę działania bez
gwarancji na pozyskanie odpowiednich środków, licząc raczej na
Bożą Opatrzność?
 Rzeczywiście. Tylko i wyłącznie. Bo zaczęło się wszystko
z własnych zasobów, ale też miałem sytuację tego typu, że był tutaj mały dom, który wymagał kapitalnego remontu. Wszystko trzeba tam było zmienić, ponieważ wcześniej Burmistrz w tym małym
domu umieścił „fachowców od denaturatu”. Sam widziałem, jak
oni zażywali ten trunek. Tak więc wszystko, co znajdowało się
w domu, było proporcjonalne do ich zamiłowań. Trzeba więc było niemal wszystko zburzyć. Zbudować od nowa. Opatrznościowo trafiłem na doskonałą firmę budowlaną, która wywiązała się
z powierzonego zadania terminowo i uczciwie. Płaciłem wykonawcy w ratach. Gdy nadszedł termin ostatniej zapłaty, okazało się, że
tych pieniędzy nie miałem. Nie bardzo nawet miałem skąd pożyczyć, bo już wyczerpałem wszelkie źródła. Gdy wstałem rano, pojawiła się jedna myśl, że muszę płacić, a nie mam skąd! Plątałem
się więc po całym domu, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Mijały godziny i w południe pomyślałem, że pojadę do wykonawcy i przeproszę go – głowy mi przecież nie urwie, może zrozumie i jeszcze
trochę poczeka na swoją należność. Gdy już byłem gotów do wyjścia, dostałem telefon. Zadzwonił mój znajomy, z którym od dawna nie miałem kontaktu, i zadał pytanie: czy mi nie potrzeba pieniędzy. Oczywiście potwierdziłem swoją pilną potrzebę. I opowiedział mi historię, że zjawił się u niego pewien znajomy Niemiec,
który zostawił pieniądze, aby przeznaczyć je na dobry cel. Zapy-
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tałem, ile jest tych pieniędzy. Było akurat tyle, aby zapłacić wspomnianą ratę. I jeszcze trochę zostało. Trudno więc o bardziej namacalny dowód Bożej Opatrzności. Wtedy zrozumiałem, że o kwestie finansowe nie będę się musiał specjalnie troszczyć.
 W tej relacji Księdza widzę analogię do doświadczeń Matki Czackiej na samym początku budowania Zakładu w Laskach.
Niejednokrotnie bywała ona również w sytuacjach bez wyjścia.
Nieoczekiwanie pojawiała się ni stąd ni zowąd nieoczekiwana okazja, osoba, która przekazywała jej tyle środków, ile akurat trzeba
było na pokrycie konkretnych potrzeb. Jest więc tutaj wspólny
mianownik między tym, co robiła kiedyś Matka Czacka, a tym,
co robi teraz Ksiądz?
 Dla mnie to byłby wielki zaszczyt, gdyby taki wspólny mianownik był. Nie ukrywam, że sam staram się czerpać z idei Matki Czackiej, z tego wszystkiego, co było na początku historii Lasek – tego fundamentu, który wówczas był położony. Jest to dla
mnie niedościgły wzór.
 To nie tylko próba powielenia początków Dzieła Matki
Czackiej, ale przede wszystkim kontynuacja.
 Owszem. Bo o ile ma to mieć jakiś sens, to musi być zakorzenione w pomyśle, który na początku przyświecał Lasakom, kiedy Matka swoją myśl z taką determinacją realizowała. I dzięki czemu Laski były takie, jakie były. Chciałbym, aby coś z tego było
również tutaj przez cały czas.
 Wiem, że nawet były takie pomysły, aby siostry z Lasek włączyły się w to dzieło. Jakoś to w końcu nie wyszło. Niemniej Laski nadal wspierają Księdza działania, przede wszystkim duchowo. Ale chyba nie tylko duchowo?
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 Ja byłem zawsze i nadal jestem otwarty na współpracę z siostrami z Lasek. Nawet przed kilkoma miesiącami odbyłem z Matką Generalną rozmowę na ten temat, dając do zrozumienia jasny
obraz mojej postawy. Nigdy nie cofnąłem chęci współpracy z siostrami. Z mojej strony to zaproszenie jest stale aktualne.
 Był okres, że jakieś siostry z innego zgromadzenia współpracowały z Księdzem.
 Tak. Wprawdzie nie od samego początku. Przyszły tutaj
w 2006 albo 2007 roku. Były to siostry świętego Karola Boromeusza, ale nie Boromeuszki. Założył je belgijski kapłan i jako patrona zgromadzenia wybrał świętego Karola Boromeusza. W odróżnieniu od Boromeuszek nazywano je Karolankami. Ponieważ
uzyskały unijne dotacje na uruchomienie swojego własnego hospicjum, które powstało w tym roku, dlatego opuściły Niepołomice.
 Powstała więc jakaś luka do zagospodarowania.
 Luka ta musiała być od razu zagospodarowana. Niewidomi mieszkańcy nie mogli odczuć, że stało się coś, co miałoby zakłócić funkcjonowanie tego wszystkiego. Musiały wejść w to miejsce osoby świeckie. Mam nadzieję, że wszystko więc funkcjonuje jak należy, co nie przekreśla – jak powiedziałem – wciąż
aktualnej perspektywy współpracy z siostrami z Lasek.
 Gdy chodzi o dzień dzisiejszy. Jaka jest struktura organizacyjna Domu?
 Należałoby sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie: co to
jest ów Dom? Jest to ważne nie tylko w wymiarze słowa, ale istoty. Nie jest to jakaś placówka czy ośrodek, nie instytucja, ale wła-
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śnie Dom. Myślę, że każdemu człowiekowi, aby mógł żyć dobrze
i szczęśliwie, jest potrzebne przekonanie o swojej użyteczności.
Przy czym nie chodzi o to, by ugotować dobry obiad czy przygotować spanie. To może być dobre na tydzień czy nawet miesiąc.
Ale jeżeli to ma być Dom, to jego mieszkańcy przez swoją nieustającą użyteczność powinni doświadczać poczucia szczęścia w życiu. Jest wiele sposobów, które mają doprowadzić do tego przekonania. Jest to codzienność naszego funkcjonowania. W tej chwili żyjemy w dwóch domach na wspólnym podwórku. Najpierw był
jeden dom, później rozbudowany. Kiedy zastanawialiśmy się co
dalej, powiedzieliśmy sobie, że to nie powinna być rozbudowa, lecz
budowa nowego domu. Funkcjonowanie wspólnoty osób niewidomych w dwóch oddzielnych domach jest trudniejsze organizacyjnie. Ale jest na pewno sensowniejsze, zwłaszcza gdy chodzi
o budowanie głębszego wymiaru mniejszej wspólnoty, pewnych
więzi, które łączą ludzi mieszkających w tym samym domu. Było tutaj osiemnastu niewidomych. W tej chwili jest ich szesnastu.
O bardzo różnym stopniu sprzężenia kalectwa. Najbardziej sprawni są absolwenci Lasek z Domu św. Maksymiliana. Ale są też absolwenci szkoły w Radomiu i tacy, którzy w ogóle nie kończyli żadnych szkół, mają bardzo duże ograniczenia umysłowe czy dodatkowe choroby i niepełnosprawności. Z tak zwanego personelu są
w tej chwili cztery osoby. Oprócz tego dwie panie, które dochodzą. To zmusza nas do niezwykle intensywnej obecności, ponieważ trzeba nieraz być do dyspozycji nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy, służąc różnego rodzaju pomocą.
To co jest niezwykle ważne, to ogromna życzliwość, która towarzyszy nam od samego początku. W pierwszym okresie mogło
to być uzasadnione takim ludzkim sposobem myślenia – jest to
coś nowego, jakaś odmienność, więc i zainteresowanie ludzi większe. Ale mijają lata. Minęło już niemal dwadzieścia lat, a ta życzliwość się nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie, jest ciągle duża, a może nawet i większa. A może po prostu proporcjonalna do potrzeb.
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Ta ludzka życzliwość – nie mam tutaj żadnej wątpliwości – jest
przejawem Bożej Opatrzności, która posługuje się ludźmi o dobrych sercach. Bo jest cały wymiar kwestii bytowej – a jeszcze
wcześniej inwestycyjnej, kiedy były tutaj budowane domy. Bo jest
jeszcze trzeci dom, który w tej chwili służy dzieciom i młodzieży z okolicy jako świetlica środowiskowa, gdzie odbywają się popołudniowe zajęcia. W Niepołomicach jest coraz więcej dzieci,
szkoły pękają w szwach. Jest tutaj coraz więcej młodych ludzi.
W tym nowym budynku jest sala gimnastyczna. Trzeba to wszystko utrzymać. Przeważająca większość finansów to tylko i wyłącznie dobroć ludzkich serc. Nigdy i nigdzie nie prowadziłem i nie
prowadzę żadnej akcji i żadnej reklamy. Przez te wszystkie lata także nie wystosowywałem żadnych próśb o pomoc czy o finansowe wsparcie.
 Można więc chyba powiedzieć, że jest dowód na istnienie
Bożej Opatrzności. Wydaje się, że to chyba jedyna droga, która
może dać impuls do autentycznego pomagania w taki sposób, jak
to było za czasów pierwotnego chrześcijaństwa. Tak przecież było również na początku rodzącego się Kościoła.
 Oczywiście. Ten wymiar zainteresowania drugim człowiekiem był u podstaw. Niewątpliwie atutem dla nas jest małomiasteczkowość. Bo gdyby taki pomysł był w Warszawie, to prawdopodobnie byłoby wiadomo o tym na jakiejś jednej czy drugiej ulicy, a pewnie potem zginęłoby to w anonimowości. Natomiast małe
miasteczko ma swoje plusy i swoje minusy. Ludzie wszystko wiedzą. Może to są drobne rzeczy, ale dla mnie niezwykle ważne. Na
przykład to miejsce jest miejscem otwartym, także w tym sensie
dosłownym. Nigdy nie zamykamy bramy. Jest ona zawsze
otwarta. Każdy może przyjść o każdej porze. Drzwi do domu są
zamykane, ale tylko na noc. Ktoś zadzwoni, otwieramy. Jak w domu. Nie mamy też niczego, co byłoby do ukrycia. W jakimkolwiek
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wymiarze. Ludzie nas widzą. Ta życzliwość przejawia się w bardzo różnych formach pomocy, ale także i poprzez zapraszanie nas
na różnego rodzaju wydarzenia, które się tutaj dzieją. Zaakceptowano nas. Ludzie z otoczenia mają przekonanie, że to, co się tutaj dzieje, ma sens oraz że ich pomoc nie jest marnotrawiona.
 Przejdźmy może teraz do bardziej praktycznej warstwy
działań związanych z codziennością funkcjonowania Domu.
A więc chodzi o tę zwykłą, nieraz szarą rzeczywistość z jaką mamy do czynienia w każdym domu. Jak wygląda tutaj rytm funkcjonowania domowników w typowym dniu powszednim?
 O wpół do ósmej rano jest Msza święta w naszej kaplicy domowej, na którą przychodzą ci, którzy chcą. Nie ma jakiegokolwiek nakazu. Nigdy nie było tak, żebym odprawiał tę Mszę świętą sam. Nigdy też nie było tak, aby w zwykłym dniu byli wszyscy.
Na ogół jest ich więcej niż mniej. Po Mszy świętej przygotowujemy śniadanie. Nikt nikogo nie obsługuje, tylko każdy na miarę swoich możliwości coś wnosi. Niektórych – mniej samodzielnych – trzeba oczywiście ubrać, umyć – ale to już inna sytuacja
w przypadkach szczególnych. Wszyscy pozostali jednak mniej lub
bardziej włączają się w pomoc. Po śniadaniu także pomagają przy
zmywaniu naczyń. O godz. 10.00 zaczynamy zajęcia. Nie wszyscy uczestniczą w tych samych aktywnościach. W czasie zimowym
są to zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem gliny, sznurka, wełny. Latem mamy możliwość pracy w ogrodzie. Oprócz tego są jeszcze stałe cotygodniowe zajęcia, prowadzone przez aktorkę z Teatru Bagatela w Krakowie. A raz w tygodniu przyjeżdża do nas Pani z miejscowego Zamku, która prowadzi różnego rodzaju zajęcia
manualne. Zajęcia te trwają aż do obiadu, który jest o godz. 13.00.
Po obiedzie – jeżeli jest ciepło – wspólny spacer albo rowery. Jeżeli jest zimno – mamy do dyspozycji salę gimnastyczną oraz inne pomieszczenie, które nazywamy siłownią, gdzie mamy trochę
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sprzętu do wykorzystania. Kolacja jest o godz. 17.30. Przy czym
nie chodzi o to, aby wypełnić im za wszelką cenę ten czas, ale
przede wszystkim, by nauczyć ich umiejętności wykorzystywania
tego czasu. Aby to nie był tylko pretekst do leżakowania, choć
w przypadkach uzasadnionych, gdy jest prawdziwa przyczyna
zmęczenia, jest możliwość wypoczynku. Chodzi też o to, aby przeznaczyć ten czas na korespondencję, czytanie, czy muzykowanie,
z wykorzystaniem także możliwości dzielenia się z innymi swoimi umiejętnościami wokalnymi czy muzycznymi. O godz. 19.30
mamy regularne spotkania, w których wszyscy uczestniczą. Zwykle poruszamy jakieś ważne dla wspólnoty sprawy bieżące, omawiamy minione zdarzenia lub dzielimy się najbliższymi planami.
Łączymy to też z lekturą książki, która niesie ze sobą jakieś wartości. Jest też okazja do rozmowy. Spotkanie to kończy się przejściem do kaplicy i wspólną modlitwą. Później jest taki czas, który można sobie zagospodarować po swojemu. Ale słabsi idą już
spać. Bywa, że niektórzy potrzebują pomocy w umyciu czy innych
czynnościach higienicznych.
 Z punktu widzenia tych, którzy pomagają w ciągu dnia –
czy jest dla nich jakiś czas na wypoczynek, czy też należy być do
dyspozycji „Chłopców” – bo tak się czasem mówi o mieszkańcach
tego Domu – na okrągło?
 Gdyby to przełożyć na wymiar czasu pracy etatowego pracownika internatu to prawdopodobnie byśmy „wyrobili” ten czas
w ciągu trzech dni. U nas jest podobnie jak w domu. Matka nie powie, że jej czas opieki nad dzieckiem minął. U nas nie ma ani zakresu obowiązków, ani limitu czasu. Oczywiście, jakieś chwile wolne muszą być. Ale czas zaangażowania u nas jest niewymierzalny.
 Myślę, że to coś niezwykłego w odniesieniu do innych form
ścisłej współpracy między tymi, którzy potrzebują pomocy, a ty-
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mi, którzy im pomagają. Tak czy inaczej, byłaby potrzeba jakiegoś wzmocnienia kadrowego, aby w miarę racjonalnie tę pomoc
realizować.
Nawiążę teraz do innej kwestii związanej z przyznaniem Księdzu nagrody im Ks. Józefa Tischnera. Czy Ksiądz spodziewał się
tej nagrody?
 Powiedzmy sobie inaczej – mnie to jest zupełnie obojętne.
Jest pewne założenie z mojej strony: im mniej szumu, tym lepiej.
Ponieważ to, co się tutaj dzieje, jest trochę na zasadach „partyzantki”. Boję się bardzo sformalizowania tego miejsca. W związku z tym
boję się różnego rodzaju urzędników, którzy chcieliby wsadzać tutaj swój nos. Chętnie zapraszam każdego, kto chce kontrolować to
miejsce pod kątem tego, co dzieje się w odniesieniu do niewidomych mieszkańców w Domu. Proszę bardzo, mogą wówczas ciągle przyjeżdżać. Natomiast rzeczywistość jest taka, że wielu urzędników jest bardziej zainteresowanych na przykład tym, w jaki sposób jest obierana marchew albo jak składowane są ziemniaki, lub
jak się zmywa naczynia. Jeżeli będziemy mieli na uwadze odniesienie do Domu przez duże „D”, wszystko to nie jest ważne. Ważny jest człowiek. I dlatego wszelkiego rodzaju „szum” w jakimkolwiek wymiarze – nawet w pozytywnym sensie docenienia tego, co
my tutaj robimy – jest jakąś przeszkodą, bo może spowodować, że
ktoś będzie chciał się wykazać i sprawdzać. To nie o to chodzi.
 Rozumiem to doskonale, że wszelkiego rodzaju afisz może być dla jednych nawet wielkim marzeniem, a dla innych może zasłaniać istotę ich zaangażowania. Nawet jeżeli to jest ze
wszech miar zasłużona nagroda.
 Może to być przeszkoda w tym sensie, o którym tutaj mówimy. Natomiast, jeżeli chodzi o nagradzanie, to szczerze mówiąc,
jestem jakimś szyldem tego miejsca. Ludzie z bliskiego czy dal-
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Zrywanie owoców
w ogrodzie

szego otoczenia dostrzegają ten Dom i funkcjonuje on w świadomości mieszkańców okolic jako „Dom księdza Jacka”. Natomiast
jeżeli bierzemy pod uwagę fakt nagradzania, to przede wszystkim
trzeba byłoby nagradzać dwoje ludzi, którzy są tutaj od samego
początku: Panią Teresę Herman i Pana Adama Bieżejewskiego.
Dzięki nim miejsce to jest takie, jakie jest. To ludzie, którzy zrezygnowali przed wieloma laty z jakichkolwiek aspiracji osobistych.
Trwają tutaj z jeszcze większym zaangażowaniem niż najlepsi rodzice w stosunku do swoich rodzonych dzieci. Oni są tutaj całym
swoim sercem i całym swoim czasem. Są w to miejsce wtopieni.
Tak naprawdę, gdyby ich nie było… Właściwie to im ta nagroda
się należy.
 Myślę, że gdyby doszły jeszcze ze trzy osoby podobne do
Pani Teresy i Pana Adama, szczęście byłoby bezgraniczne.
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 To szczęście polegałoby na tym, że można byłoby przyjmować nowych mieszkańców. Co jakiś zdarza się, że jestem proszony o możliwość przyjęcia nowych osób i muszę odmawiać. Tych
osób jest bardzo dużo. Nie prowadzę żadnej listy. Nie mogę obiecywać niczego w określonym wymiarze czasowym, ale gdyby była możliwość, chętnie przyjęlibyśmy nawet 50 osób. Gdyby było
więcej opiekunów, którzy zechcieliby ofiarować kawałek swojego życia, jest to perspektywa realna. Jesteśmy na to przygotowani.
 Rzeczywiście. Pani Teresa i Pan Adam są dużym wsparciem
dla Księdza. Ale czy jest ktoś, kto poza nimi mógłby Księdza kiedyś zastąpić jako „duch poruszający”?
 Ufam znakom Bożej Opatrzności. I właściwie jedynym,
trudnym problemem jest liczba zaangażowanych opiekunów. Ponieważ wielokrotnie Pan Bóg wspierał mnie w sprawach organizacyjnych i finansowych, ufam, że i na tym odcinku mnie wspomoże. Wciąż rozglądam się wokół, choć na razie efekty są mizerne. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ufać…
… i czekać, aż tacy się znajdą.
 Bardzo bym prosił, aby przygotowując materiał o naszym
Domu, nie pominąć fragmentu dotyczącego roli Pani Teresy i Pana Adama. Są to osoby, które zasługują na najwyższe uznanie.
I może jeszcze jedna sprawa, dotycząca mojego powiązania z Dziełem Matki Czackiej, z Laskami. Od samego początku jestem pełnomocnikiem Zarządu TOnO do prowadzenia tego Domu. Jest
to dla mnie wyraz dużego zaufania, które mi Państwo okazaliście.
I bardzo mi na tym zależy, aby to miejsce było jakąś cząstką Dzieła. Obawiam się, że przyszłość w zakresie relacji z Laskami może być trudna. Może to jest jakiś znak czasów, których ja do koń-
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Ogród

ca nie rozumiem, ale jednak ten wymiar formalistyczny wkrada
się w tamto miejsce. Natomiast jeżeli nasz Dom ma funkcjonować, powinno się uszanować dotychczasowe zasady. Gdyby to
miało się stać nadmiernie sformalizowane na zasadzie kolejnego
Domu Pomocy Społecznej, to ja jestem wówczas niepotrzebny. Bo
nie o to w tym wszystkim chodzi.
Współpraca z Towarzystwem jest dla mnie niezwykle ważna.
Jak Pan zauważył, codziennie zwracamy się o wstawiennictwo
Matki Czackiej nie tylko w oparciu o zewnętrzne znaki wiszące
ku ozdobie, ale jako odniesienie do tego, co było u początków Jej
Dzieła.
 Patrząc na to wszystko, co się tutaj dzieje, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to są po prostu Laski, tyle że w innym miejscu. Ale Duch ten sam. Dlatego próby umieszczania tej
rzeczywistości w innych ramach byłyby niepowetowaną stratą
i zubożeniem. Laski i Niepołomice to integralna całość.
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 Tak bardzo chciałbym, aby to była integralna całość właśnie w wymiarze Ducha, a nie tylko litery, która wydaje się być
drugorzędnym aspektem naszego zaangażowania.
 Również mnie taka optyka widzenia spraw odpowiada, bo
koresponduje z tym, o czym pisałem swego czasu, dzieląc się na
łamach „Niewidomego Spółdzielcy” refleksjami z pobytu w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia we wspólnocie „L’Arche” u Jeana Vaniera. Refleksje te zatytułowałem: Umocnić się duchem. Myślę, że zarówno w Laskach, jak i w Niepołomicach to sformułowanie może być nadal aktualnym kluczem do szukania optymalnej formy pomocy tym, którzy jej od nas oczekują.
Poza tym wydaje mi się, że Niepołomice, czerpiąc z doświadczenia Dzieła Lasek, jednocześnie mogą stanowić dla Ludzi Lasek inspirację do odczytania na nowo myśli Matki Czackiej.
 Jeżeli Pan tak uważa, to odczytuję to jako najwyższy komplement i dowód uznania dla tego, co tutaj robimy. I za to gorąco dziękuję.
 Ja również.

10. ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY JOANNY
Siostra Joanna Lossow FSK*

Siostra Joanna o sobie**

W rodzinie
rodziłam się 10 lipca 1908 roku w Boruszynie koło Czarnkowa jako córka Józefa i Heleny z domu Szembek. Było nas
czworo rodzeństwa. W roku 1910 przeprowadziliśmy się z Boruszyna do Gryżyny koło Kościana, głównej siedziby naszej rodziny.
Siostry moje: Maria Adamowa Daszewska i Zofia Władysławowa Doria-Dernałowicz nadal żyją [Maria zm. 8 marca 2004
roku, Zofia zm. 25 października 2003 r.], brat mój Aleksander zginął, rozstrzelany przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego, 6 sierpnia 1944 roku.

U

Nauka i studia
Do roku 1920 uczyły mnie w Gryżynie nauczycielki prywatne.
Od roku 1920 uczęszczałam do szkoły średniej w Poznaniu.
Maturę zdałam w gimnazjum humanistycznym sióstr Urszulanek
w czerwcu 1926 r.
Na Uniwersytecie Poznańskim uzyskałam 17 listopada 1931 r.
magisterium w zakresie filologii romańskiej.
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Przez rok akademicki 1931/1932 studiowałam w „Institut Catholique” w Paryżu filozofię ścisłą, gdzie wykładał m.in. Jacques
Maritain. Równocześnie studiowałam tam Summę Teologiczną
św. Tomasza z Akwinu pod kierunkiem ks. prof. Lallement i ks.
Lequais, profesora na Wydziale Teologicznym.
Formacja własna – praca oświatowa – charytatywna
Po maturze angażowałam się czynnie w działalność Wielkopolskiego Koła Młodych Ziemianek, których prezeską była Maria Sczaniecka, późniejsza Zygmuntowa Krzysztoporska. Praca nasza szła w trzech kierunkach:
Formacja własna – przez rekolekcje, wykłady, seminaria, kursy – głównie w zakresie doktryny chrześcijańskiej, nauk społecznych i psychologii. Założyłyśmy Klub, którego byłam sekretarką.
W jego lokalu odbywały się spotkania naukowe.
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Akcja oświatowa
Zgodnie z warunkami naszego miejsca w społeczeństwie zajęłyśmy się przede wszystkim młodzieżą wiejską. Tak jak wiele
młodych ziemianek założyłam i prowadziłam w naszej parafii Stowarzyszenie Młodych Polek, które grupowało dziewczęta z Gryżyny i wiosek okolicznych. Była to praca bardzo potrzebna, długofalowa i wielokierunkowa, toteż prowadziłam ją systematycznie, aż do mego wstąpienia do Zgromadzenia.
Odgórnie, w ramach Akcji Katolickiej, kierował nami Zarząd
Zjednoczenia Młodzieży Polskiej z siedzibą w Poznaniu. Na jego czele byli ks. kanonik Szulc, p. Zofia Ozdowska i inni. Służyli nam, w razie potrzeby, swoim doświadczeniem oraz cennymi
materiałami.
W okresie moich studiów w Poznaniu uczyłam robotnicę fabryczną, aby uzupełnić braki jej wykształcenia, gdyż miała za sobą jedynie szkołę niemiecką o tendencjach germanizacyjnych.
Nie tylko Koło Młodych Ziemianek dawało mi impuls do włączenia się w akcję oświatową, gdyż prowadziłam ją właściwie od
dziecka. W okresie, gdy Wielkopolska była pod zaborem pruskim,
moja matka zbierała dzieci z naszej parafii na lekcje polskiego pod
pozorem zabawy z nami. Dzieci przychodziło tyle, że nie dało się
ich pomieścić w żadnym z pomieszczeń naszego skromnego domu. Te więc, które nie mieściły się w największym pokoju, gdzie
nauczała moja matka, były przez nią sadzane w trzech mniejszych,
gdzie „nauczycielkami” byłyśmy my – trzy jej córki, w wieku 8–
12 lat. Ja byłam z nich najmłodsza. Oczywiście była to nauka na
elementarnym poziomie. Chodziło głównie o budzenie w dzieciach ich tożsamości narodowej, bo były w szkole manipulowane i germanizowane. Nauka polegała na czytaniu i pisaniu w języku polskim wybranych fragmentów z dziejów narodu i śpiewach
patriotycznych.
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Zaszczepiony tak wcześnie „bakcyl pedagogiczno-społeczny”
owocował i w latach następnych.
Pamiętam na przykład, że będąc jeszcze w szkole średniej,
przez długi czas uczyłam chłopca spotkanego na ulicy i doprowadziłam go do egzaminu w gimnazjum.
Stałe przemieszczanie się między Poznaniem, gdzie uczyliśmy
się, najpierw w szkołach średnich, a następnie wyższych, a Gryżyną – naszym domem rodzinnym, pozwoliły nam udzielać się
w obydwu miejscowościach.
Akcja charytatywna
Młode ziemianki, które jak ja przebywały w Poznaniu dla studiów lub z innych powodów, podjęły jako główne swoje zadanie
opiekę nad samotnymi matkami i ich licznymi dziećmi gnieżdżącymi się wówczas w opłakanych warunkach w barakach na przedmieściu Poznania. Potrzeba tam było niekończącej się pomocy
moralnej i materialnej. Byłam w nią bardzo zaangażowana.
Ziemianki młode, które nie miały kontaktu z Poznaniem, podejmowały inne akcje, między innymi: przepisywanie brajlem
książek dla niewidomych w Laskach, zbiórkę dla nich i dla innych
zakładów odzieży, opiekę nad chorymi na swoim terenie, zakładanie krążących bibliotek dla rozprowadzania wartościowych
książek i czasopism, organizowanie wczasów dla niezamożnej
młodzieży. Podejmowałyśmy też współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem i oczywiście pomagałyśmy naszym matkom zrzeszonym w Towarzystwie Ziemianek Wielkopolskich w ich różnorodnych zadaniach. Pamiętam, że kwestowałam po okolicznych
dworach żywność i pieniądze na kolonie dziecięce, pomagałam
także w pracy na rzecz włościanek.
Od lipca 1932 roku do wiosny 1933 roku przebywałam w Zakopanem, lecząc w sanatorium gruźlicę, której nabawiłam się
w czasie roku spędzonego w Paryżu.
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W Zgromadzeniu
Dnia 24 maja 1933 roku wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Obłóczyny 6 stycznia 1934 roku, profesja pierwsza – 6 stycznia 1936 roku, a profesja wieczysta – 6 stycznia 1942 roku.
Praca i funkcje
Laski – Zakład i Dom Rekolekcyjny – do roku 1939
Funkcje moje były następujące:
Do rozpoczęcia wojny w 1939 roku – wychowawstwo, internat chłopców niewidomych (dwie grupy: chłopców normalnych
i upośledzonych umysłowo), kwesta na terenie kraju na rzecz Zakładu dla Niewidomych i Domu Rekolekcyjnego w Laskach. Zarząd Domem Rekolekcyjnym, sekretariat Sługi Bożego Ks. Władysława Korniłowicza. W latach mniej więcej 1936–1939 (do wybuchu wojny) byłam przełożoną zakonną grupki sióstr
pracujących w Domu Rekolekcyjnym, gdyż stanowiłyśmy oddzielny dom zakonny. Przez kilka lat byłam także Radną Generalną,
co trwało nadal i po roku 1939, w czasie okupacji. Dat nominacji na obydwa wymienione stanowiska nie pamiętam.
Warszawa – Żułów – Laski do roku 1960
We wrześniu 1939 roku, w czasie oblężenia Warszawy, zostałam (zgodnie z wyborem Matki Czackiej) mianowaną przez władze miasta komendantem straży obywatelskiej posesji Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi przy ul. Wolność 4, pełniąc tam
wszystkie obowiązki związane z tą funkcją. Przyszło nam tu przeżyć wiele: zbombardowanie naszego warszawskiego domu, ciężkie zranienie Matki Czackiej i kilku sióstr, śmierć od pocisku naszej postulantki, głód i bezdomność, poszukiwanie wśród ognia
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i gradu kul schronienia dla ciężko rannych, wartę na dachach w celu likwidowania bomb zapalających itp.
Były to dni pełne grozy, ale o tym oddzielnie więcej pisałam
przed laty, na zlecenie przełożonych.
Po kapitulacji załatwiałam liczne sprawy Lasek z władzami
okupacyjnymi, między innymi starałam się o przydziały żywności na utrzymanie Zakładu. Na ten sam cel kwestowałam po
wsiach, zbierając produkty.
W latach 1940–1941 byłam przełożoną domu zakonnego
w Warszawie, przy ul. Wolność 4. Za mojej kadencji i w grudniu
1941 roku Niemcy eksmitowali nas na ul. Sienną 63, gdyż ulicę
Wolność włączali do getta (Aneks I).
W tym okresie, jako delegatka Zarządu Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi do spraw placówki Towarzystwa w Żułowie,
dojeżdżałam tam, w razie potrzeby. Nie było wtedy normalnej komunikacji, trzeba więc było podróżować, jak się dało, częściowo
pieszo, częściowo przypadkowymi okazjami, chłopskimi furmankami itp.
Pismem z dnia 26 maja 1940 roku Przełożonej Generalnej
i Założycielki naszego Zgromadzenia – Matki Elżbiety Czackiej,
zostałam delegowana do przeprowadzenia wizytacji domu zakonnego w Żułowie. Miałam ją przeprowadzić, zgodnie z zaleceniem,
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początkowo wspólnie z obecną tam s. Teresą Landy, pierwszą Radną Generalną, a w drugiej fazie już sama.
Od momentu objęcia Żułowa przez „Liegenschaft” (Zarząd
Niemiecki), to jest od 12 stycznia 1942 roku, podjęłam obowiązki przełożonej domu zakonnego w Żułowie i kierownictwo tej placówki, ponieważ tegoż dnia musiała nagle Żułów opuścić dotychczasowa przełożona – s. Teresa Landy, będąc, jako Żydówka,
śmiertelnie zagrożoną ze strony okupanta.
Moje miejsce na stanowisku przełożonej w Żułowie zostało
później zatwierdzone przez Matkę Czacką i trwało do roku 1947
(Aneks II).
Pod koniec roku 1944 założyłam, w kontakcie z oddziałem lubelskim Czerwonego Krzyża (mec. Ludwik Christians), Dom
Ociemniałego Żołnierza w Surhowie, 10 km od Żułowa. Do prowadzenia gospodarstwa skierowałam tam dwie siostry z naszego
domu zakonnego w Żułowie i zaproponowałam ks. Nikodemowi Domańskiemu, uchodźcy z diecezji lwowskiej, który od dłuższego czasu przebywał w Żułowie, aby przeniósł się do Domu
Ociemniałego Żołnierza w Surhowie i objął tam obowiązki kapelana. Zaangażowałam nadto dwie osoby świeckie: p. Annę Wąsowiczową, żonę lekarza, jako zarządzającą, i żołnierza Bolesława
Harbarczuka, jako sanitariusza prowadzącego również śpiewy,
gdyż w cywilu był organistą.
W tym celu uzyskałam od płk. Grosza zdemobilizowanie Harbarczuka, aby umożliwić mu podjęcie tej pracy. Dla mnie zaś wydał zaświadczenie pozwalające mi udać się do Lasek w sprawach
Schroniska Ociemniałego Żołnierza, które umożliwiło mi poruszanie się po opanowanej przez Sowietów Warszawie.
Pułkownik Wiktor Grosz, (późniejszy generał) zdecydowany
komunista – współtwórca Komunistycznego Związku Patriotów
Polskich i Armii Kościuszkowskiej w Rosji – przybył w jej szeregach do Lublina. Odniósł się tu bardzo pozytywnie do moich
próśb – katolickiej zakonnicy.
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W tym czasie od wielu miesięcy kontakt z Warszawą, a więc
i z Laskami, był całkowicie przerwany na skutek Powstania Warszawskiego i działań wojennych. Pociągi oczywiście nie kursowały.
Pierwszy raz po tej przerwie udało mi się niemal cudem skomunikować z Laskami dnia 25 stycznia 1945 roku. Wskoczyłam
w Lublinie, mimo protestów prowadzących, do odjeżdżającej wojskowej ciężarówki i dojechałam nią na warszawską Pragę. Gdy doszłam do Wisły, okazało się, że mostów jeszcze nie ma. Rzeka była zamarznięta z powodu silnego mrozu, więc przeszłam na drugą stronę po lodzie. Zostałam wówczas zatrzymana przez
wojskową straż sowiecką, ale mnie w końcu wypuścili, gdy im pokazałam przepustkę podpisaną przez pułkownika Grosza, mogłam
więc udać się do Lasek.
Na ręce Matki Elżbiety Czackiej przekazałam Laskom Dom
Ociemniałego Żołnierza w Surhowie, z ramienia których przejął
go wkrótce, bo już w lutym tegoż roku 1945, p. Henryk Ruszczyc.
Tego dnia dowiedziałam się od sióstr w Laskach, że mój brat został wyciągnięty przez Niemców ze Szpitala Karola i Marii, gdzie
leżał ciężko ranny, i rozstrzelany dnia 6 sierpnia 1944 roku.
Od września 1947 do 1950 roku byłam mistrzynią nowicjatu
w Laskach.
W następnych latach prowadziłam wykłady biblijne i teologiczne dla sióstr cenzusowych oraz katechizację dla niecenzusowych w Laskach.
W tym okresie zostało u nas, w Laskach, otwarte Studium Wiedzy Religijnej dla sióstr cenzusowych [mających wykształcenie
średnie lub wyższe], na którym wykładałam kilka przedmiotów.
Poza tym zajmowałam się tłumaczeniami i wykonywałam różne prace według zleceń przełożonych.
W tych latach zapadłam ciężko na zdrowiu (serce, zapalenie
trzustki i inne). Byłam dwa razy operowana i skazana na leczenie szpitalne oraz długie, całymi miesiącami, przebywanie w infirmerii laskowskiej.
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O moich studiach po wstąpieniu do Zgromadzenia
W dzień pogrzebu śp. księdza Władysława Korniłowicza, 28
września 1946 roku, Matka Elżbieta Czacka podjęła ze mną ważną rozmowę na temat formacji naszego Zgromadzenia, której podstawą ma być doktryna św. Tomasza z Akwinu, która jest, jak zaznaczała, zdrowa, mocna i uznana przez Kościół za najpewniejszą.
Skoro ks. Korniłowicz został odwołany do Boga i z bólem
przyszło nam go pożegnać, Zgromadzenie musi samo zapewnić
sobie kontynuację tej nauki teocentrycznej, a równocześnie
uwzględniającej naturę duchowo-cielesną człowieka.
W związku z tym poleciła mi Matka rozpocząć gruntowne studia filozoficzne i teologiczne pod kierunkiem Dominikanów,
u których najbardziej autentycznie żyje myśl św. Tomasza – stwierdziła Matka Czacka.
Woli Matki stało się zadość.
Nawiązałam kontakt z Dominikanami. Przewodnikiem mych
studiów filozoficznych był o. Albert Krąpiec, wybitny filozof dominikański, późniejszy profesor i rektor KUL, a studiów teologicznych o. Romuald Kostecki, wysokiej klasy teolog.
Na moją prośbę, z pozwoleniem Matki, studia tomistyczne
podjęła także Maria Janina Borkowska – wówczas studentka rolnictwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Oczywiście – trzeba było zacząć od filozofii, a że o. Krąpiec
mieszkał w Lublinie, to tutaj miały miejsce pierwsze konsultacje.
W czasie późniejszym przyjeżdżał również do Lasek, gdzie był
przyjmowany przez Matkę Czacką, która bardzo interesowała się
naszą nauką, mogła więc być na bieżąco o niej informowana.
W czasie jednej ze swoich wizyt u Matki o. Krąpiec wyraził
opinię, że oprócz studiów dominikańskich powinnam, dla dobra
Zgromadzenia, uzyskać także odpowiednie stopnie na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Przychylając się do jego rady, Matka
Czacka dała mi odnośne w tej sprawie polecenia.
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Przebieg studiów w Zgromadzeniu:
• W latach 1942–1944 w Żułowie studia tomistyczne pod kierunkiem ks. Władysława Korniłowicza – wykłady, seminaria oraz
każdego dnia przez 2 godziny czytanie i komentowanie Summy
Teologicznej św. Tomasza z Akwinu.
• Przez rok akademicki 1947/1948 uczęszczałam na wykłady
i seminaria z historii filozofii, prowadzone przez profesora Stefana Swieżawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim.
• Absolutorium z filozofii ścisłej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z dnia 1 grudnia 1949 r.
• Absolutorium z filozofii scholastycznej na „Studium Generale” Ojców Dominikanów w Krakowie z dnia 31 grudnia 1950 r.
• Absolutorium z teologii scholastycznej na „Studium Generale” Ojców Dominikanów w Krakowie z dnia 31 grudnia 1956 r.
• Dyplom magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 21 marca 1959 r.
• Licencjat z teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 22 czerwca 1959 r.
Ku Jedności Chrześcijan 1960–1995
Od początku swego istnienia Laski były otwarte dla ludzi różnych wyznań i poglądów. Choć wyraz „ekumenizm” nie był jeszcze znany w naszym środowisku, niemniej jednak, zarówno Matka Czacka, jak i Ojciec Korniłowicz, uczyli nas przyswajać sobie
takie wartości jak: poszanowanie cudzych poglądów, serdeczna
życzliwość dla tych, którzy myślą i wierzą inaczej od nas, szukanie tego, co mimo różnic nas z nimi jednak łączy – a więc elementów, które są istotne dla ekumenizmu, jak go dziś rozumiemy.
Dla naszych założycieli nie było „Żyda ani Greka”, lecz wszyscy Chrystusowi, bo męką Jego i śmiercią odkupieni.
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Była to więc dobra szkoła, którą można by nazwać „preekumeniczną”. Toteż z wielką radością, a nawet entuzjazmem, powitałam pontyfikat Jana XXIII odnoszącego się z miłością do innych
chrześcijan, których nazywał „umiłowanymi braćmi i synami”.
Zostałam wprost urzeczona nowym stylem, który wprowadził
w Kościele, i zaczęłam śledzić jego wypowiedzi i gesty. Zapadły
mi zwłaszcza głęboko do serca jego słowa o tym, że katolicy, którzy stanowią najliczniejszą grupę pośród chrześcijan, winni wybiegać pierwsi z otwartymi ramionami na spotkanie braciom z innych Kościołów chrześcijańskich.
Idąc po tej linii, zaczęłam studiować teologię porównawczą
i ekumeniczną oraz zapoznawać się z etapami ruchu ekumenicznego, który istniał już w wielu krajach od przeszło pół wieku.
W roku 1960 zwróciłam się do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o upoważnienie do nawiązania kontaktów ekumenicznych i do przystąpienia do pracy na rzecz Jedności Chrześcijan, które otrzymałam w następnym roku. Działalność ekumeniczną prowadziłam od początku podwójnym torem:
W ramach naszego Zgromadzenia, w domu macierzystym
w Laskach i w naszym klasztorze warszawskim przy kościele św.
Marcina na Piwnej, gdzie (z serdeczną aprobatą ówczesnej Przełożonej Generalnej, Matki Stefanii Wyrzykowskiej) założyłam
Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII „Joannicum” .
W strukturach Kościelnych, w latach 1961–1989 byłam sekretarzem Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
Od 1974 do 1995 roku – członkiem Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu.
Pod koniec roku 1995 złamałam nogę w biodrze i po operacji przywieziono mnie do laskowskiej infirmerii.
Bogu niech będą dzięki za to, że w tym krytycznym dla mnie
momencie mogłam z pełnym zaufaniem przekazać kierownictwo
Ośrodka Ekumenicznego „Joannicum” siostrze Marii Krystynie,
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pod każdym względem przygotowanej do tego rodzaju pracy.
Obchodząc w tych dniach 69. rocznicę mego wstąpienia do
Zgromadzenia, w końcowym etapie mego życia zwracam się do
Matki Generalnej z gorącą i usilną prośbą o serdeczną i efektywną opiekę, teraz i po mojej śmierci, nad naszym Ośrodkiem.
Ekumenizm jest bowiem signum specificum epoki posoborowej, jak ostatnio podkreślił prof. Stefan Swieżawski1. Jest priorytetem pontyfikatów trzech papieży: Jana XXIII, Pawła VI i Jana
Pawła II.
My – siostry z Lasek – z wyraźnej i wielokrotnie wypowiadanej woli naszych Założycieli, mamy pilnie śledzić kierunek nadawany przez Stolicę Apostolską i włączać się konkretnie w aktualny rytm życia Kościoła. Jesteśmy więc predysponowane do żywego udziału w pracach i modlitwie: ut unum sint.
Drugą, nie mniej ważną motywacją prowadzącą nas do szczególnego umiłowania ekumenizmu, zwłaszcza duchowego, jest fakt,
że jesteśmy franciszkankami. Korzenie nasze tkwią więc równocześnie w Laskach, jak i w Asyżu, jako że patronem Zgromadzenia jest św. Franciszek – brat wszystkich ludzi.
Anima franciscana naturaliter oecumenica est.
(Dusza franciszkańska jest ze swej natury ekumeniczna)2.
Aneks I
Eksmisja w Warszawie – grudzień 1941 roku
Zrządzeniem Opatrzności tak się zdarzyło, że właśnie
w chwili wysiedlania przez okupanta naszej wspólnoty z domu
warszawskiego przy ul. Wolność 4 przyszedł nas odwiedzić, nic
o tym nie wiedząc, ks. prof. Stefan Wyszyński. Ujrzawszy nasz exo1

„JEDNOTA”, NR 2-3, 2002.
Pozwoliłam sobie tu na trawestację słynnej sentencji starożytnego pisarza Tertuliana z przełomu II i III wieku. Oto jego słowa: „anima humana naturaliter
christiana est” – „dusza ludzka jest z natury swej chrześcijańska”.

