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Od redakcji
Józef Placha

Moc służby

W

ładza najczęściej kojarzy się nam z mocą lub niemocą. Mówi
się czasem, że ktoś utracił władzę w swoich kończynach,
które na skutek wypadku czy chorób stały się słabe lub nawet całkowicie utraciły swoją sprawność.
Przenosząc to na płaszczyznę życia społecznego, należałoby
ową władzę również postrzegać jako moc, w którą zostali wyposażeni w demokratycznych wyborach niektórzy ludzie, by nie tyle
panować, ile służyć – wykorzystując swą „moc” w kreowaniu dobra.
Na pewno władza nie może być celem sama w sobie. A jeżeli
czasem tak jest, mamy wówczas do czynienia z jej patologią, w której usiłuje się podporządkowywać wszystkich i wszystko wokół.
Znane są w historii przypadki takich wynaturzeń, zwłaszcza na
odcinku władzy politycznej, które niejednokrotnie doprowadziły
do największych ludzkich tragedii. Podobne mechanizmy mogą się
również ujawnić na innych płaszczyznach życia – poczynając od
najniższych szczebli jakiejkolwiek podległości, a na najwyższych
poziomach władzy kończąc.
Nawiązując do naszej sytuacji w Laskach, los sprawił, że na
początku czerwca br. – ku mojemu zaskoczeniu – wybrano mnie
na prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Stało się to po czterdziestu latach „prezesowania” pana mecenasa
Władysława Gołąba, któremu gorąco dziękuję za tyle lat pięknej
służby na rzecz osób niewidomych. Przez 28 lat, będąc sekretarzem
Zarządu, wiele się nauczyłem przy boku tak wspaniałego Mistrza.
I nadal będę się uczył, korzystając z Jego bogatego doświadczenia.
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Pełniąc funkcję prezesa Zarządu, traktuję to jako przejęcie pałeczki w sztafecie, w której wszyscy zmierzamy do wspólnego celu.
Ważne, aby w stosownej chwili móc przekazać ją komuś innemu,
kto będzie nadal relizował zamierzone cele.
Chciałbym zapewnić wszystkich, którzy są związani z naszym
środowiskiem, o mojej gotowości do służby. I to tak, by nie zepsuć
tego, co zostało osiągnięte w ponad stuletniej historii Towarzystwa.
Również z tej przebogatej tradycji pokoleń będę korzystać i ją rozwijać – z jednoczesnym otwarciem na to co nowe i konieczne do
wdrożenia w nasze codzienne działania.
Przede wszystkim zaś chciałbym pozostać wierny przesłaniu
Matki Założycielki: „Dzieło to z Boga jest i dla Boga”. Respektując wielość spojrzeń i rozwiązań, będę chciał – w porozumieniu
z innymi osobami – wybierać te, które okażą się dla nas najlepsze.
Chcę wszystkim ofiarować czas spokojnego realizowania swojego powołania do Dzieła Lasek, bo ufam, że każdy z nas takie
powołanie otrzymał.
*
*
*
W nawiązaniu do pierwszej części mojej refleksji, chciałbym
załączyć piękną myśl, jaką znalazłem w tomiku wierszy siostry
nazaretanki – Bożeny Anny Flak – pt. „Niby nic”:
Nauczyłam się, że władza deprawuje.
Obowiązki, które nakłada tańczą walca tak upojnego
z przywilejami, które śle pod stopy, że ostatecznie
te decydują, te dyktują, te smakują.
Tylko jeden Król nie nosił korony ze złota
i mył nogi poddanym.
Tylko ci, którzy do końca za Nim poszli,
mieli odwagę wywinąć się
z objęć deprawacji.
Ci są święci.

Józef Placha – Moc służby
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Słowa te są dla mnie i dla nas wszystkich przestrogą, a zarazem
zachętą, by wszystko łączyć z Jezusem. Wówczas będziemy mogli
być spokojni o dalsze losy Dzieła Lasek.
Wakacyjne miesiące niech będą dla nas czasem nie tylko wypoczynku, ale także zadumy nad swoim powołaniem do Dzieła
Lasek. Życzę tego wszystkim z głębi serca.
Także drogim Czytelnikom „Lasek” życzę regeneracji sił witalnych, prosząc jednocześnie o modlitwę, by to, co dzieje się w Laskach, było na wskroś przeniknięte Duchem Bożym.
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Władysław Gołąb