2
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dus postanowił towarzyszyć nam w drodze i pomóc w dźwiganiu
naszej chudoby. Wprawdzie „karawana” nasza zawierała konną
platformę, ale na niej zmieściła się tylko najcięższa część naszego dobytku i paramentów kaplicznych, resztę trzeba było nieść
w ręku czy na plecach. Na wozie umieściłyśmy tylko jedną naszą
siostrę, ciężko chorą, w gorsecie gipsowym, która chodzić nie mogła, powierzając jej ważną funkcję. W jednym ręku trzymała monstrancję, a w drugim wielki sagan z zupą, bacząc pieczołowicie,
by się nie rozlała, gdyż była dla nas niezmiernie cenna, ponieważ
nie zdążyłyśmy jej spożyć przed eksmisją, a głód mocno nam doskwierał, jak zresztą wszystkim warszawiakom w owym czasie.
Wobec stanowczego żądania ks. Wyszyńskiego, by mu przeznaczyć coś cięższego do dźwigania, otrzymał ostatecznie kociołek mosiężny ze święconą wodą, który rzeczywiście nie był lekki, a jako należący do służby kościelnej wydawał nam się najbardziej dla księdza stosowny. Włączył się więc ks. prof. Wyszyński
w nasz nieco groteskowy korowód aż do przydzielonego nam ciasnego pomieszczenia na Siennej. Zasiadł tu z nami do uratowanej zupy, krzepiąc nas w tej niełatwej godzinie serdeczną ludzką
dobrocią i Bożym Słowem.
Aneks II
W Żułowie – lata 1942–1947
Był to czas niespokojny, przeładowany tragicznymi wydarzeniami: pacyfikacja bliskiej Zamoyszczyzny, wywożenie polskich
dzieci do Niemiec, palenie okolicznych wiosek i strzelanie do gaszących pożary, akcja „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” – hitlerowcy zwozili Żydów z wielu stron i dokonali na nich
masowej egzekucji na pobliskim cmentarzu dnia 1 listopada
1942 roku. Zamordowany został między innymi nasz pracownik
– gonciarz z dwojgiem dzieci.
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Nasz dom był wielokrotnie gnębiony nocnymi napadami dzikusów, używających języka podobnego do rosyjskiego. W czasie
jednej z tych nocnych napaści przestrzelono mi welon tuż koło
ucha, co spowodowało u mnie na jakiś czas utratę słuchu. Ta dzicz
była dla nas śmiertelnym niebezpieczeństwem, zwłaszcza, gdy będąc w stanie nietrzeźwym, wyrażali chęć „pohulania”. Zagrożone było więc nie tylko samo nasze życie. Bóg wszechmocny cudem ocalał nas wielokrotnie w swym miłosierdziu od najgorszego.
Miejscowi Ukraińcy byli na służbie najeźdźców nie tylko przez
stałe donosicielstwo, ale również jako wykonawcy wspomnianych
zbrodniczych akcji okupanta. Szaleli nienawiścią, pastwiąc się
okrutnie nad bezbronną ludnością. Także nad naszym Zakładem
Liegenschaft ustanowił Ukraińca jako bezpośredniego zwierzchnika. Był nim człowiek nieuczciwy, będący w komitywie z Niemcami, donosiciel i złodziej, który wywoził z Żułowa całe wozy żywności i wszystkiego, co się tylko dało. Nasze zaś siostry, od których wymagano pracy ponad siły w podwórzu i w polu
otrzymywały minimalne racje żywnościowe, były więc stale głodne i wycieńczone.
Nasza okolica włącznie z Zakładem w Żułowie była wyznaczona przez władze niemieckie do ewakuacji i zostały już wydane
w tym celu konkretne zarządzenia. Trzeba było trwać stale w pogotowiu, w związku z czym spało się całymi tygodniami prawie
ubranym, z plecakami przy posłaniu. Perspektywa ewakuacji była dla nas niezmiernie trudna, ponieważ w naszym domu, oprócz
niewidomych, mieszkało również kilka kalek i ciężko chorych
(przypadki cukrzycy, tyfusu, gruźlicy i inne). Jak z takimi osobami wędrować, jak je chronić? Na szczęście nie doszło ostatecznie
do ewakuacji.
Oczywiście obejmowałyśmy troską nie tylko mieszkanki Zakładu, ale i ludność okoliczną, z którą przeżywałyśmy wspólnie
ciężkie lata okupacji. A ludzie garnęli się do nas, szukając ratunku, oparcia, rady i pociechy.
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Nie wszystkim udało się nam pomóc, ale pragnę tu dziś, w duchu wdzięczności Bogu, wspomnieć choć kilka wydarzeń, w których posłużył się On wyraźnie nami, jako swymi narzędziami –
oto one:
Nie zapomnę młodziutkiej dziewczyny, którą skrzywdził
uczestnik jednej ze wspomnianych band nocnych grasujących
w okolicy. Przyszła do mnie w szoku z prośbą o opiekę i przygarnięcie w Żułowie, mimo że miała dobrą, kulturalną rodzinę i rodziców, których kochała, jednak z ich zgodą do nas się zwróciła
w najcięższej chwili swego młodego życia. Pozostała więc u nas
kilka miesięcy. Oczywiście zachowałam pełną dyskrecję; poza mną
nikt w domu nie wiedział, dlaczego u nas przebywa. Starałam się
zorganizować jej naukę, aby miała jak najmniej czasu na myślenie o tragedii, którą przeżyła. Z matematyki przygotowywał ją do
matury Zygmunt Serafinowicz, kto z innych przedmiotów, dziś
już nie pomnę,
W Żułowie chronili się także wysiedleńcy z Zamoyszczyzny.
Zjeżdżali do nas na wozach z całymi rodzinami i dobytkiem, na
ile zdołali go uratować. Niestety dla tak wielkiej ilości ludzi nie
było miejsca w naszym małym domu, ale eksmisja ich przypadła
na miesiące letnie, więc dnie spędzali w naszym ogrodzie, a noce w zabudowaniach gospodarczych i czuli się z nami jakoś bezpieczniej.
Wspomagało się też i karmiło w Żułowie Żydów, których wielu było w naszych stronach, póki nie ulegli zagładzie. Udawało się
nam nawet z paru siostrami (pamiętam s. Marię Janinę) cudem
dotrzeć do nich, gdy byli już zamknięci w areszcie przez Niemców przed egzekucją. Zawiozłyśmy im parę razy ciepłe posiłki oraz
ochrzciłyśmy kilkoro z nich, którzy o to prosili. Udać się to mogło jedynie za nadzwyczajną interwencją Boską.
Podobnie było z następującym zdarzeniem, które przeżyłyśmy
podczas jednej z niedziel w czasie okupacji w Żułowie: – Uroczysta Msza święta z pierwszą Komunią wielu dzieci z okolicznych
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wiosek, celebrowana przez Ojca Władysława Korniłowicza na werandzie naszego ówczesnego domu, ponieważ Kaplica nie pomieściłaby tak licznego zgromadzenia.
Spory trawnik był całkowicie zajęty modlącymi się ludźmi.
Najbliżej ołtarza szeregi dzieci w odświętnych strojach. Dziewczynki w bieli z wianuszkami na głowach, chłopcy z przypiętymi
do marynarek kokardkami z mirtą. Za dziećmi rodzice, krewni
i liczne grono wiernych. Nastrój podniosły, modlitewny.
Nagle nasza wspólnota została otoczona kordonem wojska
niemieckiego. Było ich tak dużo, że stojąc ramię w ramię, jeden
obok drugiego, zdołali objąć wszystkich. Kilku żołnierzy prowadziło brutalnie dwóch starszych mężczyzn w kajdanach. Wszystkich ogarnęło przerażenie. Widząc co się dzieje, zeszłam z werandy, prosząc s. Bonifację władającą biegle językiem niemieckim, by
mi towarzyszyła i razem podeszłyśmy do dowództwa. Postawiono nam zarzut, że popełniliśmy poważne przestępstwo, wszak został wydany zakaz zrzeszania się, a tutaj zebrała się taka wielka gromada ludzi i podżega do buntu przeciwko jedynej prawowitej władzy. Zasłużyliśmy więc wszyscy na surowe kary i nikt nie będzie
oszczędzony.
Zapowiadała się więc groźna dla nas perspektywa, wszak konflikt mógł się skończyć obozem koncentracyjnym lub nawet rozstrzelaniem. Lecz moc i nadzieja płynęła od ołtarza, gdzie liturgia nadal
była kontynuowana i uczestnicy nabożeństwa, choć zatrwożeni, odpowiadali na wezwania celebransa oraz modlili się pieśnią błagalną. Natomiast my z s. Bonifacją próbowałyśmy czynnie ratować sytuację, jak która z nas mogła. S. Bonifacja przekonywała, że dzisiejsze nasze zebranie jest świętem dziecka, a nie żadnym wiecem
politycznym, o który nas posądzono. Ja starałam się uśmierzyć gniew
dowódcy, przynosząc mu ze spiżarni słoik miodu i osełkę masła.
Rzecz zakończyła się niemal cudem. Dowództwo nie tylko
zwolniło nas z kar, na które jakoby zasłużyliśmy, wedle odnośnego paragrafu, ale na usilne nasze prośby zdjęło również kajdany
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z obydwóch starców. Ci włączyli się natychmiast po swojemu we
Mszę św. i w podzięce za ocalenie skłaniali się kilkakrotnie Bogu przed ołtarzem tak głęboko, że czoła ich dotykały ziemi, zgodnie z tradycją Kościoła prawosławnego, do którego należeli.
Mimo wielkiej radości z uwolnienia byli jednak mocno zszokowani, pozostali więc u nas do następnego dnia, aby ochłonąć.
Zaopiekowała się nimi troskliwie s. Zyta.
Był jeszcze jeden niewidzialny dla oka ludzkiego wkład, który przyczynił się z pewnością do uratowania Żułowa od grożących
mu represji, a mianowicie heroiczna postawa s. Bonifacji, która,
orientując się dobrze, jaki byłby jej los, gdyby została przez Niemców rozpoznana jako Żydówka, zgodziła się jednak bez wahania
na ryzykowne dla niej pertraktowanie z okupantem dla dobra całej naszej społeczności.
Wybrane przykłady, osobiście przeze mnie przeżytych zdarzeń,
zapamiętanych, po przeszło 60 latach, wskazują, jak wielkie było nad nami Miłosierdzie Boże. Wszak zarówno straszliwi nocni napastnicy, jak i zbrodniarze niemieccy nieśli ze sobą śmierć
i wszelkiego rodzaju nieszczęścia.
My jednak wyszłyśmy – z tego zalewu zagrożeń i nieprawości – nietknięte. Żadna z nas nie zginęła, żadna nie została sprofanowana – „Dusze nasze umknęły jak ptaki z sideł ptaszników”
– Ps 124 (123).
Misericordias Domini in aeternum cantabo! Psalm 89 (88).
Miłosierdzie Pana na wieki opiewać będę!
s. Joanna Lossow
Pisane w Laskach w maju 2002 roku.
* s. Joanna Lossow (10.07.2008–2.01.2005).
** Przedruk z książki: Miniatury ekumeniczne, red. merytoryczna s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, str. 27–39.
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Józef Korn

SIOSTRZE JOANNIE
Siostro Joanno od jedności chrześcijan
chcę Ci ofiarować ten żałobny rapsod –
dziewięć lat od styczniowej śmierci już mija
a ktoś wytrwale narusza Twoją godność
I w imię domniemanego macierzyństwa
a wbrew prawidłom medialnej przejrzystości
chce koniecznie splamić świętość Twego życia
łamiąc zasady wszelkiej przyzwoitości
Pewnie – jak każdy z nas – nie byłaś bez grzechu
jednak zawsze wierna swemu powołaniu
szłaś ku franciszkańskiej służbie ubogiemu
broniąc dzielnie swego zakonnego stanu
Wiem że cokolwiek stało się w Twoim życiu
łączyłaś to zwykle z Miłosiernym Bogiem –
będąc Jego narzędziem w ludzkim jednaniu
żyłaś i kochałaś innych jak najgodniej
Owszem było w Tobie trochę z Joanny d’Arc
może nawet nieco i lekko wyniosłej
jakbyś chciała mieć u stóp swoich cały świat
troszcząc się o każdą najmniejszą wspólnotę
Z Jezusa orędziem ściśle powiązaną
w dążeniu do ewangelicznej jedności
można Cię nazwać ekumeniczną Matką
spełnioną macierzyństwem Bożej Miłości
Laski, 31.01.2014

PODZIĘKOWANIA
Podziękowania dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski od
Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju
okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta Ewa Przybyło nagrodziła MEDALAMI 150-lecia LECZNICTWA
UZDROWISKOWEGO w Rabce-Zdroju osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju miasta. Ogromnym wyróżnieniem było zauważenie przez Panią Burmistrz pośród wielu placówek edukacyjnych
w Rabce naszej szkoły. Podziękowanie w formie dyplomu odebrały: s. Irmina – dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i dyr.
Elżbieta Radiowska – dla Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Z

Medal – awers i rewers
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Podziękowania dla TOnO

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla szkoły
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ROZWAŻANIA PEDAGOGICZNE
Wanda Papugowa*

Współpraca z rodzicami
okół pojęcia współpracy pojawiają się w obszarze edukacji skojarzenia odnoszące się do relacji nauczycieli z rodzicami, do wzajemnych oczekiwań, organizacji wspólnych przedsięwzięć i zadań.
Nauczyciele wypowiadają się o swojej gotowości do współpracy i braku zaangażowania ze strony rodziców, ale mówią również
o tym, że z niektórymi nie wyobrażają sobie współpracy, czy nawet utrzymywania jakichkolwiek kontaktów. Rodzice, zapisując
dzieci do szkoły, mają oczekiwania odnoszące się do współpracy z nauczycielami, rozumianej głównie jako własny wpływ na
funkcjonowanie szkoły. W miarę upływu czasu w efekcie frustracji i rozczarowania te oczekiwania stopniowo się zmniejszają.
Nawiązanie współpracy przez dwa podmioty, które niewiele
o sobie wiedzą i spotykają się nie z własnej potrzeby, ale z konieczności, przypomina związek małżeński, w którym jedna ze stron
wychowuje dziecko z innego związku. Na początku tej relacji dominują nieufność i nie do końca zdefiniowane oczekiwania. Jedni oczekują od nauczycieli profesjonalizmu i kompetencji, inni zakładają, że w tej grupie panuje powszechna uczciwość i życzliwość,
co niestety nie uwzględnienia fundamentalnej prawdy o różnicach
indywidualnych. Założenie czynione przez nauczycieli, że rodzice okażą się jednakowo gotowi do współpracy, nie uwzględnia prawidłowości statystycznych oraz socjologicznych i niestety jest
błędne. Zarówno nauczyciele jak i rodzice już na początku kontaktu doświadczają rozczarowania, jeśli czynią nieuzasadnione założenia odnoszące się do wzajemnej relacji.
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W grupie rodziców niewielki jest udział tych, którzy preferują podobny do nauczycieli styl wychowawczy czy system wartości. Niewielki jest także procent rodziców o skrajnie odmiennym
nastawieniu. Największą grupę stanowią ci rodzice, którzy mają
do szkoły stosunek w miarę neutralny, nie stanowią więc zagrożenia dla pozycji nauczyciela, ale też nie ma w nich entuzjazmu
do współpracy.
Nasuwa się pytanie: Czym są wzajemne oczekiwania i jaki jest
związek oczekiwań z gotowością do współpracy?
Oczekiwaniem można nazwać spodziewanie się, że przyszłe
zdarzenia będą się działy zgodnie z naszymi preferencjami, że ludzie będą zachowywać się tak, jak byśmy tego chcieli. Z oczekiwań tak rozumianych płynie nastawienie do ludzi z najbliższego
otoczenia, które pomimo swej niezasadności istotnie wpływa na
zachowanie. Ludzie pozostający ze sobą w relacjach ciągle czegoś
od siebie nawzajem oczekują. Osoby niespełniające tych oczekiwań mogą być narażone na pewnego rodzaju odwet. Jeśli zachowanie innych jest zgodne z oczekiwaniem, wyrażają pochlebne
opinie i przychylność wobec tego, kto okazał się podobny do autora oczekiwań.
Jeśli rodzice będą się spodziewać, że w klasie pierwszej będzie
uczyć ładna i młoda nauczycielka – to akceptacja dojrzałej kobiety nie przyjdzie im łatwo. Bywa też, że oczekują właśnie doświadczonej, a pojawia się młoda absolwentka studiów, co może oznaczać dezaprobatę na wstępie kontaktu tylko z powodu przekonania o jej niekompetencji uzasadnionej wiekiem.
Bez względu na fakty, siłą oczekiwania jest przekonanie autora o słuszności w danej sprawie.
Istnieją jednak oczekiwania uzasadnione, do których należą
te, których mogą i powinni rodzice spodziewać się ze strony szkoły. Dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa, kwalifikacji nauczyciela i jego kompetencji. Uzasadnione jest oczekiwanie, że stosunek
do nauczyciela jako urzędnika państwowego ma być poważny.
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Nieuzasadnione natomiast jest spodziewanie się, że wszyscy rodzice będą nauczycieli lubić. Założenie co do warunków współpracy i jej realizacji w przyszłości budowane w oparciu o naiwne przekonania może lec w gruzach tylko dlatego, że nie ma w nim
odniesienia do realności.
Początek współpracy zwykle łączy się z oczekiwaniami. Jeżeli rodzice i nauczyciele sformułują oczekiwania odnoszące się do
postępów edukacyjnych dziecka, to okazuje się, że obie strony chcą
tego samego. To właśnie jest początek działania na rzecz współpracy: jasno określony cel, zaakceptowany przez obie strony.
Jeśli celem rodziców i nauczycieli jest wysoki poziom edukacji, to obie grupy o to zabiegają. Rodzice poszukują dobrej szkoły, dowożą dziecko z daleka, szczycą się z przynależności do grupy, w której dbałość o ten cel dominuje. Uznają wiodącą rolę nauczyciela, który im przybliża realizację tego celu, czyli dobrze uczy
ich dzieci. Gotowi są wiele zrobić, gdy pojawia się propozycja nowego zadania; na przykład organizacji wycieczki czy pracy na
rzecz szkoły. Mając określony cel, jednoczą się w działalności, wykonują zadania sprawnie, a w dodatku sprawia im to przyjemność,
dlatego chętnie podejmują się kolejnych wyzwań. Nie muszą się
znać, nie muszą uzgadniać strategii, nie muszą nawet wiele rozmawiać. Porozumienie w działaniu na rzecz tego, co istotne, jest
osiągalne z łatwością. Współpracują ze sobą ci, którzy odpowiadają swoim zaangażowaniem na prośbę nauczyciela. Nie jest to
cała grupa. Jeśli nauczyciel oczekuje, że dla współpracy w organizacji wycieczki zaangażuje wszystkich rodziców, to doświadczy
rozczarowania. Uzasadnione oczekiwanie może odnosić się do
trzech lub czterech osób z grupy, które ujawnią swoją gotowość
i zachęcą innych o postawie neutralnej.
Prawidłowością jest to, że przy następnym zadaniu zaangażowanie wykazują te same osoby. Nie należy wówczas ich „wymieniać”, argumentując przy tym, że: „Może teraz ktoś inny, bo pan
już w zeszłym roku”, albo: „Może pan, bo pan jeszcze nic nie ro-
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bił”. Mała grupa tych samych rodziców znakomicie nadaje się do
współpracy, jeśli jest doceniona i może przez kilka lat współdziałać ze sobą, a nawet ugruntować relacje na płaszczyźnie nieformalnej. Rolą nauczyciela, któremu zależy na współpracy, jest tylko docenić tę grupę i stawiać kolejne zadania. Ludzie skupieni na
zadaniu, wykonując je, ujawniają swoje zdolności i cechy. W naturalny sposób podporządkowują się temu, kto przybliża realizację celu, wyłaniając tym samym nieformalnego lidera.
Zespół, który jest dobrze dobrany i współpracuje ze sobą, charakteryzuje gotowość do pokonywania trudności, szybkie wykorzystanie najlepszych sposobów działania, dzielenie się doświadczeniem, wzajemna pomoc i coś, co określa się „dawaniem z siebie” dla wspólnego dobra. Najprostszą strategią wyłaniającą osoby
gotowe do współpracy jest postawienie zadania. Ludzie jednoczą
się, gdy trzeba zorganizować wycieczkę, wymalować klasę, pomóc
osobie potrzebującej. Szkoda, że pomimo naturalności i prostoty tego mechanizmu, w szkołach nadal dominuje wybór „trójki
klasowej” do zadań niewiadomych, czyli prawdopodobnie specjalnych. Niektórzy nauczyciele zobligowani do wpisania w danym
dniu tej „wielkiej trójki” do dziennika stosują presję, stawiając warunek: „Nie skończymy zebrania, dopóki nie wybierzemy trójki
klasowej”. Wobec takiej argumentacji budzi się motywacja, ale nie
do współpracy. Poważny kłopot może się zdarzyć, gdy na zebranie zamiast „trójki”, przyjdzie tylko dwóch rodziców.
Współpraca między nauczycielami i rodzicami we współczesnej szkole staje przed koniecznością stosowania strategii adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości. Nie można oczekiwać, że
przymus wyzwoli w rodzicach gotowość do współpracy, ani też
nie można nauczycieli stawiać w tak kłopotliwej społecznie sytuacji wybierania „przymusowej trójki klasowej”.
Każde wspólnotowe działanie jest możliwe, gdy strony czują
się odpowiedzialne za realizację celu, a więc tylko to jest funda-
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mentem współpracy. Uwzględnienie tej prawidłowości wyzwala
gotowość do współpracy w atmosferze wzajemnego zaufania.
Zdarza się, że rodzice zostają wezwani przez nauczyciela
w sprawie niepowodzenia edukacyjnego dziecka lub problemów
wychowawczych. Rodzice przychodzą zdenerwowani, skupieni na
obronie swojego stanowiska, nierzadko ze wspomnieniem własnych niepowodzeń szkolnych i w tym stanie spotykają nauczyciela, który udowadnia im, że zachowanie ich dziecka świadczy
o ich zaniedbaniu. Ten scenariusz jest prawdziwy i dosyć częsty.
W takiej sytuacji szansa na współpracę jest raczej niewielka.
Ta trudna sytuacja może być jednak potraktowana jako płaszczyzna współpracy, jeśli zostaną zachowane podstawowe warunki: otwartość, brak nieuzasadnionych oczekiwań i przekonań, odniesienie do wspólnego celu, określenie zadania.
Otwarcie na współpracę rozpoczyna komunikat: „Dziękuję,
że pani przyszła”.
Określenie celu, a w zasadzie wspólnego celu, ma odnosić się
do tego, na czym nam zależy i co robimy wspólnie. Kiedy padają słowa: „Zależy mi na waszym dziecku”, rodzice zdają sobie sprawę, że nie są sami, że nikt ich nie potępia za błędy wychowawcze
i tylko wtedy otwierają się na trudne fakty i krytyczne uwagi.
Postawa otwarta oznacza: „Nie nastawiam się na to, że będą
spełnione moje oczekiwania, ale chcę przekazać fakty i na nich
się skupić. Nie wiem, jak będzie przebiegało to spotkanie, ale dołożę starań, aby wspólnie szukać rozwiązań”. Myśl nauczyciela wolna od uprzedzeń i nieuzasadnionych oczekiwań jest warunkiem
koniecznym dla dialogu. Na tym polega społeczny profesjonalizm.
Nauczyciel, będąc w roli lidera, kieruje przebiegiem spotkania, narzucając spokojny, kulturalny styl rozmowy. W efekcie obie strony mają szansę na nazwanie problemu, szukanie rozwiązań
i współpraca zaczyna się rozwijać.
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Kiedy padają słowa: „wychowujemy”, „uczymy”, „dbamy” – rodzice i nauczyciele doświadczają wspólnoty, co czyni możliwym
zadzierzgnięcie współpracy. Kiedy ze strony nauczyciela padają
otwarte pytania, zamiast gotowych wskazówek, rodzice czują się
odpowiedzialni za problem i wykazują większą gotowość poszukiwania rozwiązania.
Współpraca to forma relacji, w której dominuje wysoki poziom zadowolenia z kontaktów, a cementującym czynnikiem jest
synergia. Jeśli ludzie tego doświadczają, odkrywają ponadczasową wartość, która umacnia więzi znacznie wykraczające poza
szkolne mury.
Współpraca – czyli relacja doskonała
I. Współpraca – działanie ludzi nastawione na realizację wspólnego celu
Warunki: cel, ludzie, którzy realizują cel, postawa „dawanie z siebie”– zaangażowanie w realizację celu.
Efekty współpracy:
Zadanie jest wykonane, ludzie są zadowoleni (wyzwala się synergia),ujawnia się lider, ujawniają się nowe kompetencje, podtrzymują się i pogłębiają relacje (głównie kobiece).
II. SYNERGIA – ZWIĘKSZONY EFEKT DZIAŁANIA OSIĄGNIĘTY DZIĘKI PRACY ZESPOŁOWEJ
POZIOM SYNERGII W INTERAKCJACH:
WSPÓŁPRACA /++/
WSPÓŁDZIAŁANIE /+/
KOEGZYSTENCJA /0/
RYWALIZACJA /-/
WALKA /--/
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III. Rola komunikacji społecznej w kształtowaniu współpracy
Komunikowanie interpersonalne – podejmowana w określonym
kontekście wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów /symboli/ w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. /Z. Nęcki/
Cel komunikowania – koordynacja działań
• bezpośrednia koordynacja zachowań obserwowalnych
• uzgodnienie przekonań, opinii, postaw wobec rzeczywistości
• zmniejszenie rozbieżności między obrazem świata i sposobem oceniania
Przekazywanie informacji zwrotnej
• zacząć od pozytywnego stwierdzenia
• przekazywać fakty
• eksponować to, co można zmienić, doskonalić
• proponować alternatywne rozwiązania
• zamiast sądów wartościujących podawać stwierdzenia opisowe
• pozostawić wybór rozwiązania rozmówcy
• pamiętać, że sposób przekazywania informacji zwrotnej
zdradza własne poglądy i zachowania
Otrzymywanie informacji zwrotnej
• słuchać, bez natychmiastowego odrzucania i spierania się
z jej nadawcą
• upewnić się, że komunikat został dobrze zrozumiany
• nie polegać na jednym źródle informacji
• prosić o informację zwrotną, jeśli uważa się to za pomocne,
a informacja nie jest dostarczana
• decydować o sposobie wykorzystania informacji
Bariery komunikacyjne
• osądzanie; krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie
połączone z oceną
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• decydowanie za innych; rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, nadmierne wypytywanie
• uciekanie od cudzych problemów; doradzanie, zmienianie
tematu, logiczne argumentowanie, pocieszanie
Rozmowa kreatywna
• konstruktywny dialog, który może służyć samoocenie, lub
podjęciu decyzji
• między dwoma równymi partnerami /równymi wobec problemu i w danej sytuacji/
• powinna być nastawiona na słuchanie
• powinna być motywująca
WARUNKI ZEWNĘTRZNE : Oznaczenie czasu i miejsca, może odbywać się systematycznie, wymaga przygotowania obu stron,
pomocne mogą być wcześniej przygotowane pytania
PRZESTRZEGANIE ZASAD KOMUNIKOWANIA: Nie oceniać
osoby, wyrażać jasno swoje stanowisko, nie uogólniając, nie podsuwać gotowych rozwiązań, koncentrować się na słuchaniu, starać się nie powodować barier
Zamiana komunikatów TY na JA
Komunikat :„Ja”:
• Informuje drugą osobę o tym jak jej zachowanie wpływa na
nas, jakie wywołuje emocje, jakie ma dla nas znaczenie
• Jest jasną i niezagrażającą formą mówienia o swoich oczekiwaniach, potrzebach i uczuciach
• W sytuacjach konfliktu jest sposobem wyrażania wprost negatywnych emocji bez atakowania i oskarżania drugiej osoby
• Ułatwia skuteczną komunikację, gdyż osoba słuchająca nie
czuje się oskarżana i nie musi bronić się przed zarzutami
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Komunikat :„Ty”
• Ma charakter oceniający
• Powoduje gotowość do obrony poprzez atak; ponowne określenie: „Ty jesteś…”
• Jest komunikatem konfliktogennym
• Nie wyraża stanowiska w sprawie
Sposób wyrażenia komunikatu: „Ja”;
1. Opisz zachowanie, lub sytuację: Kiedy ty….., kiedy ja…..
2. Wyraź bez oceniania swoje uczucia (myśli) dotyczące danej
sytuacji: Czuję się…/myślę, że…..
3. Podaj jedną lub dwie zmiany zachowania, których oczekujesz: Wolałabym/chciałbym/ .…życzę sobie…….
4. Sformułuj skutki tych działań dla danej osoby, określając, co
ty wtedy zrobisz: Jeśli zrobisz…..będę zadowolony. Jeśli…….będę smutny.
Ćwiczenia zamiany komunikatów „TY” na „JA”
1. To co pani powiedziała, jest po prostu głupie.
…………………………………………………………………
2. Ciągle muszę pani zwracać uwagę, już nie mogę tego wytrzymać.
…………………………………………………………………
3. Pani mnie denerwuje.
…………………………………………………………………
4. Spodziewałam się jakiegoś poziomu.
…………………………………………………………………
5. Bardzo państwa przepraszam, ale ja w tych warunkach nie mogę pracować.
…………………………………………………………………
6. Niech się pani uspokoi.
…………………………………………………………………
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7. Nie widzi pani takiego oczywistego błędu?
…………………………………………………………………
8. Czy pan zawsze musi się spóźniać?
…………………………………………………………………
9. Nie wyobrażam sobie, jak pani sobie z nim (synem) radzi
w domu.
…………………………………………………………………
10. Wreszcie pani przyszła.
…………………………………………………………………
* Wanda Papugowa jest psychologiem, edukatorem, mediatorem. Materiał został zaprezentowany podczas sesji pedagogicznej 28 sierpnia 2014 roku w Rabce
w ramach szkolenia personelu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum.
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Michał Patrzałek*

O integracji sensorycznej (SI)
w zakresie rozwoju motoryki
etoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych wykorzystywanych w rehabilitacji oraz
szeroko pojętej terapii dzieci niewidomych i słabowidzących.
Zmysły wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i czucia głębokiego dostarczają informacji z całego naszego ciała i otoczenia. Pozbawienie nawet jednego z nich sprawia, że nasz mózg otrzymuje znacznie mniejszą dawkę wiadomości, które płyną z otaczającego nas świata, a co za tym idzie w konsekwencji obraz, jaki
tworzy, jest uszczuplony o te właśnie brakujące elementy.
Dzieci z dysfunkcją wzroku mają kłopoty z równowagą, orientacją w przestrzeni, poruszają się gorzej, są mniej pewne, chodzą
na szerokiej podstawie lub szurają nogami. Częściej tracą równowagę, kołyszą się oraz nadmiernie kręcą głową. Tym samym poczucie bezpieczeństwa i pewności ruchów ulegają zaburzeniu.
Dzieci niewidome oraz niedowidzące, co jest naturalne w ich przypadku, koncentrują się na odczuciach, jakie daje im ich własne
ciało, a więc na bodźcach dotykowych i prioproceptywnych.
Integracja sensoryczna wychodzi tym wszystkim problemom
naprzeciw. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją
wzroku i elementy terapii integracji sensorycznej pozwalają zredukować w znacznej mierze zaburzenia neurorozwojowe. Okres
terapii metodą integracji sensorycznej prowadzony jest średnio
w okresie dwóch lat i określany jest równocześnie jako czas naukowej zabawy. W tym czasie terapeuci starają się podnieść
u dzieci jakość funkcjonowania systemów sensorycznych, czyli,
poprzez wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych, poprawiają
jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców. Niektó-
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rzy określają ten rodzaj ćwiczeń, by podkreślić w sposób szczególny motorykę, integracją sensomotoryczną.
Podczas terapii wszystkie bodźce są dostosowane do poziomu neurorozwojowego dziecka oraz dobierane tak, aby ich zaawansowanie plasowało się na granicy możliwości psychoruchowych. Taka stymulacja poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego, wpływa na zmiany zachowań w sferze
motorycznej, zwiększa możliwości efektywnego uczenia się i poznawania otoczenia.
Najbardziej odpowiednim miejscem do prowadzenia terapii
jest sala gimnastyczna, na której oprócz odpowiednich przyborów i przyrządów są na podłodze miejsca o zróżnicowanym stopniu twardości: parkiet, mata o małej sprężystości, mata o dużej
sprężystości, batut czy najzwyklejsza trampolina. Stąpanie po tak
różnorodnym podłożu idealnie stymuluje system proprioceptywny oraz przedsionkowy dziecka. Przyrządy i przybory są tak dobierane, aby oprócz bodźców proprioceptywnych do dziecka docierały również znaczne ilości bodźców stymulujących wzrok,
słuch i węch.
Dziecko w trakcie tak prowadzonej rehabilitacji ma za zadanie podejmować i rozwiązywać skomplikowane zadania psychoruchowe. Do niektórych z nich należą zabawy, których celem jest
utrzymywanie równowagi na platformach równoważnych, identyfikacja liter, które fizjoterapeuta pisze im na plecach, zadania
równoważne na piłkach rehabilitacyjnych, pokonywanie przeszkód i slalomów na zmiennej twardości podłożu, a także uczenie się liczenia podczas zabaw ruchowych oraz identyfikacja znajomych zapachów (np. kwiatów, jedzenia, perfum).
Zadaniem integracji sensorycznej jest praca nad lepszym rozwojem ruchowym, ale również umysłowym. Dziecko czując, że
odnosi coraz więcej sukcesów, w trakcie pracy na zajęciach podnosi swoją samoocenę. Nowo nabyte doświadczenia i wiedzę zaczyna przenosić poza salę gimnastyczną. Rodzice zaczynają za-
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uważać, że ich dziecko się zmienia; widzą, że czynności i zadania,
które do tej pory ich pociecha wykonywała niezdarnie i z trudem,
stają się dla dziecka łatwe. Dzieci są bardziej rozmowne, lepiej zapamiętują, a ich nauka czytania i pisania (również brajlem) staje się dużo prostsza.
* Michał Patrzałek – absolwent fizjoterapii oraz wychowania fizycznego AWF
w Warszawie, specjalista terapii manualnej kręgosłupa oraz stawów obwodowych.
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Krzysztof Stefaniak

Wypalenie zawodowe*
1.
2.
3.
4.
5.

Czym jest wypalenie zawodowe
Objawy wypalenia
Przyczyny wypalenia zawodowego
Skutki wypalenia zawodowego
Sytuacja zawodowa nauczycieli – czynniki wpływające na wypalenie
6. Jak radzić sobie z wypaleniem
1. Wypalenia zawodowe
• Syndrom wypalenia zawodowego, syndrom Burnout – występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik
przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany
i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.
• Według Christiny Maslach istnieją trzy składniki:
– emocjonalne wyczerpanie – uczucie pustki i odpływu sił
wywołane nadmiernymi wymaganiami psychologicznymi
i emocjonalnymi, jakie stawiała przed pracownikiem praca (bądź sam stawiał sobie takie nierealistyczne wymagania wobec siebie);
– depersonalizacja – poczucie bezduszności, bezosobowości,
cyniczne patrzenie na innych ludzi, obniżenie wrażliwości
wobec innych;
– obniżenie oceny własnych dokonań – poczucie marnowania czasu i wysiłku na swoim stanowisku pracy.
• Nieco inne ujęcie wypalenia proponuje Pines, która
określa wypalenie jako:
– stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpa-
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nia, spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym;
– mówi również o wypaleniu jako porażce w poszukiwaniu
sensu życia poprzez pracę zawodową. Termin wypalenie rezerwuje jedynie dla osób, które charakteryzowały się początkową motywacją i zaangażowaniem. Stąd koncepcja ta
nazywana jest motywacyjną.
2. Wypalenie zawodowe – objawy
• jeżeli każdy dzień w pracy jest złym dniem
• czujesz się zmęczony
• nie czujesz radości w pracy
• czujesz się przeciążony swoimi obowiązkami
• czujesz się bezsilny odnośnie swojego życia
• odczuwasz fizyczne objawy stresu
Wypalenie zawodowe wg E. Aronsona:
Kategoria 1: Wyczerpanie fizyczne
• brak energii
• chroniczne zmęczenie
• osłabienie
• podatność na wypadki
• napięcie i kurcze w obrębie mięśni szyi i ramion
• bóle pleców
• zmiana zwyczajów żywieniowych
• zmiana wagi ciała
• zwiększona podatność na przeziębienia
• zaburzenia snu, koszmary senne
• zwiększone przyjmowanie leków lub konsumpcja alkoholu w celu zniwelowania wyczerpania fizycznego
Kategoria 2: Wyczerpanie emocjonalne
• uczucie przygnębienia
• uczucie bezradności
• uczucie beznadziejności i braku perspektyw
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• niepohamowany płacz
• dysfunkcje mechanizmów kontroli emocji
• uczucie rozczarowania
• poczucie pustki emocjonalnej
• pobudliwość
• uczucie pustki i rozpaczy
• uczucie osamotnienia
• uczucie zniechęcenia
• ogólny brak chęci do działania
Kategoria 3: Wyczerpanie psychiczne
• negatywne nastawienie do siebie
• negatywne nastawienie do pracy
• negatywne nastawienie do życia
• wykształcenie nastawienia negatywnego do uczniów i nauczycieli (cynizm, lekceważenie, agresja)
• utrata szacunku do siebie
• poczucie własnej nieudolności
• poczucie niższej wartości
• zerwanie relacji z uczniami i kolegami
Wypalenie zawodowe/objawy wg Heleny Sęk – prof. zw. dr hab.
psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Ludzie, którzy znajdują się w stanie procesu wypalenia i wykazują do pewnego stopnia jedną lub więcej z następujących cech:
• hyper lub hypoaktywność
• poczucie bezradności, depresji
• niepokój wewnętrzny
• obniżająca się samoocena, zniechęcenie
• pogarszające się lub złe relacje społeczne
3. Przyczyny wypalenia zawodowego
• długotrwałe przeciążenie obowiązkami
• zbyt trudne zadania
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• monotonia i nuda
• wyczerpująca praca
• zadania nierealne sprzężone z niewielkim wpływem
• brak asertywności
Jan Terelak (2001) uważa, iż do cech indywidualnych sprzyjających wypaleniu zawodowemu można zaliczyć: bierność, defensywność, zależność, niską samoocenę.
Helena Sęk (1996) uznaje unikanie sytuacji trudnych za specyficzny typ kontroli, który łączy się z niskim poczuciem skuteczności zaradczej, poczuciem kontroli zewnętrznej oraz nieracjonalnym przekonaniem o roli zawodowej.
Duże prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji wypalenia zawodowego jest wśród ludzi, którzy nie wierzą w swoje możliwości,
unikających trudnych sytuacji, a także wśród ludzi przekonanych,
że bardzo wiele zależy od nich samych. Osoby takie stawiają sobie bardzo wysokie wymagania, są perfekcjonistami.
4. Skutki wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe powoduje:
• bierność, niepewność w obcowaniu z innymi
• niską samoocenę, defensywność, nadmierną ofensywność
• niezdolność opanowywania emocji
• podejrzliwość, autorytarność, agresywność
• nierealistyczną ocenę swoich możliwości
• tendencję do ignorowania innych i manipulowania otoczeniem
• psychopatyczne i histeryczne cechy osobowości
• niskie poczucie bezpieczeństwa
• wysoki poziom lęku, niski poziom zrównoważenia oraz dojrzałości emocjonalnej
• wyższą podejrzliwość, poczucie zagrożenia i niepewności
• brak zaufania do innych ludzi, skłonność do autoagresji
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• zaburzenia prężności osobowości (tzn. zdolności do utrzymywania w stanie względnej równowagi własnej impulsywności, doboru adekwatnych do sytuacji strategii zaradczych,
łatwości regenerowania własnych zasobów wewnętrznych)
• negatywne postrzeganie siebie i poczucie niższości
• nasiloną potrzebę zależności od innych
• wysoką koncentrację na sobie i własnych problemach
• zachwianą równowagę i obniżoną stanowczość
• zmniejszoną samodyscyplinę i brak wytrwałości w dążeniu
do celów
• obniżoną odporność na stres i frustrację
5. Sytuacja zawodowa nauczycieli – czynniki wpływające na
wypalenie
• przepracowanie
• konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji
• niski prestiż zawodu
• brak satysfakcjonującej pensji
• nienajlepsze warunki pracy (np. brak pomocy dydaktycznych, wielozmianowość)
• zagrożenia miejsca pracy
• brak odpowiedniej pomocy ze strony nadzoru pedagogicznego i metodyków
• pogarszające się relacje w zespołach nauczycielskich
6. Jak radzić sobie z wypaleniem
Aby uniknąć wypalenia, trzeba czuć się skutecznym w realizacji celów i zadań zawodowych. Ważne jest:
• podejmowanie pracy zgodnej ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami, zainteresowaniami
• rozwój własnej osobowości
• dążenie do adekwatnej samooceny i obiektywnej oceny rzeczywistości
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• nauczenie się mówienia „nie”
• nauczenie się radzenia ze stresem
• pielęgnowanie dobrych relacji z bliskimi
Ważne zatem wydaje się wyposażenie nauczycieli: w wiedzę
i umiejętności umożliwiające efektywną pracę (np. umiejętności
pracy z klasą, komunikowania się, radzenia sobie z agresją i innymi problemami w zachowaniach dzieci...) oraz w wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie walczyć ze stresem. Te dwa elementy tworzą swoiste kompetencje zaradcze pomagające przeciwdziałać stresowi. Wydaje się, że zapewniają one poczucie
skuteczności działań nauczyciela i poczucie sukcesu, co jest niezbędne do zachowania pozytywnego obrazu własnej osoby i stanowi swoistą „siłę motywacyjną” do dalszej pracy zawodowej.
Współczesnej szkole potrzebny jest nauczyciel kreatywny, tzn.
charakteryzujący się zdolnością do samokształcenia, innowacyjnością i niestandardowością działań. A zatem:
• nie ignoruj wypalenia
• pomyśl, „dlaczego” odczuwasz wypalenie
• gdy znajdziesz powód – napisz strategię rozwiązania tego
problemu
• prowadź dzienniczek stresu
• zacznij ćwiczyć
• śpij wystarczająco długo
• zaplanuj i wyjedź na wakacje
• zastanów się nad swoimi celami zawodowymi…..
Jeżeli istnieje jedno pojęcie, które przedstawia remedium na stres
i wypalenie, to jest nim KONTROLA
Cztery sposoby unikania kontroli
• zaprzeczenie
• zamknięcie się w sobie
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• obwinianie
• rozproszenie
Cierpliwość – oznaki braku cierpliwości
• krótki oddech
• napięcie mięśni
• zaciskanie dłoni
• częsta złość
• zbyt szybkie podejmowanie decyzji
Wybór – reakcja na stres to własny wybór. Jedynym źródłem całego poczucia stresu jest umysł. To nie stres wyrządza krzywdę,
lecz raczej sposób reakcji na niego.
Przejmij kontrolę
• uświadom sobie swój stan
– jak się czujesz
– których zachowań chciałbyś się wyzbyć
– jakie rzeczy wywołują twój stres
– jakie mogą być konsekwencje
• znajdź kogoś, z kim możesz porozmawiać – wsparcie emocjonalne może pomóc wyrazić własne emocje
• panuj nad zachowaniem w reakcji na stres
Kontrola nad mentalną reakcją na stres
• skupienie
• optymizm
• determinacja, elastyczność i wytrwałość
• wdzięczność
Przerywanie zamkniętego koła
• krok 1 – dojrzała refleksja
– zdarzenie
– przekonania
– konsekwencje
• krok 2 – szanuj swoje emocje
• krok 3 – poszukaj dowodów
• krok 4 – wybierz zachowanie
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Jak zmniejszyć negatywne oddziaływanie stresu
• znajdź system wsparcia
• zmień swoje nastawienie
• bądź realistyczny
• lepiej organizuj swój czas
• rób przerwy
• dbaj o siebie
• naucz się mówić „nie”
• rób regularne ćwiczenia
• pielęgnuj hobby
• zwolnij, śmiej się
• naucz się relaksować
Literatura:
E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa, PWN 1995.
J. Fengler, Pomaganie męczy, Gdańsk, GWP 2001.
L. Golińska, W. Świętochowski, Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u nauczycieli, Psychologia Wychowawcza,
t. 5, 1998.
W. Okła, S. Steuden, Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających, w: Roczniki Psychologiczne, t. II, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.
H. Sęk, Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Warszawa, PWN, 2004.
J. Terelak, Psychologia stresu, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta, 2001.