Sztuka odchodzenia

T

ym razem chcę zatrzymać się nad sobą, nad moją starością,
moim odejściem od nadmiernej aktywności. 30 maja tego
roku odbyło się kolejne zebranie ogólne członków Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi. Tego dnia skończyła się moja 14.
kadencja pracy w Zarządzie, a zarazem 40. rok kierowania pracą
Zarządu Towarzystwa. O odejściu z tego stanowiska mówiłem już
od kilku lat, ale za każdym razem przekonywano mnie, żebym
tego jeszcze nie czynił. Podobnie było i w tym roku, ale zdecydowanie odmówiłem. Podczas zebrania przy aplauzie uczestników
nadano mi godność prezesa honorowego. Za to szczególne uznanie pragnę wszystkim gorąco podziękować. Rezygnując z prezesowania, na wyraźną prośbę nowego Zarządu nie rezygnuję
z dalszej służby.
Kiedy w 1951 r. miałem szczęście osobiście rozmawiać z Matką Elżbietą Różą Czacką, na pytanie co studiuję, odpowiedziałem:
„prawo na Uniwersytecie Łódzkim”. Matka powiedziała: „Proszę
całym sercem oddać się służbie niewidomym”. Z kolei, kiedy
w 1957 r., już jako adwokat miałem do wyboru objęcie stanowiska
radcy prawnego w powiecie białobrzeskim lub radcostwo w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie,
wybrałem tę drugą ofertę. W mojej świadomości ciągle brzmiały
słowa Matki Elżbiety: „Służyć niewidomym”. Od 1958 r. aktywnie
wspierałem p. Henryka Ruszczyca, a następnie p. Zofię Morawską. W 1969 r. zostałem przyjęty na członka TOnO i wybrany do
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Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W lutym 1973 r., po śmierci
Henryka Ruszczyca, ksiądz Antoni Marylski zaproponował mi
wejście do Zarządu. Dwa miesiące później ksiądz Marylski zmarł,
ale niezależnie od tego do Zarządu zostałem wybrany i objąłem
funkcję wiceprezesa; prezesem po ks. Marylskim został inż. Jerzy Wróblewski. Ze względu na jego sytuację rodzinną (choroba
żony Krystyny) w 1975 r. zamieniliśmy się funkcjami – on został
wiceprezesem, a ja prezesem.
Moim naczelnym zadaniem była troska o jedność w Dziele.
Ze strony Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z ogromnym wsparciem spotkałem się ze strony ówczesnej
przełożonej generalnej matki Marii Stefanii Wyrzykowskiej, a następnie matki Almy Skrzydlewskiej. Bez tego wsparcia przypuszczalnie zrezygnowałbym z zajmowanego stanowiska. Dlatego
chciałbym podziękować wszystkim, zarówno siostrom zakonnym, jak i współpracownikom świeckim; szczególne podziękowanie składam pani Zofii Morawskiej, z którą nieraz było trudno, ale
zawsze wzruszała mnie jej miłość do osób niewidomych i wielkie
zaangażowanie w zdobywaniu środków na funkcjonowanie Zakładu. Gorąco dziękuję Michałowi Żółtowskiemu, człowiekowi
wielkiego serca i prawości, który był sekretarzem Zarządu. Później jego funkcję przejął Józef Placha, obecny prezes Zarządu, na
którego wsparcie mogłem liczyć w każdej sprawie. Dziękuję im
obu za ich obecność w Zarządzie. Osób, które należałoby w tym
miejscu wymienić jest wiele. Wśród nich odeszli już do Pana:
Andrzej Adamczyk, Andrzej Czartoryski, Władysław Rodowicz
i siostra Klara o wielkim i gorącym sercu.
Dziękując tym, którzy pomogli mi w szczególny sposób
w kontynuowaniu Dzieła Matki Elżbiety Czackiej trudno przecenić rolę Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyjął mnie na audiencji prywatnej kilkanaście razy.
Starał się ukierunkować moje działania. Pamiętam, jak kiedyś,
gdy było mi bardzo trudno, przygarnął mnie po ojcowsku do
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piersi i powiedział: „Pamiętaj, że wszystko co piękne i święte jest
trudne, a nawet może boleć!”. Dziękuję ks. Prymasowi Józefowi
Glempowi, który miał dla mnie tyle czasu, ile mi było potrzeba. Dziękuję wreszcie ks. Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi
za zaangażowanie i zainteresowanie sprawami Lasek. Dziękuję
wszystkim księżom, którzy okazywali mi(?) tyle serca i życzliwości. Dziękuję przedstawicielom władz centralnych, Zarządowi
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
władzom oświatowym oraz organizacjom społecznym, w tym
Polskiemu Związkowi Niewidomych za wolę współpracy i wsparcie. I wreszcie pragnę w szczególny sposób podziękować władzom
samorządowym: staroście Janowi Żychlińskiemu, wójtowi Witoldowi Malarowskiemu oraz byłemu dyrektorowi Kampinoskiego
Parku Narodowego Jerzemu Misiakowi i wielu innym, na których
życzliwość mogłem zawsze liczyć. Dzięki temu Dzieło Lasek mogło bezpiecznie funkcjonować i harmonijnie się rozwijać. Za to
wszystko szczere, serdeczne „Bóg zapłać!”.
Chcę również przeprosić tych, których czymkolwiek uraziłem, lub którzy poczuli się urażeni moim słowem, działaniem
lub zaniechaniem.
Czy odejście jest sprawą łatwą? Pewną przeszkodą są przyjaciele, którzy z porywu serca przekonują człowieka, że jesteśmy
nie do zastąpienia. Przecież wszystko jest już ułożone, istnieje dobrze funkcjonujący samograj. Tymczasem zmiany są konieczne.
Potrzebny jest nowy duch, nowa wiosna, która przywróci piękno
rodzącego się życia w przyrodzie.
Tu przypomina mi się wiersz Adama Asnyka:
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Władysław Gołąb – Sztuka odchodzenia
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Dlatego dziś wciąż powracamy do tekstów Matki Elżbiety
Czackiej, chcemy być wierni jej duchowi i uobecniać jej myśli
we współczesnym świecie.
Odchodzenie wpisane jest w życie człowieka. Ukończyłem 84.
rok życia; już nie te siły, które pozwalały pracować po kilkanaście godzin dziennie zawsze ze świeżym umysłem i tym samym
zapałem. Radość, którą czuję, gdy tzw. władzę przekazujemy
w godne ręce, gdy nasi następcy podejmują Dzieło i chcą je twórczo kontynuować, jest dla mnie dużym ułatwieniem. Mam dziś
to przekonanie, że właśnie tak w Dziele Lasek się dzieje. Mam
pełne zaufanie do Matki Radosławy, do Józefa Plachy i innych
członków Zarządu. Ze swej strony będę ich pracę wspierał nie
tylko modlitwą, ale i radą, gdy zajdzie taka potrzeba. To czym
człowiek żyje przez lata aktywności zawodowej i społecznej może
dalej kontynuować, tylko na innej zasadzie: wewnętrznej wolności i radosnego wspierania kontynuatorów.
W liście do ludzi w podeszłym wieku 1.10.1999 r. Jan Paweł
II pisał: „Pozostaje jednak prawdą, że lata szybko przemijają,
a dar życia, mimo towarzyszących mu trudów i cierpień, jest
zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć”. W tym samym liście pisze do młodych: „Wzywam was, młodzi przyjaciele,
byście traktowali ich wielkodusznie i z miłością. Starsi potrafią
dać wam znacznie więcej, niż możecie sobie wyobrazić”. A blisko
20 lat wcześniej w dniu 3.01.1982 r. mówił: „Starość jest ukoronowaniem etapów życia. Niesie ona z sobą plon tego, czego się
człowiek nauczył i co przeżył, plon cierpień i doświadczeń (…)
ludzie starzy są tedy niezwykle cenni, rzekłbym, niezbędni dla
rodziny i dla społeczeństwa”.
Z kolei papież Franciszek w katechezie środowej z dnia
11 marca br., mówiąc o starości jako powołaniu, poucza: „Możemy dziękować Panu za otrzymane dobra i wypełnić pustkę
niewdzięczności, jaka Go otacza. Możemy powiedzieć młodym,
że lęk przed przyszłością można przezwyciężyć. Możemu nauczyć
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ludzi młodych, zbytnio zakochanych w sobie, że więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu”.
Gdy się ma na uwadze myśli św. Jana Pawła II oraz obecnego
papieża Franciszka, odchodzenie nie jest problemem. Tylko czy
w podobny sposób patrzy na to współczesny świat? Obserwuję
ludzi w podeszłym wieku, którzy przeżywają dramat, gdy tracą
pracę. Byli oni przyzwyczajeni, że zarobione przez siebie pieniądze mogli przekazywać swym dzieciom „na dorobku”. W Laskach przy rozstawaniu się z ludźmi starymi, odchodzącymi na
zasłużoną emeryturę, powinniśmy zachować ogromną delikatność i tę świadomość, że odchodzący powinni nadal w Laskach
znaleźć swój bezpieczny dom, swoją kochającą rodzinę. Proszę
zrozumieć, że nie mówię to w swojej sprawie, gdyż spotykam się
z ogromną miłością, i sam ze swej strony będę zawsze dzielił się
tym, co życie mi dało: mój dorobek pracy zawodowej, społecznej, przeżyte cierpienia i radości. Wyciągam rękę do tych, którzy
czuję się skrzywdzeni, odrzuceni i niedocenieni. Pamiętajcie, że
jesteście dla nas, dla Dzieła Lasek, wielkim darem.

Z pedagogicznych rozważań
Małgorzata Pyrka

O spójności i szczerości słów kilka
Wiem, że nie mogę nauczyć niczego.
Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć.
/Carl Rogers/

T

e dwa proste zdania wielokrotnie wybrzmiewały w mojej
głowie, stanowiąc fantastyczne motto. Tylko jak osiągnąć
tę szczerość i wiarygodność, jak dać poczucie bezpieczeństwa,
pozwalające uczącemu się wejść w proces nauki całym sobą?
Kiedy pracuję z końmi albo one pracują ze mną, mam poczucie
bezpieczeństwa, nawet w sytuacjach trudnych, nieprzewidywalnych, innych, nowych, wymagających ode mnie wyjścia z mojej
własnej strefy komfortu, przejścia przez pewne bariery w kontakcie czy komunikacji.
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A w interakcji z ludźmi? Co takiego powoduje czasem powstanie uczucia dyskomfortu? To, o czym myślę w takich chwilach, to spójność i szczerość po tej drugiej stronie, a właściwie
częściej jej brak. Czym właściwie jest owa spójność? Czy odnosi
się li tylko do nauczania? Jak spójni jesteśmy na co dzień – w komunikacji, w relacjach, w byciu? Na naszą spójność składają się
trzy warstwy. Najgłębiej skrywamy swoją warstwę „JA” – to, kim
jestem w moich własnych oczach. To nasze JA jest skrzętnie
owinięte warstwą kolejną, przesyconą intencjami. Czego się więc
boję? Czy potrzebuję akceptacji, czy boję się oceny, czy zwracam
uwagę na opinie innych? Ostatnią warstwą, sprytnie przywdziewaną przez ludzi na zewnątrz, jest tak zwana maska, która informuje otoczenie o tym, za kogo chcę się podawać, w jakiej roli
występuję w danym momencie.
Kiedy więc stoję przed koniem, uczniem, pracownikiem,
własnym dzieckiem czy kompletnie obcą osobą – kim jestem?
Jestem nauczycielem, terapeutą, matką, dyrektorem, kumplem,
a może zupełnie kimś innym? Pewna trudność tkwi w tym, iż
wiarygodność człowieka budują wszystkie trzy warstwy, które
są SPÓJNE. Kto z nas jest więc wiarygodny? Kto jest świadomy
własnych intencji, emocji, komunikacji, strategii działania w różnych sytuacjach, rolach, okolicznościach? Mało optymistycznie
brzmiące statystyki twierdzą, że 2%, ale… może od czegoś trzeba
zacząć, choćby to na początek miało być tylko uświadomienie
sobie własnej nieświadomości.
Konie są spójne – na poziomie ciała i umysłu, oraz otwarte
i szczere – zawsze tu i teraz (podobnie jak dzieci) „dają” sto procent siebie bez obaw i zastanawiania się, jak to zostanie odebrane
i czy ktoś spróbuje to wykorzystać. Nie „kupują” też naszych
masek, zawsze sięgają od razu do najgłębiej skrytego JA. Kiedy pracuję z końmi, nie mam dylematów. Tu jest czysta sytuacja: akcja – reakcja, moje działanie – końska odpowiedź. Kiedy
koń nie rozumie, szuka odpowiedzi albo wyraźnie daje znać
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w napięciu mięśni, w utracie rozluźnienia, w zaburzeniu rytmu,
w gwałtowniejszej reakcji, że to jeszcze nie jego poziom dialogu.
Jednakże, choć nie werbalnie, komunikuje w odniesieniu do tej
konkretnej chwili, bez wracania do przeszłości i doświadczeń
z niej wyniesionych, bez prób przewidywania tego, co się może
wydarzyć w przyszłości. Obserwuje uważnie i reaguje na najdrobniejszy ruch w moim ciele. Dzięki temu każda jego reakcja jest
dla mnie czytelną, jasną informacją zwrotną, dotyczącą mojego
funkcjonowania, moich emocji, mojej precyzji ruchów i stopnia
ich zrozumienia. Brak równowagi w moim ciele powoduje brak
równowagi w ciele konia. Jego ciało przestaje być spójne, zaczyna
sprawiać wrażenie jakby było podzielone. Brak równowagi w jednym miejscu koń próbuje nadrabiać szukaniem jej w innym. Wtedy zwykle jedna z jego stron spieszy się bądź zostaje, a to skutkuje
wpadaniem łopatki, wypadaniem zadu końskiego z toru ruchu,
kładzeniem się w zakręcie, mocniejszym opieraniem się końskiego ciała o stronę wyraźniej podpierającą. To samo zjawisko daje
się zaobserwować w odniesieniu do równowagi emocjonalnej.
Kiedy w moim ciele podnosi się energia, związana z emocjami
bądź ruchem, podobny obraz energii obserwuję u konia. Ode
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mnie więc zależy, czy będzie ona gwałtowna, szarpana, płaska
i szybka czy też będzie płynąć z dużą siłą, ale spokojnie i płynnie.
Podobnie działa to w drugą stronę. Przecież zarówno konie,
jak i nasi wychowankowie czy też ludzie, z którymi wchodzimy
w szeroko pojęte relacje, też mają własne możliwości związane
z ciałem, umysłem, własne stany emocjonalne. Ich odpowiedzi
czasem bywają gwałtowne, nieoczekiwane, ale wciąż ode mnie
zależy, co z tym zrobię. Mogę dać się wciągnąć w pojawiającą się
gwałtowność, mogę ją wesprzeć i obudować własnymi emocjami, otrzymując w zamian spotęgowaną reakcję bądź kompletne
wyłączenie się konia czy człowieka z jakiejkolwiek interakcji czy
relacji. Mogę też w porę dostrzec i zrozumieć swój schemat reagowania i… pozwolić myślom bądź emocjom płynąć dalej, jednak
bez uruchamiania we mnie jakiegoś automatycznego działania.
Myślimy i mamy emocje. Na szczęście nie jesteśmy swoimi
myślami ani też emocjami. Jeśli chcemy, możemy się im poddać,
ale równie dobrze możemy je tylko z ciekawością obserwować.
Tak po prostu, bez wartościowania, bez oceny. Obserwując je, dajemy sobie czas na podjęcie ŚWIADOMEJ decyzji, w jaki sposób
chcemy zareagować, w jaki sposób możemy pomóc koniowi czy
wychowankowi i sobie, oraz czemu właściwie ten rodzaj pomocy
ma służyć.
Ilu z nas jest w stanie tak działać? Czy rzeczywiście umiemy
zauważyć reakcje pojawiające się na poziomie naszego ciała, rozpoznać myśli, które są katalizatorem podejmowanych przez nas
działań? Nie po to, żeby je oceniać, lecz po to, by być świadomym,
że tak właśnie działamy.
Wydaje się to skomplikowane, jednak warto poświęcić temu
odrobinę uwagi. Albowiem brak świadomości w zakresie własnych strategii i automatyzmów reakcji w wielu obszarach naszego życia oraz brak umiejętności zauważania własnych schematów
działań, zatrzymywania się we względnej równowadze, zamazuje
nam obraz, pozostawia zbyt dużo przestrzeni na tworzenie złu-
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dzeń. „To są Twoje oczekiwania, a nie moje obietnice…” zdajemy
się widzieć, słyszeć i odczuwać często na własnej skórze, skąd
bowiem możemy wiedzieć, jak funkcjonuje, co myśli czy też co
w danym momencie odczuwa Istota, z którą wchodzimy w interakcję, skoro sami mamy trudność w dostrzeganiu i uświadomieniu sobie własnych schematów funkcjonowania. Jakże często
zapominamy o tym, iż sposoby funkcjonowania czy odbierania
rzeczywistości na poziomie świadomym są złudzeniami (tak,
ZŁUDZENIAMI, gdyż stanowią nasz osobisty odbiór rzeczywistości, przefiltrowany przez nasze własne niepowtarzalne filtry percepcji). Kiedy dodatkowo nałożymy na to brak spójności
w nas oraz w Istocie przed którą stoimy, otrzymujemy w efekcie
spotęgowany brak zrozumienia, brak poczucia bezpieczeństwa.
Kto, w warunkach takiego chaosu i dyskomfortu, odważy się poszukiwać innych strategii działania, eksperymentować z własną
„strefą komfortu”?
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Kiedy więc staję naprzeciw jakiejkolwiek Istoty, cel moich
działań bywa czasem określony, czasem zaś wynika z obserwacji
i podążania za tą Istotą w danym momencie. Ważne jest dla mnie,
aby cel nie stał się ważniejszy od tego, co dzieje się w trakcie
podążania, bo podążanie owo, ten milion krótkich momentów
i stawianych wspólnie świadomych kroczków, tworzy relacje,
może stanowić wsparcie i stwarzać warunki do tego, aby wydobyć
z nas obojga to, co w danej chwili mamy najlepszego.
Dobrze – zapytacie – tylko jaki ma to związek ze spójnością?
Czemu ona właściwie ma służyć? Nie można by tak po prostu
uważnie sobie za kimś podążać? To i tak jest już wystarczająco
wyczerpujące. Poza tym przecież świadomość (albo może nawet
samoświadomość) czasem boli dużo bardziej niż jej brak. Cóż,
ano boli, acz sprawia, że staję się coraz stabilniejsza, coraz łatwiej
jest mi szybko i sprawnie odzyskać utraconą równowagę. A ponieważ czuję się w tym coraz pewniej i swobodniej, dużo większą
frajdę sprawia mi dzielenie każdego ruchu na najmniejsze możliwe elementy i przerywanie go w dowolnym momencie celem znalezienia równowagi w tym momencie właśnie. Poza tym, skoro
już stoję w równowadze, to dużo łatwiej jest mi wyjść ze znanych
sobie schematów, zrobić kolejny krok w dowolnym kierunku i z
dowolną energią. Przekłada się to również, zarówno dla mnie
jak i dla moich uczniów, na jeszcze większą ciekawość i zabawę,
więc… po prostu z ciekawością się bawimy, a oni czerpią z tego
coraz większą radość i mimo zwiększającego się wysiłku, stają się
coraz bardziej spokojni i zrelaksowani. Przestają się dziwić, że
nagle „pomoc prowadząca” im umyka, albo prowadzi w zupełnie
inną stronę niż dotychczas. Przestają ode mnie oczekiwać, że
będę ich jakkolwiek pilnować w czymkolwiek. Owszem, czasem
widzę błagalne spojrzenie tudzież wyczekujące napięcie w ciele,
kiedy kompletnie się pogubią, ale już nie czekają, aż zrobię za
nich kolejne kilka kroków, obarczając mnie przy okazji winą za
to, że nie mogą kroków wspomnianych zrobić, tylko łapią się
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najmniejszych wskazówek i samodzielnie, intensywnie szukają
rozwiązań i równowagi własnej. Nie ma w tym żadnej reguły,
żadnego schematu. Tylko uważność, podążanie i podejmowanie
wyzwań.