* Materiał został przedstawiony 29,08.2014 podczas Sesji Pedagogicznej dla personelu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
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Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz*

Rehabilitacja dzieci niewidomych w ramach
projektu „Międzynarodowa Szkoła Mam”
realizowanego w Bułgarii i na Ukrainie
dniach 15–30 sierpnia 2014 roku brałam udział w projekcie zatytułowanym: „Międzynarodowa Szkoła Mam”. Jego
realizacja miała miejsce w ośrodku wypoczynkowym dla dzieci
i młodzieży w Burgas w Bułgarii. Uczestniczyły w nim rodziny
z małymi niewidomymi dziećmi w wieku od roku do sześciu lat.
Celem projektu było wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych oraz kształcenie tyflopedagogiczne członków ich rodzin.
Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2008 roku na Krymie w sanatorium dziecięcym Borcena w Ałupce, kolejne pięć w Centrum
Paraolimpijskim w Eupatorii, także na Krymie. Ze względu na niebezpieczną sytuację na Ukrainie „Międzynarodową Szkołę Mam”
przeniesiono do Burgas. W organizacji przedsięwzięcia pomogła
dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Sofii. W Bułgarii wczesne wspomaganie rozwoju niewidomych dzieci dotychczas było obszarem zaniedbanym, w związku z czym poznanie nowych form rehabilitacji okazało się ważne
dla partnerów bułgarskich. W projekcie „Międzynarodowa Szkoła Mam” uczestniczyliśmy wraz z Jackiem Kwapiszem od początku jego realizowania. Mieliśmy wpływ na tworzenie programu
i sposoby realizacji zajęć. Zajmowaliśmy się również dokształcaniem tyflopedagogów i wolontariuszy, a także pracowaliśmy bezpośrednio z dziećmi z dysfunkcją wzroku i ich rodzinami.
Z perspektywy siedmiu lat mieliśmy również możliwość analizy zmian zachodzących nie tylko w podejściu do procesu reha-
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* dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych.
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bilitacji zarówno rodziców, jak i zatrudnionej kadry, ale także
w rozwoju dzieci i wyraźnych przeobrażeń występujących w rodzinach mających dzieci niewidome. Inicjatorkami założenia
„Międzynarodowej Szkoły Mam” były dwie niezwykle aktywne
matki: Walentyna Antonowna Butienko z Charkowa na Ukrainie
i Elena Nasibułowa z Moskwy. Obie miały bogate osobiste doświadczenia. Walentyna Antonowna Butienko, mama dwóch niewidomych dorosłych już synów, pracowała w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Charkowie oraz założyła i jest prezesem prężnie działającego na Ukrainie Stowarzyszenia „Prawo Wyboru”
mającego na celu podniesienie jakości życia młodzieży i dzieci niewidomych oraz ich rodzin. O pozytywnych skutkach wczesnej interwencji prowadzonej w Polsce dowiedziała się od Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przebywających wówczas w Charkowie. Natomiast Elena Nasibułowa ma kilkunastoletnią niewidomą
córkę. Pracuje w przedszkolu dla dzieci niewidomych w Moskwie.
Założyła Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niewidomych, którego jest prezesem. Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem
Tyflolologicznym (ICEVI). Z inicjatywy byłego prezesa tego Stowarzyszenia, Hermana Greslinga, odbyła staż studyjny w Holandii. O pozytywnych doświadczeniach w pracy z małymi niewidomymi dziećmi w Polsce dowiedziała się podczas Międzynarodowej Konferencji Tyflologicznej, którą współorganizowałam
z ICEVI w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Później na moje zaproszenie jako dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Piotra Grocholskiego, wówczas dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, przy dużej pomocy Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Ukrainy i Polski
obie inicjatorki projektu brały udział w seminarium tyflologicznym organizowanym wspólnie przez wymienione instytucje.
Jest to bardzo cenne, że obecnie dzielą się swoim własnym doświadczeniem i zdobytą wiedzą tyflologiczną z innymi rodzica-
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mi znajdującymi się w podobnej trudnej sytuacji, jak one kilkanaście lat wcześniej.
Podstawę kadrową projektu stanowili specjaliści z Polski, Ukrainy, Rosji, wywodzący się z ośrodków uniwersyteckich w Warszawie, Charkowie, Kijowie, instytutów naukowych, w tym Rosyjskiej
Akademii Nauk w Moskwie i instytucji działających na rzecz niewidomych. W trzech edycjach projektu brały także udział Siostry
Franciszkanki Służebnice Krzyża pracujące z osobami niewidomymi na Ukrainie: s. Maria w Starym Skałacie i s. Bożena w Żytomierzu, które wcześniej zajmowały się osobami niewidomymi
w Charkowie. Siostry Franciszkanki ukończyły na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego kurs orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych, a s. Maria także
Tyflopedagogiczne Studia Podyplomowe. Zespół tworzyli: tyflopedagodzy, psycholodzy, nauczyciele orientacji przestrzennej, rehabilitanci widzenia i ruchu, logopedzi, muzykoterapeuci, arteterapeuci, balneoterapeuci, masażyści i in. Kadrę pomocniczą stanowili wolontariusze, przeważnie studenci z Rosji i Ukrainy, ale
także ze Szwajcarii, Finlandii i Estonii. Oni to zajmowali się dziećmi podczas wykładów i warsztatów przeznaczonych wyłącznie dla
rodziców oraz asystowali przy prowadzeniu rozmaitych zajęć
i współorganizowali program rekreacyjno-kulturalny.
W pierwszych dniach projektu, we wszystkich edycjach, przeprowadzaliśmy intensywne szkolenie wolontariuszy, na którym
dowiadywali się m.in., w jaki sposób być dobrym przewodnikiem
dorosłej osoby niewidomej i dziecka z dysfunkcją wzroku. Zwracaliśmy szczególną uwagę na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa. Uczyliśmy, jak nawiązywać kontakt z niewidomymi
uczestnikami „Szkoły Mam”. Prowadziliśmy ćwiczenia ułatwiające zrozumienie trudnych sytuacji, w jakich znajdują się ludzie
z uszkodzonym wzrokiem. Wśród kadry znaczną grupę stanowiły samodzielnie funkcjonujące osoby niewidome w różnym wieku i specjalnościach zawodowych. Było to dobre rozwiązanie, po-
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nieważ poza wykonywaną pracą zawodową służyli oni swoim
przykładem rodzicom dzieci niewidomych, pokazując im w naturalnych warunkach dalsze perspektywy życia bez wzroku. Podobną rolę odgrywała również grupa młodzieży niewidomej.
W opisywanym przedsięwzięciu ważne było miejsce, w którym
się ono odbywało. Pierwszą edycję zorganizowano w Ałupce, małym mieście uzdrowiskowym położonym kilkanaście kilometrów
od Jałty u podnóża skalistych gór krymskich nad Morzem Czarnym. Na terenie sanatorium rosły egzotyczne drzewa, figowce, palmy, oleandry i in. Morze, góry, roślinność tworzyły piękne otoczenie, mikroklimat i spokój. Mankamentem dla dzieci niewidomych
okazały się plaże, ponieważ były wąskie i kamieniste, a dno morskie szybko się obniżało. W niektóre dni szum fal uderzających
o skały okazywał się zbyt głośny i część dzieci bało się nie tylko
wchodzenia do wody, ale nawet przebywania w pobliżu morza. Warunki mieszkaniowe były trudne. Kilka rodzin spało w jednej sypialni, korzystało ze wspólnego prysznica i toalety. Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w przypadkowych, niedostosowanych do
tego celu pomieszczeniach lub w otwartym terenie nieuporządkowanym architektonicznie, bez chodników, a nawet wyznaczonych
ścieżek. Program tworzono na bieżąco, często intuicyjnie, ale z dużym zaangażowaniem tyflopedagogów i rodziców.
Następne edycje były organizowane również w mieście
uzdrowiskowym, jednak w znacznie lepszych warunkach, w Eupatorii położonej nad Morzem Czarnym na skraju stepowego płaskowyżu. Eupatoria to największy uzdrowiskowo-sanatoryjny
obiekt Krymu, gdzie korzystać można było zarówno z leczniczych
borowin czy wód mineralnych, jak i dobrodziejstw klimatu. Plaże były szerokie i piaszczyste, dno morskie obniża się tam stopniowo. Wszystkie dzieci mogły bezpiecznie zażywać kąpieli w ciepłej wodzie. Uczestnicy „Międzynarodowej Szkoły Mam” mieszkali na terenie Narodowego Centrum Ukraina – Sportowego
Ośrodka dla Sportowców z Niepełnosprawnością. Warunki do za-
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jęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych były komfortowe. Część hotelowa miała standard zróżnicowany w zależności od możliwości finansowych i potrzeb każdej z rodzin.
W Burgas na małym terenie przebywało zbyt dużo grup dziecięcych i młodzieżowych, w związku z tym dla małych dzieci niewidomych było zbyt głośno. Hałas powodował zmęczenie i zakłócał koncentrację podczas zajęć.
W pierwszej edycji „Międzynarodowej Szkoły Mam” uczestniczyło dwanaścioro dzieci, z matkami, z Ukrainy i Rosji. W następnych edycjach przeważnie przyjeżdżały całe rodziny, często
oboje rodzice z pozostałymi dziećmi i dziadkami. Zamożniejsze
rodziny przywoziły także opiekunki, uzasadniając, że to właśnie
one większość czasu spędzają z dzieckiem i potrzebna jest im wiedza tyflolopedagogiczna. Z roku na rok obserwowaliśmy zwiększające się zaangażowanie ojców. W szóstej edycji w programie
wzięło udział trzydzieścioro pięcioro dzieci z rodzinami z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu. W jednym z turnusów uczestniczyło dwóch niewidomych chłopców w wieku przedszkolnym
przebywających na stałe w Domu Dziecka w Charkowie. Opiekowała się nimi s. Maria Zadorożna (FSK) i wolontariusze.
Zapotrzebowanie na taką formę edukacji rodzin dzieci
z dysfunkcją wzroku było znacznie większe, niż pozwalały na to
możliwości organizacyjne. Niektórzy rodzice chcieliby uczestniczyć w „Międzynarodowej Szkole Mam” każdego roku, jednak
z racji ograniczonej liczby miejsc nie było to możliwe. W związku z tym część z nich prywatnie wykupywało wczasy w pobliżu
„Szkoły Mam” i dołączało do zajęć rekreacyjnych oraz takich, które nie były ograniczone limitem miejsc. Rodzice uczestniczący
w opisywanej „Międzynarodowej Szkole Mam” sami opłacali koszt
noclegów, wyżywienia i dojazdu. Bezpłatne dla nich były wszystkie zajęcia. Przyjeżdżające rodziny w przeważającej większości nie
mogły korzystać z pomocy specjalistów w centrach rehabilitacyjnych ani konsultacji domowych, bo takich form nie było w ich
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miejscu zamieszkania. W związku z tym starali się jak najwięcej
dowiedzieć, aby móc w warunkach domowych kontynuować samodzielnie rehabilitację.
Początkowo dużo czasu zajmowała diagnoza dziecka i opracowanie indywidualnych planów zajęć. Podczas tegorocznej edycji programu rodzice wcześniej wypełniali arkusz informacyjny
i diagnostyczny, w miarę możliwości określali swoje oczekiwania.
Stanowiło to duże ułatwienie, niemniej pierwszy dzień przeznaczony był na wzajemne przedstawienie się, poznanie rodzin, diagnozę, obserwację dzieci i wywiady z rodzicami oraz szczegółowe opracowanie indywidualnych programów i rozkładów zajęć
dla każdej rodziny. Aktywności w kolejne dni przebiegały według
ustalonego planu. W związku z tym, że dzieci niewidome zwykle
miały słabo rozwinięte cechy motoryczne, prowadzone były różne zajęcia zwiększające aktywność fizyczną. Rano odbywały się
ćwiczenia i zabawy ruchowe w kilku grupach, przeważnie na plaży lub boisku, często z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne. Brali w nich udział rodzice z dziećmi, wolontariusze i rehabilitanci. Po śniadaniu prowadzone były zajęcia indywidualne dla każdej z rodzin, m.in. rozwijające orientację
przestrzenną i mobilność dziecka niewidomego, ćwiczenia logopedyczne, z zakresu rehabilitacji widzenia, rehabilitacji ruchowej,
masaż dziecka, ćwiczenia w wodzie, zajęcia tyflopedagogiczne, sesje z psychologami i in. Po południu i wieczorem organizowane
były zajęcia grupowe, np. taneczne, arteterapii, wykłady lub warsztaty dla rodziców. Późnym wieczorem miały miejsce spotkania robocze kadry, ocena przebiegu zajęć i elastyczne wprowadzanie koniecznych zmian przeważnie podyktowanych prośbami rodziców.
Przed dwoma laty zgłoszono problem braku zorganizowanych
w wyżej wymienionych krajach form rehabilitacyjnych przeznaczonych dla młodzieży. W związku z tym w szóstej edycji również
uczestniczyła oddzielna grupa niewidomych nastolatków. Program dla niewidomej młodzieży nastawiony był na edukację i re-
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habilitację. W jego ramach była prowadzona nauka angielskiego,
nowych technologii informatycznych, orientacji przestrzennej i samodzielności w życiu codziennym. Uczestnicy obu równoległych
projektów spotykali się w sposób spontaniczny, ale także celowo
zorganizowany, np. wspólne były programy rekreacyjno-kulturalne, ceremonie otwarcia i zamknięcia projektu.
W pierwszych dniach projektu mieliśmy wykłady dla rodziców na temat nauczania orientacji przestrzennej i lokomocji osób
niewidomych, demonstrowaliśmy pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednio dobrane do percepcji dzieci, mówiliśmy o doświadczeniach polskich, w szczególności zdobytych w Laskach.
Informowaliśmy o działalności Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża na Ukrainie i założonym w Starym Skałacie Ośrodku
Wczesnej Interwencji. Wielu rodziców zgłaszało się później
z dziećmi na konsultacje i turnusy rehabilitacyjne do wymienionych placówek.
Przedstawię kilka przykładów dzieci i ich rodzin uczestniczących w projekcie „Międzynarodowej Szkoły Mam”, a także charakterystykę zajęć z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci niewidomych, które prowadziłam wraz
z Jackiem Kwapiszem w siedmiu edycjach projektu (zmieniłam
dane personalne dzieci).
Maksym, chłopiec, 3 lata i 3 miesiące, jego rodzina pochodzi
z Ukrainy Zachodniej. Mieszka na wołyńskiej wsi. Matka ukończyła studia wyższe, jest filologiem, ojciec technikiem o specjalności elektromechanik. Swoją sytuację materialną określili poniżej średniej krajowej. W rodzinie jest jeszcze pięcioletnie córka.
Mieszkają razem z rodzicami matki, babcią (69 lat) i dziadkiem
(65 lat). Maksym po urodzeniu otrzymał 10 punktów w skali Apgar, ważył 4300, długość ciała – 54 cm. Poród przebiegał prawidłowo, w ustawieniu główkowym, siłami natury. W trzecim miesiącu życia zdiagnozowano retinoblastomę (siatkówczaka złośliwego); jest to najczęściej występujący nowotwór wewnątrzgałkowy
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u małych dzieci. Od razu rozpoczęto proces leczenia. Początkowo guz pojawił się w prawym oku, po upływie roku także w lewym. W leczeniu stosowano chemioterapię. Kiedy chłopiec miał
2 lata i trzy miesiąc, usunięte zostały gałki oczne. Była to trudna
decyzja, ale jedyna możliwa, bo choć pozbawiająca bezpowrotnie możliwości widzenia, ale ratująca dziecku życie. Dziećmi głównie zajmuje się matka. Po urodzeniu syna nie podjęła ponownie
pracy zawodowej. Ojciec po pracy również włącza się w prace domowe i wychowawcze.
Nasz pierwszy kontakt z chłopcem był utrudniony, ponieważ
dziecko bało się nowego otoczenia, a także nieznanej sytuacji i reagowało strasznym płaczem. Liczne pobyty w szpitalu i przeżyte cierpienie wywołało u niego duży lęk przed kontaktami z obcymi osobami. Również rodzice czuli się niepewnie, było to ich
pierwsze zetknięcie z tyflopedagogami. Na początku zdołaliśmy
zainteresować Maksyma zabawkami muzycznymi, wykorzystując pośrednictwo rodziców. Ćwiczenia z zakresu orientacji rozpoczęliśmy od poszukiwania przez chłopca dźwięczących dzwoneczków, cymbałków, kastanietów, bębenka, tamburyna. Zabawki te kolejno trzymali rodzice i zmieniali swoje miejsca. Chłopiec
bardzo dobrze lokalizował wymienione przedmioty, skupiał uwagę na dźwiękach i stopniowo coraz śmielej i w szybszym tempie
pokonywał oddaloną od nich przestrzeń. Następnie prowadziliśmy z nim zabawy rozwijające „lekki dotyk” rąk podczas chodzenia równoległego do ściany i rozpoznawanie mijanych przedmiotów, a także wykorzystywaliśmy dotyk stóp przy rozpoznawaniu
zróżnicowanych form podłoża. Przeprowadzaliśmy ćwiczenia ułatwiające bezpieczne poruszanie przy użyciu zabawek popychanych
przed sobą i chroniących przed uderzeniem. Stosowaliśmy taczkę, hula-hop i walizkę na kółkach. Uczyliśmy systematycznego
i bezpiecznego poznawania otoczenia i stopniowo zwiększaliśmy
teren ćwiczeń. Maks rozpoznawał coraz więcej punktów orientacyjnych i potrafił z nich korzystać podczas samodzielnego cho-
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dzenia. Nauczył się, w jaki sposób dojść od swojego pokoju do
ważnych miejsc w Centrum. Robił bardzo szybkie postępy, wykazywał się odwagą i dynamizmem. Z dużym zainteresowaniem
i chętnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Był ciekawy świata;
stwarzaliśmy mu różne okazje do odkrywania nowych miejsc,
przedmiotów, doświadczania percepcji różnych bodźców: dotykowych, akustycznych, węchowych.
Zajęcia z Maksymem trwały przez 10 dni, każde ok. pół godziny. Równolegle jego mama na zmianę z ojcem wykonywali ćwiczenia z użyciem opasek zasłaniających oczy. Włączaliśmy rodziców
do ćwiczeń prowadzonych z chłopcem, tak aby mogli je później
kontynuować w domu. Poznali oni techniki chodzenia z przewodnikiem w różnych sytuacjach i zmiennych warunkach terenowych.
Zobaczyli, jak cenna w życiu osób niewidomych jest kompensacja
zmysłów. Byli zadowoleni z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych
z dzieckiem przy ich współudziale, jak i bezpośrednio z nimi. Cenili sobie nawiązane kontakty z innymi rodzicami niewidomych
dzieci. Wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie w przyszłym roku.
Pod koniec zajęć rodzice uzyskali przekonanie, że ich dziecko
w przyszłości osiągnie samodzielność i oni mu w tym pomogą.
Ramazan – pięcioletni chłopiec, brał drugi raz udział w projekcie. Był ze swoją roczną siostrą – Samirą, mamą i wujkiem. Ojciec przywiózł rodzinę, a następnie przyjechał dwa dni przed końcem projektu. Pomimo krótkiego pobytu starał się mieć kontakt
ze specjalistami i był zainteresowany możliwościami rehabilitacji swoich dzieci. Rodzina pochodzi z małego rosyjskiego miasta
położonego w części azjatyckiej. Mama (27 lat) jest bibliotekarką. Ojciec (35 lat) kierowcą ciężarówki. Swoją obecną sytuację materialną określają jako średnią. Rodzeństwo nie widzi ze względu na wrodzony zanik nerwu wzrokowego, wynikający z atrofii
włókien wzrokowych. W tego typu uszkodzeniach układu wzrokowego następuje brak możliwości przewodnictwa impulsu nerwowego pomiędzy siatkówką oka a korą mózgową. Chociaż by-
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li jedyną rodziną muzułmańską i wyróżniali się wśród innych
ubiorem i zwyczajami, mieli dobre kontakty z innymi uczestnikami turnusu. Ramazan szybko przypomniał sobie układ przestrzenny hotelu, który poznał rok wcześniej. Od razu chciał poznawać nowe miejsca. W związku z tym uczyliśmy go technik poruszania się z użyciem laski i zastosowania jej w rozmaitych
sytuacjach, np. podczas poruszania się w znanym zamkniętym pomieszczeniu, w nieznanych miejscach, na schodach, w zmiennych
warunkach terenowych. Szybko zrozumiał, że laska zapewnia
ochronę podczas chodzenia i stanowi przedłużenie obszaru dotyku. Ramazan również chętnie wykorzystywał laskę do „oglądania” tego, co znajduje się na górze poza zasięgiem jego wyciągniętych rąk. W ten sposób badał korony drzew, sufity, wysokość mebli itp. Wprowadzaliśmy poprzez zabawy nowe pojęcia opisujące
przestrzeń. Wytyczaliśmy zróżnicowane trasy, które sam pokonywał, korzystając z podanych wskazówek. Jego mama wspólnie
z nami ustalała zadania dla niego, a także wykonywała (w opasce
zasłaniającej oczy) ćwiczenia, które robił jej syn, aby lepiej zrozumieć bezwzrokowy sposób poznawania świata.
Samira poruszała się z pomocą innych. Ze względu na to, że
dzieci niewidome częściej niż ich widzący rówieśnicy mają rozmaite wady postawy, prowadziliśmy ćwiczenia rozwijające
orientację przestrzenną i motorykę bez wykorzystania możliwości pionizacji. W związku z tym, że postawa klęku podpartego
wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i pasa biodrowego oraz dobrze modeluje prawidłowe krzywizny kręgosłupa, poprzez zabawy stwarzaliśmy sytuacje zachęcające do czworakowania, pokonywania różnych torów przeszkód i odnajdowania zabawek
dźwiękowych oraz innych budzących zaciekawienie rzeczy. Podobały jej się zabawy z piłką dźwiękową, np. toczenie, podrzucanie, podawanie do mamy itp. Rodzice rodzeństwa nie mogli liczyć
na wsparcie ze strony tyflopedagogów w miejscu zamieszkania,
bo takich specjalistów w ich mieście po prostu nie było.
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W związku z tym matka starała się zdobyć jak najwięcej informacji i nauczyć się sposobów kształcenia swoich niewidomych dzieci. Jej program wykraczał poza zajęcia rehabilitacyjne i obejmował również naukę brajla i metodykę wprowadzania liter wypukłych, sposobów adaptacji pomocy dydaktycznych. Uważała, że
zarówno ona, jak i jej dzieci, dużo zyskują poprzez udział w zajęciach. Cenny w jej ocenie był kontakt ze specjalistami, szczególnie zwróciła uwagę na dobrą, życzliwą atmosferę. W przyszłym
roku chciałaby również z dwojgiem dzieci uczestniczyć w projekcie „Szkoła Mam”, ponieważ zależy jej na tym, aby jak najlepiej
przygotować dzieci do samodzielnego życia.
Sasza, to siedmioletnia dziewczynka z Kijowa. Urodziła się
w 28. tygodniu ciąży, ważyła 1200 g. Jako wcześniak o niskiej wadze urodzeniowej poddana była tlenoterapii w inkubatorze. Przypuszcza się, że na skutek podwyższonego stężenia tlenu doszło do
retinopatii wcześniaczej (stadium V), co oznacza całkowite odwarstwienie siatkówki i tym samym całkowity brak widzenia. Wychowywana jest przez samotną matkę (27 lat). Kobieta ma wykształcenie średnie, jest sprzedawczynią w sklepie. Dziewczynka
często przebywała sama w małym mieszkaniu. Matka troszczyła
się o nią, natomiast nie miała wiedzy i warunków, aby zająć się jej
edukacją i rehabilitacją. Kiedy ją poznaliśmy, wyglądała na dziecko trzyletnie, słabo chodziła, nie odrywała stóp od podłoża, tylko je przesuwała. Nie potrafiła manipulować zabawkami. Bała się
obcych osób, była bardzo płaczliwa. W projekcie uczestniczyła
dwukrotnie. Robiła systematycznie szybkie postępy w zakresie rozwoju motorycznego, orientacji przestrzennej, samodzielności,
przyswajaniu i rozumieniu pojęć. Mama była bardzo zadowolona z możliwości uczestniczenia w projekcie i twierdziła, że osiągnięcia córki przekroczyły jej oczekiwania.
Reasumując, należy stwierdzić, że w krajach uczestniczących
w projekcie jest olbrzymia potrzeba społeczna organizowania pomocy edukacyjnej rodzinom z dziećmi niewidomymi. Bez
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wsparcia profesjonalistów rodzicom trudno zadbać o prawidłowy rozwój niewidomych dzieci. Dobrą praktyką w opisywanej
„Międzynarodowej Szkole Mam” było angażowanie bardzo
zróżnicowanych profesjonalistów pod względem specjalności, narodowości, wieku, doświadczeń, możliwości wzrokowych, płci i in.
Wspólną cechą członków kadry była duża motywacja do jak najlepszej pracy na rzecz osób niewidomych. Przez siedem lat
ukształtował się trzon sprawnie współpracującego zespołu.
Stopniowo zmieniały się relacje między profesjonalistami a rodzicami, od dominacji kadry do relacji partnerskich. Część rodziców
mających wykształcenie, które mogło być przydatne w prowadzeniu projektu poszerzyło swoje kompetencje i w kolejnych edycjach
wzmacniało obsadę kadrową. Tak było w wypadku matek niewidomych dzieci, które wykonywały zawód lekarza, nauczyciela, pedagoga. Dwie matki ukończyły studia tyflopedagogiczne. Bardzo
ważna dla realizacji „Międzynarodowej Szkoły Mam” była przemyślana lokalizacja zapewniająca niewidomym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Konieczne były dobre warunki do
zorganizowania potrzebnych zajęć, ale też nieformalnych spotkań
rodziców i zabaw dzieci. Program zajęć realizowanych w projekcie był elastycznie dostosowywany do indywidualnych potrzeb
każdej rodziny, zainteresowań i możliwości dziecka. U wszystkich
dzieci zaobserwowaliśmy postęp w różnych sferach rozwoju. Rodzice uzyskali przekonanie, że ich dziecko w przyszłości osiągnie
samodzielność, a oni mają kompetencje, aby mu w tym pomóc.
Po siedmiu latach ciężkiej i bardzo emocjonującej pracy w projekcie cieszymy się, że mogliśmy pomóc wielu rodzinom i niewidomym dzieciom. Sami zyskaliśmy ciekawe doświadczenie,
poznaliśmy niezwykłych ludzi, mamy duże poczucie satysfakcji
i radości. Dzięki projektowi poznaliśmy też pracę Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża na Ukrainie.
Zostaliśmy ponownie zaproszeni do udziału w projekcie w roku 2015.