Kiedy czuję, że pędzą automatycznie z jakimś „ruchem”, wtedy go przerywam, nawet jeśli jego jakość jest dobra. Kiedy zaś
widzę, że miejsce automatu zastępuje myślenie, nawet kiedy jest
okupione sporym wysiłkiem, proszę o kolejny krok. To niesamowite, z jak olbrzymią satysfakcją go wtedy robią i jacy są z siebie
dumni, kiedy już się powiedzie. Skupienie, opanowanie, pewność
siebie, emocjonalne i cielesne rozluźnienie, odcięcie wszystkiego
co zewnętrzne i maksymalne skupienie się na WŁASNYCH (nie
zaś cudzych) możliwościach, tu i teraz, w danej chwili, w danym
kroku, w danym elemencie. Coraz mniej założeń w stosunku
do wzajemnych, potencjalnych możliwości, coraz mniej oporu
w podejmowaniu nowych wyzwań, coraz więcej wzajemnego
zaufania, ciekawości, chęci eksperymentowania, wychodzenia
ze schematów i tego, co do tej pory było oczywiste, co wydawało
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nam się, że już wiemy. To także stanowi krok w kierunku wolności
i niezależności, ale nade wszystko buduje odpowiedzialność za…
siebie i wszystko to, co z tego „JA” wypływa.
Co właściwie się stało? Co się zmieniło? Patrzę na siebie samą,
na przestrzeni lat, w lustrze tych różnych relacji i widzę, że z dnia
na dzień obracają się w pył stworzone przeze mnie sztuczne
podziały na role oraz powinności, umiejętności i „właściwe” zachowania im towarzyszące. Będąc trenerem, kierownikiem, terapeutą, nauczycielem, mamą – po prostu jestem sobą. Przestałam
opierać się li tylko na narzędziach i technikach ułatwiających
występowanie w tych, jakże zróżnicowanych, rolach. Zaczęłam
wychodzić ze schematów, jakie tworzyłam sobie sama, przy
współudziale moich doświadczeń i, choć całkiem szerokich ale
wciąż ramek, wchłanianej przeze mnie intensywnie wiedzy. Zaczęłam uruchamiać intuicję, odczucia, a nade wszystko uważnie
podążać za tym, co w danej chwili się dzieje – przede wszystkim
we mnie samej!!!! A ponieważ świadomie rozpoznaję własne
strategie i mechanizmy działania w określonych sytuacjach, mogę
więc równie świadomie decydować, czy w danym momencie potrzebuję nowej wiedzy, narzędzi i umiejętności, czy podążę drogą
działań intuicyjnych, licząc na znalezienie właściwego w danej
chwili rozwiązania. DANEJ CHWILI – bo nie oznacza to bynajmniej, że znalezione przeze mnie tu i teraz rozwiązanie będzie
miało szansę sprawdzić się gdziekolwiek indziej, jako powielony
schemat. Wszystko to buduje i zamienia przewidywalność na
moją szczerość, moją autentyczność i spójność.
Ta spójność jest dla mnie czymś niesamowitym – im bardziej poprawia się u mnie, tym szybciej, lżej, bardziej precyzyjnie
odpowiadają moi podopieczni. Każdy szczegół pojawiający się
w tych odpowiedziach powoduje, że mam coraz większą motywację do pracy nad własnym poziomem szczegółowości i jestem coraz bardziej zaangażowana. Ich zakres jest oczywiście
w pewnym stopniu uwarunkowany poziomem umiejętności czy
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zakresem możliwości, właściwym, w danym momencie, dla każdego z moich wychowanków, ale każdy z nich odpowiada równie
szczerze i otwarcie całym sobą – ciałem, umysłem i poziomem
emocji jednocześnie.

Recepta na uzyskanie efektów treningowych, postępów edukacyjnych czy tworzenie szeroko pojętych relacji wydaje się więc
coraz prostsza i coraz trudniejsza zarazem: Chcesz uzyskiwać postępy? Pracuj więc intensywnie nad… SOBĄ!!!! Zbliż się chociaż,
nie tylko na poziomie narzędzi i umiejętności, ale może przede
wszystkim na poziomie wartości i przekonań, do poziomu szczerości, otwartości i umiejętności uważnego, nieoceniającego bycia
„tu i teraz”. Przecież rozwój polega na zgłębianiu tego, co jeszcze
nieznane, a każda perspektywa, inna niż widziana i doświadczana
przez nasze własne filtry percepcji, jest szalenie rozwojowa. To
pomoże Ci odnaleźć i uruchomić wszystkie najlepsze możliwości
w Tobie. Pozwól sobie być w komforcie, dając z siebie maksimum
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swoich możliwości, miej jednocześnie świadomość, gdzie są ich
granice w tej chwili. Przestań informować, zastąp to zwróconym
w stronę szczegółów dialogiem lub… ciszą. Pozwoli to odnaleźć
w naszych przestrzeniach jakąś część wspólną, wspierając jednocześnie rozwój pozostałych obszarów.
Granice tego rozwoju wyznaczają jedynie nasze przekonania,
wyobrażenia, doświadczenia, ramki wiedzy i możliwości, które
posiadamy – DZISIAJ. To nie znaczy, że jutro będą one takie
same. Dopiero wtedy dasz sobie szansę na osiągnięcie równowagi,
harmonii, która za każdym razem ma szansę stać się niepowtarzalna i bogatsza o nowe szczegóły, nową jakość i nową głębię,
a jednocześnie pozostanie prosta, spójna, szczera i czytelna w wyrazie. Dopiero wtedy stworzysz sobie i swoim podopiecznym
warunki, w których można się nauczyć…
Fot. Anna Magner

Dziecko darem Boga (II)
W poprzednim numerze „Lasek” prezentowaliśmy wypowiedzi dzieci niewidomych z naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Poniżej publikujemy kolejne wypowiedzi, uzupełniając je oprawą graficzną, co sprawia, że w zestawieniu treści
z obrazem zyskujemy dodatkową siłę wyrazu.
(red.)
s. Lidia Witkowska FSK
(redakcja i oprawa graficzna)
s. Lidia Witkowska FSK

Serce dziecka
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Z warsztatu teologa
Ks. Alfons Józef Skowronek

Boże Ciało na co dzień

W

naszym życiu gubimy wiele rzeczy bez rozgłosu. Łatwo
obywamy się bez wielu przedmiotów codziennego użytku. W mowie i piśmie rezygnujemy z niektórych wyrazów i zwrotów – zubożamy język.
Kościół znajduje się w fazie, w której wiele spraw zanika
w nim niepostrzeżenie i stopniowo tonie w zapomnieniu. Urywają się międzyludzkie przyjaźnie, tak że później człowiek się
pyta, czy w ogóle istniały. Niejedno wydarzenie ginie w słabnącej
pamięci, po utracie niektórych przedmiotów odczuwamy nawet
ulgę lub uśmiechamy się na myśl o tym, czego nam ubyło. Nie
ma człowieka, który wszystko zachowuje, wszystko wytrzymuje.
A zacierająca się w pamięci wielu ludzi postać Jezusa! Czy
procesowi określonego zobojętnienia można zaradzić? Czy my
aby nie żyjemy już w czasach „po Chrystusie”? Ktoś zauważa, iż
Jego życie było li tylko świetlną migawką i pozostawiło po sobie
w historii przelotny ślad. O szczęściu mówić mogą rzekomo jedynie ci, którzy ów błysk w dziejach sami przeżywali. Lecz my,
późno urodzeni, wychodzimy z tego okresu historii rzekomo
jakby z pustymi rękoma.
Lecz Jezus działa przezornie. Komnata w wyższej kondygnacji
Wieczernika, w wynajętym na tę okoliczność salonie jerozolimskiego domu, staje się miejscem, w którym On wznosi swój jakby
kruchy pomnik. W pożegnaniu z uczniami nie ogranicza się do
dobrotliwych i kojących słów. Aby swemu Kościołowi nie zatrzeć
się w pamięci, obiera chleb i wino, w których się urzeczywistnia.
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Bez Eucharystii Jezus pewnie rychło zniknąłby nam z pola widzenia. Bez owego „pomnika swej miłości” ów dobry Człowiek
z Nazaretu pozostałby może imponującą postacią, lecz w rzeczywistości kimś z zaprzeszłego już dnia wczorajszego.
O uprzedzającej miłości Jezusa Chrystusa świadczy fakt, że
po Jego wywyższeniu my nie pogrążamy się w próżni lub nie
jesteśmy li tylko swego rodzaju bezbarwnym stowarzyszeniem.
On pragnie być dla nas wszystkich Przyjacielem również wtedy,
kiedy dla naszych oczu już więcej nie będzie uchwytny. Swe Ciało
podaje także Judaszowi! Sam posiada dostateczną samoświadomość, iż także po swoim odejściu pozostanie ośrodkiem swego Kościoła. Eucharystia jest darem, jakiego człowiek osobiście
i własnoręcznie nie jest w stanie wyprodukować. Nie potrafi go
sobie przyswoić na drodze samoobsługi.
Będąc w podniosłym nastroju, nie wmawiamy sobie tylko
obecności Jezusa. Ten „u góry” nie musi sobie czegoś niezwykłego
wymyślić, aby „tu na dole” z nami pozostać. I nam, późno narodzonym, musi stworzyć okazję do spotkania z Nim. A ponieważ
nasze zmysły zaczynają działać w żywym kontakcie z zewnętrzną
rzeczywistością, On podsuwa nam coś, co jesteśmy w stanie objąć
zmysłami. Jezus nie chciał pozostawić po sobie jakiegoś niezrozumiałego dla nas symbolu.
W Wieczerniku spoczywający wokół stołu uczniowie niczego
się nie spodziewają. Eucharystia jest prezentem Jezusa, ukrytym
darem Jego obecności. Podczas pożegnalnej uczty pada proste
i nigdy niesłyszane zdanie: Bierzcie – oto moje Ciało, oto moja
Krew! Tym jestem Ja! Takim jestem! Takie jest wśród was niebo!
Niezawodnie, trwale, nieodwołalnie. Ja jestem obecny, kiedy wy
duchowo będziecie odchodzili. Są to proste znaki, poprzez które
w obliczu swej śmierci Jezus daje nam siebie jako „chleb łaski”.
Tym mamy żyć. Poprzez swą obecność w Chlebie On nigdy nas
nie opuści. Jeden i ten sam dar miłości dla wszystkich, którzy
z pustymi dłońmi proszą o ów Boży klejnot-upominek.
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W tych znakach może kryć się to, co mnie przychodzi tak
ciężko: bez reszty być obecnym. „Rzeczywista obecność”, jak
powiadają teologowie: cudowna możność Jezusa nieograniczonej obecności dla nas, Jezusa nigdy od nas nieodchodzącego.
Być może, że ja osobiście zdobywam się bardzo rzadko na taką
postawę: człowiek obecny. Ja gubię nie tylko przedmioty, lecz
zatracam samego siebie. Sam doświadczam siebie jako istoty
z gruntu roztargnionej, obecnej tylko połowicznie, jako osoby
miotającej się, duchowo nieobecnej.
Uczciwie muszę przyznać się do tego, jak bezmyślnie czasem
do NIEGO się modlę i w Eucharystii Go przyjmuję. Jego obecność uchodzi nieraz mojej uwadze. Podobnie jak blakną stare
freski, tak Bóg może znikać z mej pamięci. Lecz w Eucharystii
przemawia do mnie anielska cierpliwość Jezusa. Jeżeli w moim
życiu prawdopodobnie w bardzo wielu Mszach nie zawsze uczestniczę z pełną atencją, a niektóre modlitwy recytuję tylko na wzór
„językowych ćwiczeń”, ON jest zawsze obecny w pełni i bez reszty.
Każda Msza jest moim wołaniem za Tym, który mnie regeneruje, przemienia mój świat. Swą obecnością pragnie mnie uzdrowić z choroby mej izolacji. Najgorsza byłaby sytuacja, gdybym ja
mojego Boga miał już „dość”, gdyby Kościół zaczął cierpieć na
duchową chorobę zestarzenia.
My żyjemy na koszt Jezusa. On się wydatkował. To my pozwalamy się „zarazić” Jego witalną siłą. Kto Jego przyjmuje, podejmuje ryzyko. Na pierwszy rzut oka to ja jestem tym, który opowiada
się za Nim; czyniąc to, mogę odtąd rozwijać w sobie Jego święte
życie i dać się prowadzić tam, dokąd sam (jeszcze) nie chcę.
A pod koniec, w uroczystość Bożego Ciała, robimy coś szczególnego. Opuszczamy nasze domowe pielesze i progi Kościoła
i z Eucharystią wkraczamy na drogi, które przemierzamy codziennie do pracy, do szkoły, na zakupy. Wokół nas wszystko
jest nowe i inne: kwiaty, sztandary, baldachim, złota monstrancja
i „tantum ergo” z chórem kościelnym, kadzidło, słońce, wiatr
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i zmienna pogoda. Kościół nie jest dzisiaj zawstydzony, lecz raczej
bez-wstydny w tym, co lubi i co jest mu drogie. A my pokazujemy
Panu nasze miejsca, które czasami wymagają zmian.
Jezusa nie można unieruchomić w murach kościoła i w tabernakulum. On jest „Osobą publiczną”. Pragnie kontaktu ze swym
stworzeniem, z ludźmi ubogimi w Boga, aby także im zaoferować
przedsmak nowego nieba i nowej ziemi. W ulicznym pochodzie
eucharystycznego Jezusa nasz rozdarty świat ma się przedostać
do świateł Wielkanocy. Stworzenie i codzienność świata są współautorami dzisiejszej liturgii. My nie jesteśmy zgromadzeniem
ludzi wtajemniczonych, lecz obywatelami dnia dzisiejszego, kroczącymi we wspólnym orszaku ku czci Boga żywego. A zatem:
dlaczego by łamanego chleba nie umieszczać w monstrancji?
Świętujmy więc pokorę naszego Boga, który jest w centrum świata i którego Kościół nigdy nie utraci. Albowiem tutaj stajemy oko
w oko z posługiwaniem Boga na rzecz człowieka.
Ewangelista Jan o znaku łamania chleba w czasie Ostatniej
Wieczerzy wspomina tylko ubocznie – w kontekście zdrady Judasza – rozjaśnia to wydarzenie dopiero scena umywania nóg. Boże
posługiwanie człowiekowi dokonuje się „na wysokości oczu”,
w geście przyjaźni, uczestnictwie, ze zrozumieniem dla ludzkiej
nieudolności. Piotrze: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz,
ale później będziesz to wiedział” (J 13,7).
Głębia przemiany, jaka ma miejsce – a której dokonuje Bóg
– wyrasta z miłującego serca, które jest gotowe do oddania własnego życia za przyjaciół (J 15,13). Znajduje swój wyraz za familijnym stołem, ma swe miejsce w atmosferze dyskretnej domowej
zażyłości. Na niezliczonych obrazach Ostatniej Wieczerzy wykonanych przez arcymistrzów malarstwa, oczy Apostołów częstokroć nie koncentrują się na chlebie. Stołownicy są raczej speszeni
i wsłuchują się z napięciem w słowa wypowiadane przez Jezusa.
Wygląda na to, jakby – podobnie jak Piotr – jeszcze nie rozumieli,
w czym rzecz. W napiętym oczekiwaniu wyczuwają, iż tajemnica
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będzie im wyjaśniona. Gdy to następuje, nie pozostaje im już nic
innego jak dziękczynienie, czyli promulgacja nieustającego już
sprawowania Eucharystii.
Tym samym Eucharystia – wielka „Tajemnica wiary” – staje
się skarbcem życia i żywej wiary.