DZIAŁ ABSOLWENTÓW
Krystyna Konieczna

O wsparciu osób niewidomych na rynku pracy
sierpniu 2014 roku zakończono realizację projektu
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. Był to
projekt partnerski realizowany z Polskim Związkiem Niewidomych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Liderem był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonawcą projektu ze strony Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi był Dział ds. Absolwentów – placówka odpowiedzialna za realizację statutowych działań Towarzystwa z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niewidomych.
Projekt ten jest trzecią edycją tak ważnego dla niewidomych
przedsięwzięcia. Pierwsza edycja rozpoczęła się w styczniu 2009
roku. Przez pięć lat razem z Partnerem – Polskim Związkiem Niewidomych – udzielono wsparcia 3700 osobom z dysfunkcją wzroku. Czy to dużo? Z rejestru PZN wynika, że w Polsce jest ponad
34000 osób niewidomych w wieku aktywności zawodowej. Czy
to znaczy, że pozostali nie potrzebują wsparcia, że mają pracę i dobre warunki społeczno-bytowe? To problem, który wymaga rozwiązania. Planowane jest zorganizowanie sympozjum mające na
celu ukierunkowanie działań związanych z rehabilitacją zawodową osób niewidomych.
Nieprzypadkowo w tej edycji projektu przyjęliśmy motto: „Twoja droga do sukcesu” – z myślą zarówno o beneficjentach, jak i o pra-
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codawcach. Zgodnie z planem działania wsparciem mieliśmy objąć 800 osób z dysfunkcją wzroku. Rezultat osiągnęliśmy na poziomie 99,38%, co oznacza, że wsparcia udzieliliśmy 797 osobom.
Udział w projekcie młodych ludzi pozytywnie wpłynął na rezultat w zakresie: „Kontynuacja bądź podjęcie nauki przez osoby niewidome”, który został zrealizowany na poziomie 100,38%
(261osób). W tym miejscu pragnę podkreślić, jak cenną dla naszych założeń była współpraca z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi dla Niewidomych i Słabowidzących, zwłaszcza w Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Lublinie. Od pierwszego projektu specjaliści z tych Ośrodków współpracowali z nami,
prowadząc różnego rodzaju zajęcia. Była to również cenna wymiana doświadczeń.
Rehabilitacja społeczna jest podstawą skutecznej aktywizacji
zawodowej. Zgodnie z planem przeprowadziliśmy warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu rehabilitacji społecznej dla 289
beneficjentów. Mieli oni możliwość skorzystania z zajęć integracyjnych, psychologicznych oraz w zakresie ćwiczeń fizjoterapeutycznych i zajęć rekreacyjnych. Ponadto przeprowadzone zostały różne kursy. Z kursu bezwzrokowych technik i metod pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych
skorzystało 60 osób, z kursu samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS skorzystało 60 osób. Stacjonarny 10-miesięczny kurs j. angielskiego metodą Callana ukończyło 12 osób, a 10-miesięczny kurs j. angielskiego przez Skype’a 6
osób. W sumie zamierzone rezultaty z zakresu rehabilitacji społecznej zostały osiągnięte na poziomie powyżej 100%.
Działania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
• warsztaty Aktywizacji Zawodowej ukończyło 340 osób,
• kursy komputerowe o różnym stopniu zaawansowania
ukończyło 120 osób,
• kurs obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania
wspierającego – 110 osób,
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• indywidualne szkolenie z zakresu obsługi mediów społecznościowych odbyło 15 osób,
• szkolenia zawodowe operatorów Wirtualnego Contact
Center ukończyły 123 osoby,
• szkolenie zawodowe z transkrypcji ukończyło 30 osób,
• z doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów skorzystało 29 osób.
Rezultaty działań z zakresu aktywizacji zawodowej zostały
osiągnięte na poziomie powyżej 100%.
W wyniku tych działań staże rehabilitacyjne ukończyło 125
beneficjentów, a rezultat został osiągnięty na poziomie 104,17%.
W ramach projektu powstała pierwsza na świecie platforma
Wirtualnego Contact Center, której twórcą jest nasz absolwent Jan
Gawlik, dzięki któremu osoby niewidome mogą wykonywać pracę bezpośrednio w firmie lub zdalnie.
Wsparciem objęto też rodziny i osoby z najbliższego otoczenia osób niewidomych. Z warsztatów wspierających oraz indywidualnych konsultacji skorzystało 400 osób. Celem tych działań była pomoc w pogłębieniu wiedzy, poszerzeniu umiejętności i poznaniu nowych możliwości samodzielnego funkcjonowania
i wchodzenia na rynek pracy osób z dysfunkcją wzroku.
W pozyskiwaniu pracodawców bardzo nam pomogły dotychczasowe kontakty, baza pracodawców, którą prowadzimy w ramach Agencji Zatrudnienia oraz intensywne działania personelu zaangażowanego w realizację projektu. Do powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy zostało wysłanych 1058 zaproszeń
zachęcających do współpracy. W rezultacie informacje o projekcie znalazły się na 44 stronach internetowych Urzędów Pracy; na
targach pracy prezentowano stanowisko pracy i możliwości zawodowe osób niewidomych. Ponadto korespondowano z 583 firmami, urzędami, sądami, ministerstwami. Informacja o projekcie przesłana była również do wszystkich Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie, pełnomocników ds. studentów niepełnospraw-
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nych przy wyższych uczelniach, klinik okulistycznych, duszpasterstw niewidomych. Odbyło się 51 spotkań z pracodawcami.
Utworzona została baza 419 pracodawców, a rezultat został osiągnięty na poziomie powyżej 150%.
W celu promowania nowego stanowiska pracy dostępnego
osobom niewidomym w zakresie „Operator Wirtualnego Contact
Center” oraz pozyskiwania pracodawców została uruchomiona
strona internetowa www.wccpraca.pl; Fanpage na portalu społecznościowym Facebook: facebook.com/wirtualne.contact.center;
zrealizowany został film, który można znaleźć pod linkiem: Wirtualne Contact Center – nowe stanowisko pracy dla niewidomych.
W czerwcu 2013 roku miała miejsce konferencja prasowa. Co piszą i mówią media o naszym projekcie można zobaczyć na stronie projektu: www.promocjaikariera.pl pod linkiem: Projekt
w mediach, a prezentację podsumowującą projekt można obejrzeć pod linkiem: Podsumowanie projektu. Osiągnięte rezultaty
to wynik profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiedzialnej pracy personelu wiodącego i specjalistów.
Dzięki naszym wspólnym staraniom, zarówno pracodawców
jak i beneficjentów, pracę podjęło 85 osób z dysfunkcją wzroku na
stanowiskach: Konsultant – 8, Masażysta – 11, Telemarketer – 25,
Copywriter – 6, Przedstawiciel handlowy – 2, Pracownik administracyjny – 2, Protokolant sądowy – 2, Referent ds. administracji
– 1, Doradca ds. sprzedaży – 1, Pracownik gospodarczy – 1, Archiwista – 1, Pracownik biurowy – 2, Analityk zasobów internetowych – 2, Pomoc sprzątająca – 1, Doradca zawodowy – 1, Pracownik porządkowy – 1, Pomocnik sprzedawcy – 1, Referent ds.
analiz rozmów telefonicznych – 1, Pomoc osoby niepełnosprawnej – 1, Pracownik hali, kasjer – 1, Pakowacz – 1, Portier – 1, Przewodnik wycieczek – 1, Pracownik przymierzalni – 1, Pomoc kuchenna – 1, Pomocnik pracownika biurowego – 1, Manager pro-
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jektów specjalnych – 1, Specjalista ds. kontaktu ze zwiedzającymi
– 1, Pracownik serwisowy – 1, Magazynier – 1, Sprzątaczka – 1,
Kronikarz – 1, Asystent pracy – 1, Właściciel firmy – 1.
Podczas konferencji podsumowującej projekt, która miała
miejsce 26 sierpnia 2014 r. o naszym wspólnym projekcie tworzenia możliwości zatrudniania osób niewidomych opowiedzieli
przedstawiciele pracodawców i beneficjenci projektu. Firmę Leroy Merlin reprezentowali: Andrzej Szwonder – Dyrektor Regionu w Leroy Merlin i Monika Zielińska-Futyma – prowadząca projekt „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Leroy Merlin”;
Piotr Mucharski z firmy CTI Solutions, który dostosował oprogramowanie Leroy Merlin do potrzeb osób niewidomych i beneficjenta projektu Krzysztofa Ilczuka – pracownika Leroy Merlin.
Byli też obecni przedstawiciele firmy Grupa Etendard: Rafał Zaorski – Prezes Zarządu, Marta Kowalczyk – specjalistka ds. E-learningu oraz beneficjentka projektu Roxana Waszkiewicz – pracownik Grupy Etendard. Swoimi uwagami podzielili się również:
Pablos Mandzios – kierownik regionu w firmie Baby Care; Dawid Różański – beneficjent, pracownik salonu „Dotyk Wiatru”;
Robert Korzonek – beneficjent, pracownik firmy Estel System. Natomiast Marina Kurdziel i Dorota Wojeńska – beneficjentki projektu, opowiedziały o korzyściach, jakie wyniosły w związku z nabyciem umiejętności poruszania się z kijkami w treningu Nordic
Walking.
Należałoby zaznaczyć, że bez wsparcia Zarządu Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi i ścisłej współpracy wszystkich placówek Towarzystwa nie byłoby możliwe osiągnięcie pozytywnych
rezultatów projektu, za co wszystkim serdecznie dziękuję.
Dziękuję również za dobrą współpracę z Partnerem: Polskim
Związkiem Niewidomych i Liderem projektu: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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ODESZŁY DO PANA
Anna Faderewska-Kuszaj

Krótka historia pewnej przyjaźni – wspomnienie
o śp. Annie Figurze

amiast wstępu do zamieszczonego niżej wspomnienia oddaję głos Ani Figurze, która na łamach „Lasek” (nr 3–
4/2010) w artykule „Masażysta – zawód wybrany z potrzeby serca” pisała o swoim dorosłym życiu. Oto fragmenty tego tekstu:
„Zamiłowanie do zawodu medycznego zrodziło się u mnie już
w dzieciństwie. Kiedy byłam małą dziewczynką, leczyłam lalki i misie – moich małych pacjentów, a jako lekarstwa aplikowałam im
cukierki zgromadzone w buteleczkach.
W szkole podstawowej moje marzenia zaczęły się powoli rozpływać, kiedy powiedziano mi, że ze względu na słaby wzrok nigdy
nie będę mogła być lekarzem, jednak jeśli chcę, mogę realizować się
w zawodzie masażysty. (...)

Z
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Po skończeniu studiów
rozpoczęłam pracę masażystki w centrum rehabilitacji.
Tam zdobywałam pierwsze
doświadczenia. Bardzo miło
wspominam ten czas. Zespół przyjął mnie z ogromną
życzliwością, więc te pierwsze
chwile, które są zawsze trudne, przeszłam z uśmiechem
i wsparciem od kolegów. (...)
Podczas wizyty ważne
jest, aby terapeuta był w dobrym nastroju, ponieważ ludzie bardzo często wyczuwają, w jakim humorze jest masażysta, a nie powinno się przekazywać ani negatywnych uczuć, ani swoich problemów pacjentowi, bo
to pogarsza proces jego leczenia. Dlatego bardzo ważny jest optymizm w pracy, aby pacjent po wizycie był rozluźniony, zrelaksowany, a także miał pozytywny obraz przebiegu rehabilitacji. (...)
Bardzo lubię pacjentów z poczuciem humoru, gdyż wtedy można połączyć dwie wizyty – zabieg masażu i seans „śmiechoterapii”,
co poprawia nastrój obu stron, a również pozytywnie wpływa na
postępy w leczeniu.
Są też korzyści praktyczne. Dzięki pacjentom mam szeroki zbiór
przepisów, które gromadzę i przy różnych okazjach wykorzystuję.
(…) W przyszłości może powstanie specjalny zeszyt z przepisami
na smakołyki. (...)
Przyszłym masażystom chciałabym powiedzieć, by wybierali ten
zawód z potrzeby serca i aby ten zawód lubili. Niesienie pomocy
drugim to rodzaj powołania, które daje radość.
O sobie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swoich wyborów życiowych. Mam wiele satysfakcji z tego, że pracuję w zawo-
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dzie masażysty, że wykorzystuję wiedzę zgromadzoną na studiach
i że mogę ją z całym przekonaniem przekazywać studentom, prowadząc zajęcia na uczelni”.
* * *
Był rok 1986. Mała dziewczynka imieniem Ania przyjechała do
przedszkola w Laskach, a był to sam środek zimy. Weszła do budynku i usłyszała gwar dziecięcych głosów. Usłyszała – ponieważ
tak jak inne dzieci była również niewidoma. Powitały ją panie i zaprowadziły do grupy. Mała Ania rzuciła się w wir zabawek i radośnie dołączyła do innych, aby brać udział w dziecięcych figlach. Od
razu jednak jej uwagę przykuła mała, drobniutka dziewczynka, która zaprosiła ją do wspólnej zabawy. Jak się później okazało – też
nosiła imię Ania. Tak więc obie Anie rozpoczęły gonitwę na rowerkach dookoła przedszkolnej bawialni. Tak zaczęła się przyjaźń
dwóch Ań, z których jedna to ja, a druga to śp. Ania Figura.
Począwszy od przedszkolnych zabaw nie było dnia, abyśmy
gdzieś były osobno; łóżeczka miałyśmy obok siebie, stoliki również, szafki w szatni i półki w salce. Wszędzie razem. Wcale nie
było nam z tym źle, wręcz przeciwnie, cieszyło nas to bardzo. Pomagałyśmy sobie nawzajem, psociłyśmy razem i chętnie pomagałyśmy innym, oczywiście razem.
Nastał czas szkolny – najpierw wstępna, a potem kolejne klasy. Tu w naszym życiu trochę się zmieniło. Już nie spałyśmy razem w pokoju, nie miałyśmy obok siebie stolików do odrabiania
lekcji, ale nadal bardzo się przyjaźniłyśmy. Każda z nas miała nieco inne zainteresowania, ale to w niczym nie przeszkodziło naszej przyjaźni.
W momencie przyjęcia nas do szkoły średniej okazało się, że
będziemy razem, jako jedyne dziewczyny w klasie. Ja oczywiście
nie miałam nic przeciwko temu, ponieważ pomimo odmiennych
zainteresowań i wyboru innego profilu zawodowego łączyła nas
zawsze ta jedyna, niezawodna, nieoceniona przyjaźń.
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Po lewej:Autorka wspomnień
po prawej: Anna Figura