W zaciszu izdebki
Józef Korn

Iść razem z Jezusem
Iść razem z Jezusem ulicami Warszawy
to nie stawać na baczność
lub na hasło: spocznij
nie prezentować broni
błyszczących szabli –
wystarczy mieć wiarę w sercu
i iść powoli
Przed laty szli z proporcami i sztandarami
ci co zawierzyli pewnej ideologii
w marszowym kroku
wciąż wymachując hasłami
myśleli że zbawią świat –
inaczej nie mogli
Iść z Jezusem
to zwykłe
i niezwykle proste stanięcie przy Nim
i jakby nieco na boku
oddanie Mu wszystkiego
co bardzo złożone –
co może być rozwiązane
jedynie w Bogu
Boże Ciało – 4.06.2015

38

W zaciszu izdebki

Zobaczyć bliskich i tych co daleko
Pan Bóg mnie ukarał
On mnie też uleczy
mówił Tobiasz
gdy zniknęło bielmo z jego oczu –
będąc niewidomym
nie do końca wierzył
choć przez całe życie
pragnął służyć Bogu
Wewnętrzny przełom nastąpił
gdy syn jego
będąc posłusznym Bożemu poleceniu
nałożył nań miksturę
leku rybiego
dając początek
działaniu cudownemu
Przejrzał na oczy nie dzięki temu
lecz dlatego
że w końcu mocno uwierzył –
wychodząc naprzeciw
synowi swojemu
dał dowód tej wiary
w uścisku serdecznym
Tak tworząc prawdziwe więzi
z najbliższymi
wychodzi się naprzeciw
planu Bożego
w którym nie tylko
najbliżsi są bliźnimi –
również obcy
oraz ci co są daleko
5.06.2015

Bez aureoli
Ks. Zygmunt Podlejski

Roger Schutz*
1915–2005

R

oger Louis Schutz-Marsauche zjawił się na świecie 15 maja
1915 roku w Provence, w Szwajcarii, w kantonie Neuchatel,
w pobliżu granicy z Francją. Miał szczęście, bo urodził się w neutralnym kraju. Europę pustoszyła bowiem wówczas beznadziejna
wojna. Walczący w okopach chrześcijanie nie wiedzieli, o co się
biją i dlaczego strzelają do swoich bliźnich. Wmawiano im, że są
bohaterami.
Wśród przodków Rogera można znaleźć uczciwych ziemian
i pobożnych, aczkolwiek surowych pastorów wyznania kalwińskiego. Ojciec Rogera, Charles Schutz, był pastorem z powołania
i zamiłowania. Był intelektualistą i publicystą. Matka Rogera,
Amelie Marsauche, była Francuzką o artystycznych zdolnościach.
Pani Amelie zachorowała na gruźlicę płuc, dlatego rodzina pastora przeniosła się do Provence, gdzie powietrze było zdrowe i czyste. Wieś była „tak biedna, jak to tylko możliwe”. Tam urodziła
się przedostatnia latorośl Schutzów – Roger. Potem przyszło na
świat jeszcze jedno dziecko, które niestety zmarło.
Jedna z ciotek Rogera była wybitną pianistką, uczennicą
Bülowa. Muzyka odgrywała w rodzinie Schutzów wielką rolę,
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W domu były trzy fortepiany. Roger zamykał się w swoim pokoju
i śpiewał. Miał śliczny głos. Bywało, że zabierał z sobą gramofon
i słuchał muzyki. Uwielbiał Chopina, Bacha, a nade wszystko
Czajkowskiego. „Kiedy byłem dzieckiem, płakałem od początku
do końca płyty”. Matka Rogera pochodziła z rodziny protestanckiej. Jej dziadek był producentem zegarków, co świadczy o zamożności rodziny. Ojciec Rogera był nietypowym duchownym
kalwińskim, skoro gdy syn zaczął uczęszczać do gimnazjum, pozwolił mu zamieszkać u katolickiej wdowy – kobieta była biedna
i potrzebowała wsparcia finansowego. Błogosławiony wpływ na
Rogera miała jego babcia, która podczas pierwszej wojny światowej pomagała uchodźcom. Powtarzała ciągle, że chrześcijanie
powinni się zjednoczyć, żeby skuteczniej walczyć z cierpieniem.
Babcia uczęszczała czasem do katolickiego kościoła i przyjmowała Komunię Świętą jako akt pojednania chrześcijan. Nikogo
nie pytała o zgodę. Dobrym aniołem rodziny była matka, która
wychowywała dziewięcioro dzieci w duchu pojednania. To od
babci i matki Roger przejął myśl ekumeniczną. Dzięki nim stał
się w przyszłości „człowiekiem pojednania”.
Roger bawił się zawsze sam, bo był jedynym chłopcem w rodzinie. Najmłodsza z sióstr, Genevieve, grała ciągle na fortepianie,
nawet gdy była malutka. „A jednak – wyznał później brat Roger –
nigdy nie czułem się opuszczony. Moje dzieciństwo wcale nie było
smutne ani samotne, byłem ogromnie szczęśliwy”. Roger miał
pięć lat, gdy razem z siostrami pewnej niedzieli znalazł się na wsi,
w okolicy Estavayer. Wracając pod wieczór do portu, skąd mieli
wyruszyć, by przepłynąć jezioro, odwiedzili kościół katolicki.
„Wnętrze tonęło w cieniu. Światło padało na Najświętszą Maryję
Pannę i na tabernakulum; ten obraz zapamiętałem po dziś dzień”.
Kiedyś, gdy rodzina przebywała w Alpach, ojciec Rogera
oddalił się niepostrzeżenie i wszedł do kościoła katolickiego.
„Pozostał tam długo na modlitwie i wyszedł nic nie mówiąc.
Uderzyło mnie to. Jeżeli chodził tam, żeby się modlić, musiał to
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robić dlatego, że znajdował coś, o czym nie mówił, ale co musiało
być rzeczywiście istotne”. Pastor Charles Schutz czytał codziennie
O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.
Roger nie mógł zrozumieć, dlaczego ludzie w Provence
uczęszczają w niedziele i święta do dwóch różnych kościołów,
gdy na co dzień żyją ze sobą w zgodzie i miłości. W jego domu
przygotowywano paczki świąteczne dla ubogich dzieci, niezależnie od ich wyznania. Roger oszczędzał przez cały rok, żeby
osobiście nabyć kilka prezentów dla biednych rówieśników.
Roger uczył się w domu. Ojciec bardzo lubił zajęcia z synem,
córki zaś miały do dyspozycji guwernantki. W 1927 roku na
prośbę władz Kościoła protestanckiego rodzina przeniosła się do
większej parafii w Oron. Roger zaczął uczęszczać do gimnazjum
w sąsiednim mieście Mondon. Mieszkał na stancji u wspomnianej biednej wdowy. W tym czasie zachorował na gruźlicę płuc i o
mało nie umarł. Wrócił jednak powoli do zdrowia i zaczął marzyć
o karierze pisarza, ale ojciec przeforsował swoje plany. Roger miał
studiować teologię i zostać pastorem.
Po maturze młody Schutz rozpoczął więc studia teologiczne. Studiował kalwinizm w Lozannie, potem w Strasburgu. Miał
pójść w ślady ojca. Nie czuł jednak, że jest na swoim miejscu. Ktoś
powiedział wtedy o nim, że był jak człowiek, który przyszedł na
koncert, nie mając pojęcia o muzyce. W czasie studiów zetknął się
z katolickimi studentami i zakonnikami, z którymi dyskutował
bez zahamowań na wszelkie tematy związane z historią Kościoła,
reformacji, papiestwa i dogmatyki katolickiej. Historią Kościoła
zdołał go zainteresować jeden z profesorów w Strasburgu. Bywało,
że uciekał w tamtych latach w zacisze katolickich klasztorów, żeby
samotnie przemyśleć nowe treści i oddawać się modlitwie. Roger
Schutz był już wówczas głęboko przekonany, że rozbite chrześcijaństwo jest zgorszeniem dla świata i zasadniczym nieporozumieniem.
Sam umiał uważnie słuchać i próbował dobrze zrozumieć każdego
człowieka. Brat Alois, który jest obecnie następcą brata Rogera
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i przełożonym wspólnoty w Taizé, opowiedział w jednym z wy
wiadów, że ta ciekawość i chęć zrozumienia innych ludzi zaprowadziła go do Afryki i Azji, gdzie w towarzystwie kilku braci poznawał społeczności najbiedniejsze, zniewolone, często pozbawione
podstawowych praw człowieka. Tak było na przykład w Nairobi,
gdzie miejscowa biedota nie bardzo rozumiała, po co przybyli do
niej dosyć dziwni młodzi ludzie. Z biegiem czasu jednak miejscowi
przekonali się, że bracia chcą im pomóc. W ten sposób narodziła
się owocna współpraca, która trwała przez całe dziesięć lat.
Już w Lozannie podczas studiów Roger Schutz gromadził – na
wzór Ignacego Loyoli – kolegów studentów, z którymi wspólnie
modlił się, dyskutował i snuł plany na przyszłość. Grono zapaleńców nazywał Grande Communauté, choć należało do niego zaledwie trzech przyjaciół, których poznał w Genewie: Max
Thurian, Pierre Souvairan i Daniel de Montmollin. Nazwa na
wyrost świadczyła o wielkich marzeniach Rogera. Plan założenia
większej wspólnoty dojrzewał w jego sercu i na początku wojny
doczekał się realizacji w małej burgundzkiej wiosce.
Roger Schutz postanowił założyć otwartą communauté
(wspólnotę), jednoczącą studentów i akademików w duchu
Ewangelii Chrystusa, bez wyznaniowych ram i regulaminów.
Kończąc studia, Roger rozglądał się za miejscem, w którym taka
wspólnota mogłaby spokojnie funkcjonować. Był 1940 rok. Europa znowu pogrążyła się w bezsensownej wojnie, zapoczątkowanej
przez niemiecki reżim, który całkowicie zerwał z Bogiem i Jego
wizją rzeczywistości. Roger Schutz podróżował rowerem. Znalazł w końcu odpowiedni dom i miejsce w Burgundii, w prawie
zrujnowanej i opuszczonej wiosce Taizé, która leżała na terenie
nieokupowanym przez Niemców, między Cluny a Citeaux. Dom
i budynki gospodarcze nabył za równowartość dwóch samochodów. Domem opiekowała się pani Ponceblanc, która po długiej rozmowie z Rogerem poprosiła: „Niech pan tutaj zostanie,
jesteśmy tacy samotni; we wsi nikt nie chce mieszkać, a zimy są
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ostre i długie”. Właścicielką nieruchomości była pani Brie, dobra
katoliczka, mieszkająca w Lyonie. Przyjeżdżała potem często do
Taizé, zaprzyjaźniła się z braćmi i spoczęła ostatecznie na wiejskim cmentarzu, obok starego romańskiego kościółka. Gdy Roger
opowiedział ojcu o spotkaniu z panią Ponceblanc, stary pastor
powiedział mu, że głos biednej kobiety jest głosem Chrystusa,
czym wyraził aprobatę dla niespodziewanej drogi życiowej syna.
Roger zaczął od razu uprawiać kawałek pola, przyległego do
zajmowanego domu, wypasać jedyną krowę żywicielkę i urządzać
w jednym z pomieszczeń małą, prymitywną, ale przytulną kaplicę. Pomagał Żydom i innym prześladowanym ukrywać się, zanim
zdołali nielegalnie przekroczyć granicę szwajcarską. 11 listopada
1942 roku Niemcy zajęli strefę dotychczas nieokupowaną. W tym
samym dniu w Taizé zjawiło się gestapo. „Ktoś, kogo wcześniej
przyjmowałem, zadenuncjował mnie, kiedy go przesłuchiwano.
Opowiedział wszystko, co robiłem”. Ostrzeżony przez przyjaciół,
brat Roger przekroczył granicę Szwajcarii, której był obywatelem.
Po wojnie bracia wrócili do Taizé. Były to trudne lata. Żywność trzeba było zdobywać na czarnym rynku, praca w gospodarstwie była ciężka. Jedynym środkiem transportu były stare
rowery. Mimo to bracia pomagali niemieckim jeńcom wojennym
i organizowali schroniska dla bezdomnych sierot. W okolicy Taizé założono dwa obozy dla jeńców niemieckich: w Mont i koło
Chazelles. Panujące tam warunki były fatalne. Głód, smród i ubóstwo. Bracia z Taizé dostali zgodę na kontakty z jeńcami i dzielili się z nimi tym, co sami wygospodarowali lub zebrali wśród
przyjaciół. Wnosili na teren obozów lekarstwa, opatrywali rany
i pocieszali chłopców z tamtej strony Renu, którzy wtargnęli do
Francji, zabijając i niszcząc. Działalność braci była w tym czasie
mocno krytykowana, ale brat Roger wiedział, że to normalne.
Chrześcijaństwo jest zawsze płynięciem pod prąd.
Pewnego razu kobiety, których mężowie zginęli w niemieckich
obozach, dopadły jednego z jeńców, tak osłabionego, że ledwo
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trzymał się na nogach. Zatłukły go na śmierć skórzanymi pasami.
Okazało się, że jeniec był księdzem. Brat Roger powiedział po jego
śmierci: „Już od jakiegoś czasu dostrzegałem w nim odblask świętości Boga”. Ostatnie godziny życia niemieckiego jeńca wypełniały
pokój i przebaczenie. Brat Roger nigdy o nim nie zapomniał.
Tuż po wojnie siostra Rogera, Genevieve, osiedliła się z dwudziestoma pięcioma chłopcami, sierotami, w sąsiedniej wsi Massilly. Bracia wyremontowali w Taizé stary budynek, w którym
umieścili sieroty i wspólnie z Genevieve je wychowywali. Wszyscy chłopcy wyszli na ludzi. Kolejno zakładali szczęśliwe rodziny
i nigdy nie stracili kontaktu ze wspólnotą. Teraz Taizé odwiedzają
ich dzieci i wnuki.
Braciom ogromnie pomagała w ich zmaganiach zdolność do
śmiechu. „Było nas wprawdzie niewielu, ale śmiejąc się, byliśmy
zdolni przetrzymać wiele niełatwych momentów. Śmiech grał
ważną rolę w naszym życiu i nie trzeba było wiele, żeby wybuchał, nawet w czasie wspólnej modlitwy. Ani przez jeden dzień
nie zwątpiliśmy w możliwość życia we wspólnocie. Ale wszystko
„potoczyło się inaczej, niż oczekiwaliśmy”.
W 1947 roku dzięki jednemu z braci, który był kompetentnym
rolnikiem, wspólnota wyprodukowała tyle żywności, że mogła
ciągle przybywających gości przyjmować i samodzielnie utrzymywać. Wśród odwiedzających byli duchowni różnych wyznań
chrześcijańskich i teologowie. Goście modlili się razem i wieczorami dyskutowali. Kaplica na strychu domu w Taizé stała się zbyt
ciasna. Brat Roger razem z filozofem Emmanuelem Mounierem
udali się na rowerach do Saint-Gengoux, do dziekana, który był
człowiekiem świątobliwym. Pozwolił braciom i ich gościom korzystać w wiejskiego kościółka w Taizé. W 1948 roku wspólnota
otrzymała oficjalne zezwolenie na wspólne modlitwy i celebrowanie Mszy świętej. Dekret podpisał ówczesny nuncjusz papieski
Angelo Giuseppe Roncalli, który do końca swoich dni był jej
wielkim sympatykiem.