Nigdy bym nie sądziła, że
tak szybko nasza wspólna droga przez życie się skończy.
Ania była moją najbliższą koleżanką, osobą, której mogłam powierzyć każdy sekret.
Była wspaniałym, pełnym ciepła człowiekiem. Pomagała
każdemu, kto tej pomocy potrzebował. Mnie jednak – takie
mam wrażenie – pomagała najbardziej. Pomagała, lecz sama nie
wymagała tej pomocy od innych. Zawsze skromna, pogodna, lecz
niekiedy bardzo skryta. Dbała o innych, mniej dbała o siebie. Zawsze ta druga osoba była ważniejsza. Ania nigdy nie użalała się
na swoje słabe zdrowie, nigdy nie rozpaczała niepotrzebnie; powiedziałabym nawet, że często robiła „dobrą minę do złej gry”.
Miała wiele planów na przyszłość. Już nie uda się ich zrealizować.
Miała też jedno, najskrytsze pragnienie – by nigdy nie pozostać
samą, nie musieć żyć w samotności. To pragnienie bardzo wypełniało ostatnie dni jej życia.
Czy Pan Bóg pozwolił Jej odejść, aby nie musiała być samotna? Czy teraz owa samotność już Jej nie dokucza? Są to pytania
bez odpowiedzi, które mi wciąż towarzyszą. Wyszła na spotkanie
z Bogiem, a my zapamiętamy Ją jako osobę niezwykłą: delikatną,
lecz zdecydowaną; skromną, lecz otwartą na niesienie pomocy innym; cichą, lecz walczącą o szczęście innych. Chociaż trudno pogodzić się z odejściem takiej kochanej i bliskiej osoby, trzeba wierzyć, że nadejdzie dzień spotkania i nasza przyjaźń znów zakwitnie na nowo.
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Jola

olanta Żebrowska urodziła się 10 kwietnia 1938 r. w Lublinie.
Rodzice jej, Janina i Antoni, pochodzili z Ostrołęki.
Jolę poznałam na przełomie lat 50. i 60., kiedy zaczynałam studia na KUL. Była na III roku historii. Wraz z rodzicami i bratem
mieszkała bardzo blisko uniwersytetu, co później okazało się dla
mnie bardzo ważne. Przy pierwszym spotkaniu niewidomego ludzie często zadają pytania o to, czy coś widzi, albo od jak dawna
i z jakiego powodu jest niewidomy. Tymczasem Jola na ścieżce,
na której spotkałyśmy się po raz pierwszy, powiedziała do mnie
od razu: Ty pewno potrzebujesz czytania, więc będę mogła ci pomóc. I pomagała. Czytała to, czego potrzebowałam. Na pierwszym
roku miałam kursoryczny wykład z pedagogiki, który na humanistyce był na trzecim roku, więc uczyłyśmy się razem, a Mama
Joli podsuwała nam majowe kanapki ze szczypiorkiem.
Dom Joli był niesłychanie otwarty dla jej kolegów i przyjaciół.
Dziewczęta przychodziły przeszyć sobie coś na maszynie,
a chłopcy z prośbą: Proszę pomóc mi kupić pulower albo jakąś in-

J

* śp. Jolanta Krakowiak (10.04.1938–2.11.2014). Jej pogrzeb odbył się 5.11. br.
w Laskach, gdzie spoczęła na zakładowym cmentarzu.
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ną część garderoby, bo jak kupię sam, to nie mogę potem w tym chodzić, nie umiem wybrać. Jeden z nich wpadł w dniu imienin do Pani Janiny o piątej rano z ogromnym bukietem róż. Na uwagę, że
to za drogie na studencką kieszeń, powiedział z szelmowskim
uśmiechem: Przecież wzdłuż Alej Racławickich rośnie ich tyle,
a przed Domem Partii tak gęsto, że nie ma mowy, żeby ktoś zauważył brak kilkunastu kwiatów. Dlatego tak wcześnie wstałem. Jedna z koleżanek Joli, której szpital nie przyjął, bo miała ciężką grypę i bardzo wysoką gorączkę, więc nie chcieli wpuścić infekcji, leżała w pokoju Joli chyba ze dwa tygodnie, a jego właścicielka spała
w przedpokoju na materacu, bo w mieszkaniu nie było innego
miejsca. Duszpasterstwo Akademickie dziękowało Rodzicom za
tak niezwykłą otwartość.
Jola chętnie pomagała kolegom w nauce i przez to własną pracę magisterską pisała dłużej, niż było ją na to stać.
Moja koleżanka okazała się jeszcze ogromnie pomocna w kontaktach pocztowych. Inna ze studentek studiująca anglistykę miała kłopoty z odsyłaniem do Anglii książek brajlowskich, które dostawała z Królewskiego Instytutu dla Niewidomych w Londynie,
ponieważ nagle okazało się, że książek wydanych za granicą już
z Polski się nie wysyła. W tej sytuacji nie przysyłano by następnych książek. A nie była to literatura do poduszki, tylko podręczniki. Ojciec Joli pracował na poczcie, więc zdołał dokształcić panienki w pocztowych okienkach i kiedy zjawiałyśmy się z paczkami książek, odbierały je od nas natychmiast, bo w razie
kłopotów, zawsze któraś panienka zawołała: Bierz, bo będziesz miała na głowie pana Żebrowskiego z Dziennikiem Ustaw.
Ojciec Joli miał duże poczucie humoru. Kiedyś na początku
kwietnia zachęcał nas do fikania koziołków na dywanie, jako że
to gwarantuje piękne lato. Kiedy nie miałyśmy odwagi tego zrobić, fiknął koziołka sam.
Ja i moja niewidoma koleżanka z anglistyki przeżyłyśmy z Jolą pierwszy obóz studencki w Beskidzie. Jola zgodziła się być na-
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szą przewodniczką. Żadna z nas nie wiedziała, gdzie naprawdę leży Wisła, więc ubrałyśmy się niesportowo. Edyta i ja miałyśmy jakieś trampki, a Jola letnie sandały bez pięt. Prowadzenie z góry
dwóch niewidomych było nie lada wyzwaniem: „sandały Joli chodziły przodem”, a potem my za nią. Łatwiej było iść w górę. Ale
chodziła z nami wszędzie. Obóz był świetnie zorganizowany: słabsze i niepełnosprawne osoby wychodziły z przewodnikiem pół godziny wcześniej.
Bardzo chciałam zawieźć Jolę do Lasek. Okazja ku temu nadarzyła się stosunkowo szybko. W 1961 r. organizowano w Laskach
wielki zjazd wychowanków z całej Polski. Miał być bardzo uroczysty i radosny. Niestety, w maju zmarła Matka Elżbieta, a zjazd
miał być w pierwszych dnia lipca, więc planowany bal zamieniono na konkurs śpiewaczy. Pomyślałam, że pracy przy tej imprezie będzie tyle, że każde ręce się przydadzą, więc zaproponowałam Joli wspólny wyjazd do Lasek. Zgodziła się chętnie, choć zażartowała, że do zakonu nie wstąpi, bo jej się nie podoba
brązowo-czarny mundur, taki nietwarzowy. Widocznie takie było jej przeznaczenie, bo do zakonu nie wstąpiła, ani ja jej do tego nie namawiałam. Musiało ją coś poruszyć, bo w niedługim czasie zgłosiła się latem do pomocy jako wolontariuszka. Były tam
również inne dziewczęta. Pracowały w ogrodzie z s. Pawłą. Pierwszego ranka Jola obudziła koleżanki hasłem: No to wstajemy do
gnoju!, bo ją rozbawiło, jak zobaczyła, że jedna maluje paznokcie, a druga wkłada białe szpilki. Dlatego wygłosiła taki tekst.
Przez krótki czas pracowała w biurze w Żułowie. Na samym
początku swojego pobytu zjechała po schodach i złamała nogę, ale
się tym nie zraziła.
14 lutego 1964 r. Jola zgłosiła się do pracy w Laskach. Przez
trzy lata, do sierpnia 1967 r., była wychowawczynią w Internacie
Dziewcząt. Tu też spotkało ją przykre zdarzenie, bo na kuligu złamała rękę. W latach 1967–1972, pracowała pod kierunkiem dyrektora Andrzeja Czartoryskiego w biurze Warsztatów. Potem już
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nieprzerwanie, aż do końca sierpnia 2007 r., w Internacie Domu
św. Maksymiliana.
W Laskach też poznała swojego przyszłego męża Jana Krakowiaka, który był wychowawcą chłopców. Warunki bytowe mieli
dość trudne. W rok po ich ślubie dostałam od niej radosny list;
było w nim takie zdanie: Nie wiem, jak mam cię zawiadomić – czy
że zamierzam powiększyć krzywą demograficzną, – to się wiązało z tematem jej pracy magisterskiej z demografii – czy że jestem
w stanie błogosławionym? To drugie chyba lepsze, nie? W naszym
małym mieszkanku stanie niedługo pierwszy w naszym życiu dwuśladowy pojazd i to z niemożliwym do wyłączenia klaksonem. Urodziła się ich córka Joanna. Za kilka lat przyszedł na świat syn
Krzysztof. Jak szybko odnalazła się Jola w Laskach, świadczy wybór rodziców chrzestnych jej dzieci: chrzestnymi Joanny zostali
s. Blanka i prof. Sułowski, a Krzysztofa s. Koleta i pracujący chwilowo w Laskach misjonarz ks. Herbert Henclok.
Przez wiele lat oboje z mężem pracowali w Internacie Domu
św. Maksymiliana: ona jako wychowawczyni, on jako kierownik
Internatu. Do obowiązków Joli należały: pomoc w nauce, pomoc
w opanowaniu czynności życia codziennego, higieny osobistej, organizowanie chłopcom rozrywek i wycieczek, czytanie książek,
ponieważ nie wszyscy uczniowie samodzielnie czytali. Praca ta nie
gwarantowała każdej niedzieli wolnej. Trzeba było tego dnia zapewnić chłopcom innego rodzaju zajęcia, żeby święto różniło się
od dnia powszedniego.
Jola dzieliła się z wychowankami tym, co wyniosła z rodzinnego domu: służyła im z szacunkiem, cierpliwością i macierzyńską miłością.
Dom pp. Krakowiaków, tak jak dom pp. Żebrowskich, był
przyjazny dla wszystkich dzieci, nie tylko dla wychowanków Joli. Przyjeżdżało do Lasek czworo dzieci z Berlina z dwiema opiekunkami. Dzieci te były w wieku dzieci Krakowiaków i spędzały
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razem dużo czasu. Maria Benedykta, pracująca obecnie jako pielęgniarka w Berlinie, do tej pory jest przyjaciółką Joanny i odwiedza ją w jej domu w Kampinosie razem ze swoją byłą opiekunką. Taką otwartość i wierność przyjaźni Joasia wyniosła z domu.
Wszystko, co tu powiedziałam, pokazuje Jolę jako bardzo dobrego człowieka zachowującego przykazanie miłości na co dzień
bez wielkich słów i deklaracji. Dobrze, że Jola przeszła przez Laski i mogliśmy się cieszyć jej obecnością. Mam nadzieję, że dobry Bóg już wynagrodził jej prawdziwie chrześcijańskie życie.
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Słowo pożegnania na pogrzebie śp. Joli Krakowiak
wypowiedziane przez Michała Buczyńskiego

P

ani Jolu! Dziękuję Pani za dobroć, życzliwość i serdeczność.
Zapamiętałem Panią jako wychowawczynię, dla której nasze
sprawy były ważne i my byliśmy dla Pani ważni.
I dlatego po wyjściu z Lasek wielokrotnie do Pani telefonowałem, pytając o Pani sytuację i dzieląc się tym, co działo się u mnie.
Teraz już Pani wszystko wie i nic już Panią nie boli.
Teraz pozostał nam kontakt przez Świętych Obcowanie.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...
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Zbigniew Kaczmarczyk

Nasza Mama Jola
anią Jolę poznałem 31 sierpnia 1986 roku, w niedzielę. Przywitała mnie w grupie czwartej bardzo radośnie, z matczynym
ciepłem. Była moją wychowawczynią do roku 1992.
Pani Jola przygotowywała nas do samodzielnego życia. Przy
porannym myciu mówiła: „Nie gniewamy się z mydełkiem”, „Dozgonna przyjaźń z pastą i z wodą”. To uczyło nas, żeby codziennie się myć, że nie myjemy się dla innych, tylko dla siebie.
Podczas wieczornych spotkań w grupie (pogawędek) mówiliśmy o kulturze i dobrym wychowaniu: jak ustawić talerzyki z łyżeczkami na stole na przyjęcie gości, jak napisać poprawnie list,
jak właściwie posługiwać się telefonem.
Powiedzenie pani Joli, kiedy chcieliśmy z nią zostać dłużej i porozmawiać: „Gadu, gadu, a chłop śliwki rwie”.
Kiedy przygotowywałem się do zawodu telefonisty po pierwszym dniu nauki stwierdziłem, że nie dam rady, gdyż mnie to
przerasta. Pani Jola nie przekonywała do niczego, tylko powiedziała: „Zbysiu, zjedź sobie ciasto drożdżowe, wypij kakao i poczekaj,
bo za wcześnie mówić, że się nie uda”. Nie zrezygnowałem i postanowiłem nadal chodzić na nauki do Centrali. Jak czas pokazał, pani Jola miała rację, bo do dziś pracuję w tym zawodzie.
Pani Grażynka, pracująca w portierni w Domu św. Maksymiliana zapamiętała jedno zdanie, jakie powiedziała Pani Jola, że jak
kiedyś odejdzie daleko, tak naprawdę daleko stąd, to niech nikt
się nie smuci, nie płacze, niech każdy będzie radosny.
Pani Jola pozostanie w naszej pamięci jako bardzo dobry, życzliwy, wspaniały człowiek.

P
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Helena Nowicka

Wspomnienie o Pani Joli
spominam panią Jolę bardzo dobrze i serdecznie. Byłam
jedną z jej pierwszych wychowanek. Pani Jola, kiedy objęła naszą grupę, była początkującą wychowawczynią, ale dbała
o nas, jak dobra matka – nazywałyśmy ją Mamą. Umiała sobie zaskarbić zaufanie dzieci, miała u nas autorytet.
Była kiedyś taka zabawna sytuacja: wracałyśmy komunikacją
miejską; miałam wtedy lat 15, a Pani Jola około 27 i wzbudziłyśmy sensację, gdy zwróciłam się do niej „Mamo”.
Pani Jola kładła wielki nacisk na kulturę. Organizowała nam
od czasu do czasu uroczyste kolacje, na które była zapraszana kierowniczka Domu. Przekazywała nam zasady dobrych manier: jak
jeść, jak się zachowywać przy stole.
Państwo Krakowiakowie to byli ludzie, którzy wiedzieli na bieżąco, co dzieje się z absolwentami, z ich byłymi wychowankami.
Chciałabym podkreślić to, że ją szanowałyśmy, kochałyśmy.
Wspominam ją mile i chętnie myślami wracam do wspólnie przeżytych lat.

W
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s. Rut Wosiek FSK

ŚP. SIOSTRA FRANCISZKA
(1915–2014)
od Radości Bożej
Przeżywszy lat 100; Życia zakonnego 64; Profesji 62.
iostra Franciszka – Anna Maria Cieślińska urodziła się 25
stycznia 1915 r. w Niechanowie, pow. Gniezno, jako szóste
z siedmiorga dzieci Józefa Cieślińskiego i jego żony Teresy z Lisieckich. Jej ojciec był kuchmistrzem-cukiernikiem, matka zajmowała się domem i dziećmi. Sakrament chrztu św. otrzymała w Niechanowie 28 stycznia 1915 r., a sakrament bierzmowania
w czerwcu 1925 r. w Gnieźnie.
W Gnieźnie Anna Maria ukończyła trzyletnią szkołę przygotowawczą, a następnie gimnazjum i nowo utworzoną Szkołę Wydziałową. Na dalsze kształcenie, którego bardzo pragnęła, nie pozwalały warunki materialne rodziny, w której równocześnie kształciło się kilkoro dzieci. Ostatecznie, w 1934 r., zapisała się na
wieczorowe kursy handlowe, które ukończyła w następnym roku. W lutym 1936 r. rozpoczęła praktykę biurową, jako księgowa
w majątku Turew w pow. kościańskim. Były to dobra rodziny
Chłapowskich, a ich administratorem był wnuk właścicieli, a brat
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p. Zofii Morawskiej – Krzysztof Morawski. Przy tej okazji Anna
Maria poznała więc także p. Zofię, która często Turew odwiedzała i opowiadała jej o Laskach. Pan Krzysztof, zadowolony z jej
praktyki, w 1938 r. zaproponował jej samodzielną pracę – prowadzenia całej księgowości w kolejnych majątkach: w Luboni, pow.
Leszno, i Jurkowie, pow. Kościan. Pracowała tam także w czasie
wojny i okupacji niemieckiej oraz w pierwszych latach po wojnie.
Po upaństwowieniu majątków ziemskich, od 1 września
1947 r., podjęła pracę sekretarki w Zakładzie Wychowawczym dla
Sierot w Częstochowie.
W tym okresie coraz wyraźniej kształtowało się w niej pragnienie całkowitego oddania się Bogu. Laski znała już nie tylko z opowiadań p. Zofii Morawskiej, ale także odwiedzała je kilkakrotnie
jeszcze przed wojną. Wiedziała, że ich struktura przewiduje ścisłą współpracę sióstr zakonnych i osób świeckich. Interesowało
ją to, ale siebie widziała tylko w charakterze takiej właśnie współpracownicy świeckiej. W swoich wspomnieniach z okazji 50-lecia Profesji, w listopadzie 2002 r., opisała swoją na ten temat rozmowę z ówczesnym kierownikiem duchowym, który wiedział, że
nie znoszę sióstr zakonnych, zwłaszcza takich „zakapturzonych”,
więc może urszulanki szare? A ja chciałam pracować po świecku,
tak jak teraz są już konsekrowane dziewice.
Pomyślałam sobie, że dobrze by było pojechać do Lasek i zobaczyć,
jak tam świeckie osoby pracują. Napisałam do p. Zofii Morawskiej
z zapytaniem, czy mogłabym przyjechać na indywidualne rekolekcje.
Otrzymałam odpowiedź, kiedy i w jakim terminie jest to możliwe.
Laski bardzo mi się spodobały, ale już w pierwszych dniach dowiedziałam się, że jako świecka osoba nie będę miała zajęcia i mieszkania. Siostra Maria uśmiechała się do mnie i zachęcała, żeby wstąpić do Zgromadzenia, a stareńka s. Salomea obmadlała mnie.
A mnie przerażał czepek wokoło twarzy – że się będę dusiła…
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża została przyjęta 4 września 1950 r. Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1952 r. Profesję wieczystą 15 sierpnia 1958 r.
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W ciągu ponad sześćdziesięciu lat życia zakonnego pracowała nieprzerwanie w różnego rodzaju biurach zakładowych i administracji: najpierw przez kilka tygodni 1950–1951 r. w Pniewie,
potem już głównie w Laskach – na poczcie i w kasie (1951–1956),
w biurze w Żułowie (1956), a następnie nieprzerwanie w Biurze
– w „Hoteliku” w Laskach.
Od 1962 r. należała do wspólnoty Domu św. Franciszka
(z krótką przerwą na pobyt w Żułowie). Kiedy nie mogła już regularnie pracować w biurze, zajmowała się, z wielką skrupulatnością, biblioteką domową – w nowym Domu św. Franciszka. Przeżyła w tych latach śmierć obojga rodziców, potem także całego rodzeństwa, w większości starszego od niej, w tym także ostatniego
z braci, Mariana, który po wojnie nie powrócił już z Anglii, i z którym najdłużej utrzymywała kontakt. Po jego śmierci, w 1988 r.,
za zgodą ówczesnej Matki Almy sprowadziła do Lasek jego prochy, które złożono na cmentarzu zakładowym, w grobie, w którym miała w przyszłości także sama spocząć.
W miarę słabnących sił i wzroku coraz bardziej ograniczały się
jej możliwości samodzielnego życia i poruszania. Od kwietnia 2006 r.
została przeniesiona do wspólnoty Domu św. Rafała, gdzie w miarę możności uczestniczyła w życiu wspólnotowym i wspólnych uroczystościach obchodzonych w kaplicy domowej i refektarzu.
Siostra Franciszka odeszła do Pana w środę 19 listopada
2014 r. na dwa miesiące przed setną rocznicą urodzin. Otoczona była modlitwą wspólnoty i przełożonej – s. Anity. W ostatnich
godzinach do wspólnej modlitwy dołączył przebywający z Laskach
ks. Stanisław Hoinka, który raz jeszcze udzielił Siostrze sakramentu chorych.
Pożegnanie i eksportacja zwłok z kaplicy domowej odbyła się
po wieczornym nabożeństwie – o godz. 20.00. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski.
Pogrzeb odbył się w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej i na cmentarzu zakładowym w piątek, 21 listopada, o godz. 10.00.
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27.09 W Laskach nieoficjalną wizytę złożył abp Celestyno
Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce. Z dużym zainteresowaniem zapoznał się z naszą pracą z niewidomymi dziećmi. Była to jego pierwsza wizyta w Laskach.
29.09 W Laskach złożyły wizytę: pani Teresa Hernik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i pani Alina Wojtowicz-Pomierna – zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Panie z dużym zainteresowaniem zapoznały się z pracą naszego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz z realizacją projektu
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”, którego wykonawcą jest Dział ds. Absolwentów.
1.10 W Laskach obchodzono święto patronalne Domu
Chłopców. O godz. 16.00 odprawiona była Msza św.
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, a po niej odbyło się
spotkanie w Domu św. Teresy – z programem artystycznym, przygotowanym przez mieszkańców Domu.
3.10 W przeddzień uroczystości liturgicznej naszego Patrona, świętego Franciszka, w Laskach, po nabożeństwie
różańcowym i nieszporach, w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej była adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz nabożeństwo Transitus w wykonaniu scholi
TRIUNO, upamiętniające „przejście” – czyli śmierć św.
Franciszka. Natomiast 4 października o godz. 16.00 odbyło się spotkanie sióstr połączone z multimedialną
prezentacją Dialogu – rozmowy Sługi Bożej Matki Elżbiety ze świętym Franciszkiem i świętą Teresą.
4.10 W Rabce obchodziliśmy coroczne uroczystości związane z Patronką naszej szkoły. Liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które przypada
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w dniu 1 października, jest dla nas zawsze okazją do
szczególnego świętowania. Wśród licznych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Burmistrz
Rabki-Zdroju, Ewa Przybyło, radni powiatu i miasta,
nasi przyjaciele z Rabki i okolic oraz goście z Lasek: pan
prezes Władysław Gołąb z Małżonką, dyrektor Ośrodka Elżbieta Szczepkowska i dyrektor generalny Szymon
Sławiński oraz chłopcy i dziewczęta wraz z wychowawcami z internatów Domu św. Stanisława i św. Maksymiliana, z siostrą Judytą i p. Dorotą Szczepkowską,
a także delegacja z Domu z Niepołomic. Przyjechał
również p. Jan Krakowiak, były wieloletni kierownik Internatu w Rabce. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy za
opiekę naszej Patronki i prosiliśmy ją o „deszcz róż”.
W części artystycznej wychowankowie i wychowawcy
z gr. IV zaprezentowali inscenizację autorstwa wychowawcy, Adama Zięby, pt. „Zabawka”. Przedstawienie
powstało w oparciu i na kanwie słów św. Teresy: „Ofiarowałam się Dzieciątku Jezus jako Jego mała zabawka…
chciałam zabawiać Małego Jezusa, sprawiać Mu radość…”. Spektakl był próbą spojrzenia na relację z Bogiem tak, jak widziała to Teresa. Po części artystycznej
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5.10