Ks. Zygmunt Podlejski – Roger Schutz*

45

Do wspólnoty przybyło kilku młodych Francuzów z lekarzem
Robertem Giscardem. Goście mieli zamiar pobyć w Taizé kilka
tygodni, a zostali na zawsze. Przyszedł czas, żeby organizacyjnie
i ideologicznie określić sens i cel istnienia wspólnoty.
W święto Zmartwychwstania Pańskiego 1949 roku siedmiu
braci złożyło śluby zakonne, choć zakonnikami w sensie katolickim nie byli. Stali się de facto nowym zgromadzeniem religijnym w ramach szeroko pojętego protestantyzmu z możliwością przyjmowania do wspólnoty chrześcijan różnych wyznań,
włącznie z rzymskimi katolikami. Wspólnota z Taizé miała więc
od samego początku charakter ekumeniczny. Brat Roger Schutz
został jej przełożonym i w latach 1952–1953 zredagował Reguły
dla Wspólnoty z Taizé, które zaczynały się od zdań: „W związku
z brakiem jedności wśród chrześcijan, stanowimy prowizorium.
Nasza reguła, niezależnie od jej szczególnego dla nas znaczenia,
zachowa charakter tymczasowy do dnia, gdy będzie niepotrzeb
na, ponieważ zjednoczenie chrześcijan będzie dla każdego z nas
oznaczało w pewnym sensie obumarcie samego siebie”. Reguła
podkreślała służbę wspólnoty dla Chrystusa, Kościoła i świata.
Brat Roger wiedział, że może się ona przekształcić w getto, czego
się obawiał, stąd podkreślanie służby dla świata. Zaznaczył także,
że wspólnota przynależy do Kościoła i ma się stać dla ludzi znakiem braterskiej miłości i radości. Jednym z istotnych punktów
reguły było zdanie: „Nie pogódź się nigdy ze skandalem rozbicia
wśród chrześcijan, którzy wszyscy tak łatwo wyznają miłość bliźniego, mimo to pozostają oddzieleni”.
Reguła zakładała bezżenne życie braci, czyli celibat, wspólnotę majątku, czyli ewangeliczne ubóstwo i życie pod batutą przełożonego, który jest równocześnie współbratem, co wykluczało
demokrację w dzisiejszym, politycznym znaczeniu i dyktaturę
w stylu kultu jednostki. Każdy z członków wspólnoty był przede
wszystkim bratem. Wspólnota braci stała się początkiem specyficznej rewolucji ekumenicznej, którą wyczuwają starsi i młodsi
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odwiedzający Taizé. Wystarczy tam pobyć jakiś czas, żeby pozbyć
się mentalności getta i otworzyć na braci i siostry, którymi przecież wszyscy dla siebie jesteśmy.
Brat Roger nawiązał kontakt z Watykanem, gdzie początkowo spotkał się z raczej chłodnym przyjęciem. Papieżem był
Pius XII, nieskłonny do żadnych kompromisów z protestantami.
Brat Roger miał także kłopoty z pastorem Boegnerem, który był
przewodniczącym Francuskiej Federacji Protestanckiej w Paryżu
i raczej nie wykazywał chęci do pójścia na kompromis z papistami. Po kilku latach klimat się zmienił, między innymi dzięki
mądremu i dalekowzrocznemu spojrzeniu syna pastora z Provence na kwestię ekumenii. Brat Roger umiał odpowiadać na
wszelkie zarzuty milczeniem, okraszonym ledwo dostrzegalnym
uśmiechem. „Przez całe życie walczyłem, by umieć zdobyć się na
milczenie wobec zarzutów, które mi stawiano”.
Trzy lata później pierwsza grupa braci udała się do okręgu
przemysłu górniczego w Montceau-les-Mines, by tam zamieszkać,
pracować i swoją obecnością zwracać górnikom i ich rodzinom
uwagę na wartości ewangeliczne. Nie byli misjonarzami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale swoim życiem w sposób dyskretny i radosny świadczyli o Jezusie. Papieże Jan XXIII, a potem
Paweł VI i Jan Paweł II doskonale rozumieli intencje brata Rogera
i wysoko oceniali jego inicjatywy. Brat Roger nawiązywał z nimi
osobisty kontakt i uważnie słuchał, co mieli mu do powiedzenia.
Był przekonany, że Chrystus powołał do istnienia jeden, święty
i apostolski Kościół, którego czuł się członkiem, ale o konwersji nie
myślał. Wiedział, że musi pozostać znakiem pojednania, budowniczym mostów między chrześcijańskimi wyznaniami. W 1960 roku
brat Roger zaprosił do Taizé dziesięciu biskupów i pięćdziesięciu
pastorów z różnych krajów Europy, żeby podzielili się wspólną
troską duszpasterską o współczesny świat, zwłaszcza o młodzież.
Prosił uczestników trzydniowego sympozjum, żeby ze względu na
miłość Bożą nie wracali do historycznych waśni.
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W 1980 roku, podczas europejskiego spotkania młodzieży
w Rzymie brat Roger powiedział w obecności Jana Pawła II:
„Znalazłem moją chrześcijańską tożsamość jednając w sobie samym wiarę mego pochodzenia z tajemnicą wiary katolickiej, nie
zrywając z nikim komunii”. Kardynał Joachim Meisner, serdeczny
przyjaciel Jana Pawła II, napisał w swoich wspomnieniach, że pa
pież z Polski bardzo cenił brata Rogera. On i Matka Teresa byli
Ojcu Świętemu najbliżsi. Jan Paweł II i brat Roger zainicjowali
europejskie i światowe spotkania z młodzieżą. Byli duchowo spokrewnieni.
Kolejne wspólnoty braci z Taizé powstały w slumsach Algierii,
wśród czarnej ludności w Chicago, w Ruandzie, gdzie było bardzo
niespokojnie i niebezpiecznie; w Szwecji, Anglii i Brazylii, dokąd
zaprosił ich abp Helder Câmara. Później też zapuścili korzenie
w Bangladeszu, gdzie nawiązali serdeczne kontakty z młodymi
wyznawcami islamu i Buddy.
Do wspólnoty w Taizé przystąpili pierwsi kandydaci katoliccy, anglikańscy, a nawet ludzie bez sprecyzowanego wyznania,
poszukujący głębszego sensu życia, poszukujący Boga.
Do Taizé przybywa rocznie około dwustu tysięcy młodych
ludzi z całego świata, którzy biorą udział we wspólnych modlitwach, pracach i zabawach, żeby potem zanieść ideały życia
chrześcijańskiego do własnych środowisk, parafii i rodzin. W ten
sposób powstaje sieć rozsianych po świecie małych wspólnot, które praktykują ducha modlitwy, pomagają potrzebującym, przekraczają granice wyznań, ras i narodowości. Brat Roger powtarzał
często, że nie można być chrześcijaninem w próżni; trzeba odważnie stawać po stronie biednych, wykorzystywanych i ogłupianych.
Taizé zaczęli odwiedzać pastorzy z różnych krajów Europy,
księża katoliccy, intelektualiści, a nawet politycy. Przybywało
coraz więcej młodzieży. Wszyscy brali udział we wspólnych modlitwach, pracach i dyskusjach. Wszyscy byli ożywieni duchem
miłości i pojednania.
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W 1988 roku brat Roger został zaproszony do Moskwy na
obchody tysiąclecia chrztu Rusi. U władzy byli jeszcze komuniści. Biskupi prawosławni opowiedzieli bratu Rogerowi o ogromnym zapotrzebowaniu w Rosji na Nowy Testament. Przeor Taizé
doprowadził do opublikowania milionowego nakładu Nowego
Testamentu w języku rosyjskim. Udało mu się bez pisemnego
zezwolenia władz komunistycznych przewieźć przez granicę
w dziesięciu ciężarówkach Pismo Święte i rozdać je potrzebującym.
Brat Roger marzył kiedyś o karierze pisarza. Od najwcześniejszych lat spisywał swoje spostrzeżenia, myśli; komentował wydarzenia religijne, społeczne i polityczne. W ten sposób powstawały
tomy dzienników, które od lat siedemdziesiątych ukazywały się
w druku. Są wspaniałym, autentycznym świadectwem jego dojrzewania do świętości.
Założyciel wspólnoty z Taizé stawiał przede wszystkim na
młodych chrześcijan, nigdy jednak nie próbował stawiać barier
między pokoleniami. Życie Kościoła jest dynamicznym procesem, w którym werwa młodych serc i doświadczenie starszych
pokoleń uzupełniają się wzajemnie i dążą w kierunku reżyserowanym ostatecznie przez Ducha Świętego. Kościół nie jest
Kościołem młodych ani starych. Kościół jest Kościołem wszystkich wierzących w Chrystusa, Syna Bożego. Brat Roger dożył
sędziwego wieku. Zmożony ciężarem lat, do końca swoich dni
przebywał z młodymi, czyniąc na ich czołach znak krzyża. Przypominał młodym ludziom o odpowiedzialności za własne życie
i za Kościół Chrystusowy.
Brat Alois, który po śmierci brata Rogera został przełożonym
wspólnoty w Taizé, ukazał swego poprzednika jako człowieka
bardzo dynamicznego, odważnego, jako wizjonera realizującego
konsekwentnie plany, dojrzewające w nim podczas modlitwy.
Gdy początkowo kościół wydawał się za wielki, śmiało kazał go
zmniejszyć. Gdy z kolei stawał się zbyt ciasny, bracia pod jego
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kierownictwem postawili olbrzymi namiot, w którym swobodnie
mieścili się wszyscy goście.
Brat Roger postanowił zostać bratem wszystkich ludzi, bez
wyjątku, co mu się na pewno udało. Był w obejściu prosty, szczery
i radosny. Nie afiszował się swoją wiarą, ale wszyscy, którzy się
z nim stykali, czuli, że mają do czynienia z autentyczną świętością. Roger