6.10

7.10

8.10

zasiedliśmy do uroczystego obiadu, a po południu bawiliśmy się wspólnie z zaprzyjaźnionym zespołem „Kawałek Świata”.
Matka Radosława, s. Sara i s. Symeona wyjechały do
Indii.
Tego samego dnia swoje święto patronalne obchodziła bliska nam parafia pod wezwaniem Świętego Franciszka w Izabelinie.
W Brodnicy zmarła nagle w wieku 37 lat Siostrzenica
siostry Noemi Marta Małkiewicz. Pracowała jako psycholog szkolny. Przed laty pracowała w laskowskim
przedszkolu. Osierociła dwoje małych dzieci: czteroletniego Bartusia i półroczną Zuzię. Pogrzeb śp. Marty odbył się 11 października w Brodnicy.
W Złotowie k. Konina zmarła, w wieku 91 lat, Mama
s. Szymony – Stanisława Siedlecka. Na pogrzeb, który odbył się 10 października, przyjechała grupa pań
i sióstr z ks. prof. Antonim Troniną z Żułowa, a z Lasek: s. Anita z kilkuosobową delegacją sióstr z różnych
Domów.
Na Zamku Królewskim w Warszawie Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi zostało wyróżnione tytułem
„Super Lodołamacza 2014” przyznawanym instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w przełamywaniu barier obojętności wobec osób niepełnosprawnych.
Statuetkę oraz dyplom odebrali: Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb
i siostra Alberta Chorążyczewska reprezentująca
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Warto w tym miejscu dodać, że 30 września br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się podobna
uroczystość podsumowująca regionalny mazowiecki
etap konkursu, podczas której nasze Towarzystwo
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otrzymało również tytuł „Super Lodołamacza” województwa mazowieckiego. Wyróżnienia te podkreślają
rolę Dzieła Lasek w procesie przywracania godności
i należnego miejsca polskim niewidomym.
11.10 W Instytucie Papieża Jana Pawła II w Wilanowie odbyła się konferencja pt. „Człowiek – Miłość – Rodzina”,
zorganizowana przez ten Instytut oraz Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera. Jednym z prelegentów był Józef Placha, który wygłosił referat pt. „Uczyć się umiejętności życia”. Mówił
on m.in. o tym, że „Należałoby zarówno w szkole, jak
i rodzinie, uczyć się – i to najwcześniej jak to możliwe
– autentycznego współdziałania, właściwie rozumianej
solidarności i szczerego pojednania, jeżeli dochodziło
do jakichkolwiek konfliktów między uczniami lub rodzeństwem. Chodzi o to, aby uczyć się wzajemnej miłości nie za coś, ale jakby mimo wszystko”. Ponadto
podkreślił, że „Uczenie się współpracy z innymi jest jedną z najtrudniejszych lekcji, której uczymy się przez całe życie. Ośmielam się nawet sformułować tezę, że – paradoksalnie – udanej lekcji w tym zakresie zwykle towarzyszą różnego rodzaju trudności, a nieudaną staje
się ta lekcja wówczas, gdy wszystko idzie zbyt gładko
i bezproblemowo – rzeczywistość taka jak gdyby «usypia» nas; jeżeli nie powoduje stagnacji, to wyzwala czasem destrukcyjne postawy rywalizacji i zatroskania jedynie o własny stan posiadania”.
11–12.10 Rabka. Z okazji XIV Dnia Papieskiego obchodzonego
pod hasłem Jan Paweł II – Świętymi bądźcie! – zorganizowaliśmy rajd pieszy na Turbacz. Dwunastu wychowankom towarzyszyli wychowawcy z rodzinami.
Dzień Papieski uczciliśmy, zdobywając szczyt i uczestnicząc we Mszy św. w Kaplicy Papieskiej Matki Boskiej
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Królowej Gorców. Kaplica pod Turbaczem jest pierwszym obiektem sakralnym będącym darem dla Jana
Pawła II podczas Jego pontyfikatu. Stąd druga, najczęściej używana dzisiaj nazwa – Kaplica Papieska.
12.10 W Laskach obchodziliśmy doroczny DZIEŃ ABSOLWENTA, na który przyjechała grupa dawnych wychowanków, z o. Eugeniuszem Pokrywką z Sobieszewa,
który tradycyjnie odprawił Mszę św. i towarzyszył modlącym się na cmentarzu zakładowym. Po Mszy św.
i nawiedzeniu cmentarza była okazja do spotkań z dawnymi nauczycielami i wychowawcami oraz z członkami Zarządu TOnO.
13.10 We Wrocławiu zmarła, w wieku 84 lat, Siostra s. Anny Marii – Maria Michno. Pogrzeb odbył się 16 października we Wrocławiu, w Parafii Matki Bożej Pocieszenia.
14.10 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym obchodzony był
Dzień Edukacji Narodowej; rozpoczęty Mszą św.
o godz. 9.00. Następnie w poszczególnych szkołach odbyły się spotkania uczniów i nauczycieli, w Szkole Podstawowej połączone z piękną uroczystością pasowania
na ucznia naszych pierwszoklasistów. O godz. 12.00
miało miejsce spotkanie nauczycieli i wychowawców
przy kawie i herbacie w Szkole dla Dzieci Głuchoniewidomych, w domu dr. Włodzimierza Dolańskiego. Pani Marta Zielińska zaprezentowała II wydanie książki
Alicji Gościmskiej pt. Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, a Prezes TOnO, pan Władysław Gołąb wraz
z dyrektorem Ośrodka panią Elżbietą Szczepkowską
z tej okazji wyróżnili zasłużonych pracowników pedagogicznych Lasek, wręczając im wyżej wymienioną
książkę.
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W tym dniu uczniowie ze szkoły w Rabce wraz z wychowawcami i siostrą Irminą zostali zaproszeni do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na uroczystą galę podsumowującą konkurs plastyczny pt. ,,Ja”,
odbywający się w ramach Małopolskiego Przeglądu
Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W czasie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu, w którym nasza
wychowanka Julia zdobyła nagrodę, a Szkoła otrzymała dyplom.
15.10 Podczas uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na Słonem w Rabce, burmistrz miasta, Ewa Przybyło, z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nagrodziła medalami 150-lecia Leczenia
Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju miasta. Wyróżnienie dla Szkoły
Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących odebrała pani
dyr. Elżbieta Radiowska, a siostra Irmina odebrała wyróżnienie dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach.
Tego samego dnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Białej Laski, zorganizowany przez Fundację „Praca dla Niewidomych”. W uroczystości tej wziął udział skarbnik Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce
Piotr Świderski, syn Stanisława, który nie mógł ze
względu na stan zdrowia przyjechać do Polski. Laski reprezentował Prezes Zarządu TOnO Władysław Gołąb.
Zarząd Fundacji z tej okazji wręczył ks. Jackowi Ponikowskiemu odznakę „Honorowy Przyjaciel Niewidomych”. Uroczystość ubogacił występ trojga artystów wykonujących pieśni wojskowe z okresu pierwszej wojny
światowej i powstań.
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16.10 Żułów. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy zorganizowały VIII Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”. Tradycyjnie już uczestniczymy w przeglądzie.
W tym roku „Dom Nadziei” reprezentowała pani Maria Choma, która przedstawiła utwór własnego autorstwa „List do Pani Sławy”, natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej reprezentował pan Krzysztof Kolbuch,
deklamując wiersz „Nasycenie” autorstwa s. Nulli Westwalewicz FSK. Cieszymy się z wyróżnień otrzymanych przez naszych artystów.
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17.10 Rabka. Obchodziliśmy w naszym Ośrodku Dzień Nauczyciela, połączony ze ślubowaniem uczniów klas
pierwszych: uroczystości rozpoczęliśmy Mszą św.
o godz. 9.00. Uczniowie zaprezentowali satyryczne
przedstawienie pt.: Długa przerwa, pokazujące dylema-

ty nauczycieli zmagających się z podstawą programową, podręcznikami, awansem zawodowym, etc. Po
przedstawieniu nadszedł czas na uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy byli przyjmowani do grona społeczności w naszej Szkole. Na koniec do
uroczystego mianowania zostały spontanicznie wywołane nasze siostry: Jana Maria i Józefa, które jako
„pierwszoroczne” również złożyły swoje „ślubowanie”
układane „na żywo” przez Siostrę Przełożoną.
19.10 Modlitwą i za pośrednictwem mediów towarzyszyliśmy
w uroczystym zakończeniu Synodu w Rzymie oraz Beatyfikacji Papieża Pawła VI.

136

INNE WYDARZENIA

Tego samego dnia w Laskach wystąpił kwartet: dwóch
muzyków Orkiestry Symfonicznej z Chicago oraz
dwóch muzyków Filharmonii Narodowej, którzy wraz
z przedstawicielką Ambasady USA przyjechali do Lasek.
Również tego dnia w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o godz. 15.00 odbyła się ostatnia, najbardziej uroczysta, część promocji doktorskiej s. Lidii
Witkowskiej. Tegorocznym absolwentom studiów
doktoranckich wręczono dyplomy oraz pierścienie,
symbolizujące „zaślubiny” z Alma Mater.

21.10 W Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie odbyła się promocja drugiego wydania
książki Jacka Moskwy pt. Antoni Marylski i Laski
(pierwsze wydanie – 1987 r.). W spotkaniu uczestniczyli: prezes Władysław Gołąb z Żoną, s. Anita w zastępstwie Matki Generalnej oraz grupa sióstr i starszej
młodzieży z Lasek, a także s. Anna Maria z siostrami
z nowicjatu I roku.
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22.10 138. rocznica urodzin naszej Matki – Sługi Bożej Elżbiety Róży Czackiej. Podczas Mszy świętych, a także
procesji do grobu Matki na laskowskim cmentarzu,
modliliśmy się o łaskę wyniesienia Matki na ołtarze.
Tego dnia w Kotagiri odbyła się uroczystość Pierwszej
Profesji Sióstr: s. Mary Faustine od Miłości Eucharystycznej Jezusa i s. Mary Christiny od Współczującej
Miłości Boga.
Również tego dnia swoje święto patronalne obchodził
Dom św. Maksymiliana w Laskach. Z tej okazji po Mszy
św. sprawowanej o godz. 16.00 w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej mieszkańcy Domu z udziałem wychowawców, przedstawili scenki na temat cnót teologicznych:
Wiary, Nadziei i Miłości. Wśród zaproszonych gości
byli też panowie z Niepołomic: dawni wychowankowie
wraz z ks. Jackiem Ponikowskim oraz delegacja chłopców z Domu w Rabce.
24.10 W kościele św. Marcina w Warszawie, o godz. 17.30,
pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza,
była koncelebrowana Msza św. z okazji 58. rocznicy powstania Klubu Inteligencji Katolickiej. Zgodnie z tradycją, podczas tej uroczystości przyznano też nagrodę
„PONTIFICI – Budowniczemu Mostów” . W tym roku jej laureatem został ksiądz Jan Kaczkowski, założyciel Hospicjum w Pucku, Duszpasterz Chorych,
zwłaszcza chorych terminalnie. (Przypomnijmy, że w r.
2011 tę nagrodę otrzymała s. Rafaela FSK).
24.10 Rabka. Przedstawiciele trzech grup internatowych wraz
z wychowawcami oraz siostrami: s. Janą Marią i s. Józefą, wzięli udział w Festiwalu Piosenki Religijnej, Stabat Mater – w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W repertuarze znalazły się piosenki: afrykańska
i polska. Nasz zespół „Słoneczne nutki” otrzymał wy-
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różnienie specjalne, które odebraliśmy podczas koncertu laureatów w niedzielę 26 października.
28.10 W Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – w środowisku Lasek i wspólnoty skupionej przy kościele św.
Marcina w Warszawie wspominaliśmy dwóch bliskich
nam solenizantów: śp. Ojca Tadeusza Fedorowicza oraz
śp. Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera
III Rzeczpospolitej, którego pierwsza rocznica śmierci przypadała w dniu jego imienin. Obu wspominaliśmy w Laskach podczas koncelebrowanej Mszy św.
o godz. 17.30. W tej intencji odmawiany był także wieczorny różaniec prowadzony przez VI grupę internatową chłopców z Domu św. Teresy z wykorzystaniem
myśli z pism Ojca Tadeusza.
Tego samego dnia w Warszawie w kościele św. Marcina odprawiona była Msza św., a na ścianie dawnej wieloletniej siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul.
Kopernika odsłonięto pamiątkową tablicę, upamiętniającą udział Tadeusza Mazowieckiego w tworzeniu środowisk KIKu i „Więzi”.
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30.10 W Żułowie zmarła Maria Książkiewicz lat 74. Była absolwentką Lasek, a w Żułowie przebywała 53 lata. Msza
św. pogrzebowa została odprawiona w żułowskiej Kaplicy 31 października o godz. 11.00. Pogrzeb odbył się
na cmentarzu w Kraśniczynie.
5.11 Laski odwiedził minister Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Minister spotkał się z Prezesem Zarządu TOnO Władysławem Gołąbem, zwiedził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
i spotkał się z pracownikami Działu ds. Absolwentów.
Jak oświadczył po spotkaniu, to co dzieje się w Laskach
zasługuje na wielkie uznanie.
6–7.11 W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy Katedrze Literatury i Kultury Polskiej zorganizowano konferencję na temat: „Myślenie religijne
wobec wyzwań współczesności”. Józef Placha – jako
przedstawiciel środowiska Lasek – wygłosił wykład pt.
„Rola myślenia religijnego w integralnym rozwoju człowieka”. W podsumowaniu refleksji na ten temat podkreślił: „Religia ma zasadnicze znaczenie w procesie
wychowania. Jest ona dużym wsparciem w ludzkim
rozwoju. Jan Paweł II stwierdza, że religia nie jest przeciwnikiem rozumu i jego możliwości poznawczych. Raczej dostrzega się w niej inny rodzaj ekspresji prawdy
o człowieku w świecie. Najwyraźniej ujawnia się to
w sytuacjach egzystencjalnych (losowych), kiedy dochodzi nieraz do szczytu rozwoju osobowego, na przykład osób dotkniętych jakimkolwiek cierpieniem.
Odkrycie przez nich wartości duchowych, które przekraczają ich smutek i ograniczenia, jest być może tym,
co w całym procesie pomocowym stanowi «koło zamachowe» w odnajdowaniu najgłębszego sensu ich życia”.
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9.11 Zmarł Adam Krystkiewicz Tata Doroty Gronowskiej.
Niewielu z nas znało osobiście pana Adama Krystkiewicza, ale znaliśmy go z opowiadań córki – p. Doroty
– jako człowieka pełnego pasji, zaangażowanego w codzienność swojej małej Ojczyzny, jaką były Chorzele –
miasto na północnym krańcu Mazowsza. Całe dorosłe
życie poświęcił pożarnictwu. Jak powiedział w czasie pogrzebowej Mszy św. ks. Stanisław Dziękiewicz – proboszcz chorzelski, a zarazem kapelan OSP i przyjaciel
zmarłego – naczelnym zadaniem p. Adama było spieszyć z pomocą bliźniemu. Nie dziwi zatem, że na pogrzebie druha Adama obecne były zastępy strażaków,
kilkanaście pocztów sztandarowych i tłumy mieszkańców żegnających społecznika, sąsiada, przyjaciela.
Wiedzieliśmy, że od kilku miesięcy p. Adam zmagał się
z chorobą, ale Jego śmierć była przedwczesna. Miał 69
lat. Modlimy się o wieczne życie dla Niego, otulamy serdecznością p. Dorotę i Bliskich Zmarłego.
11–12.11 W Laskach miała miejsce niecodzienna uroczystość –
obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzający kolejne
parafie na terenie Polski, został przywieziony do kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Na powitanie przybył Kardynał Kazimierz Nycz, który oczekiwał z nami przed
bramą na przyjazd „samochodu-kaplicy”, a następnie
przewodniczył procesjonalnemu przeniesieniu Obrazu do Kaplicy i koncelebrowanej Mszy św., podczas
której wygłosił homilię. Po Mszy św. zakończonej odśpiewaniem Akatystu, hymnu na cześć Bogarodzicy,
w ciągu całej nocy i w następnym dniu trwało modli-

INNE WYDARZENIA

141

tewne czuwanie aż do uroczystej Mszy św. sprawowanej w dniu 12 listopada o godz.17.30 pod przewodnictwem ks. bpa Bronisława Dembowskiego przez sześciu
księży: Sławomira Szczepaniaka, Kazimierza Olszewskiego, Edwarda Engelbrechta, Marcina Kowalczyka,
Tomasza Beka i Stanisława Hoinkę. Po Mszy św. obraz
został przekazany do Parafii Świętego .Franciszka
w Izabelinie.
15.11 Podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach Siostry Jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne.
Po 25 latach (1989–2014):
s. Alberta od Krzyża – Grażyna Chorążyczewska,
s. Agnes od Jezusa Sługi – Wiesława Gawrych,
s. Hiacynta od Jezusa Chleba Żywego – Barbara Krech,
s. Maristella od Macierzyństwa Bożego Niepokalanej –
Bożena Czuba,
s. Dobrosława od Radości Bożej – Barbara Mrozińska,
s. Benita od Miłości Serca Bożego – Barbara Hadamik.
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Po 50 latach Profesji (1964–2014):
s. Weronika od Boskiego Oblicza i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – Janina Pejka,
s. Aniela od Jezusa Ukrzyżowanego – Ewa Gielbert.

17.11 W Poznaniu zmarła, w wieku 103 lat, Mama s. Angeli – Karolina Piór. Na pogrzeb, który odbył się w Poznaniu 20 listopada wyjechały siostry z Klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia, wraz z Matką Radosławą i ks.
Tomaszem Łukasiukiem.
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22.11 W szpitalu w Złotoryi zmarł w wieku 91 lat Ojciec naszej
s. Noemi – Adolf Wróbel. Pogrzeb odbył się w Złotoryi
26 listopada. Z Warszawy i Lasek na uroczystości pogrzebowe wyjechała grupa sióstr z s. Anitą i Przełożoną Klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia, s. Jeremią, oraz ks. Piotrem Markiewiczem z kościoła św. Marcina. Z Rabki przyjechały: s. Jana Maria oraz s. Anna Maria i s. Faustyna.
24–26.11 W Laskach odbyła się Konferencja: Niewidomy w Parku Narodowym. Konferencję zorganizował powołany
przez Zarząd TOnO Zespół Specjalistów, który finalizuje opracowanie Atlasu Parków Narodowych w Polsce. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Celem Konferencji było przeszkolenie tyflologiczne edukatorów z 23 Parków Narodowych funkcjonujących na terenie Polski. Na Konferencję przyjechało 59 edukatorów z prawie wszystkich polskich Parków Narodowych. Wykłady i warsztaty prowadzili
również pracownicy Ośrodków dla Niewidomych
spoza Lasek. 25 listopada o godz. 17.45 uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na „Wieczór muzyki polskiej”
przygotowany przez chór Leśne Ptaki oraz oczniów
i nauczycieli Szkoły Muzycznej i Ogniska Muzycznego w Laskach. Na zakończenie konferencji uczestnicy
w obecności Prezesa TOnO mec. Władysława Gołąba,
Matki Radosławy i dyr. Elżbiety Szczepkowskiej odebrali dyplomy uczestnictwa w konferencji i warsztatach.
29.11 W pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy
rok liturgiczny, a także ogłoszony przez Ojca Świętego pierwszy w historii Kościoła „Rok życia konsekrowanego”, którego hasłem jest: „Ewangelia, proroctwo,
nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Zakończenie Roku życia konsekrowanego zapowiedziane jest na dzień 2 lutego 2016 roku.

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

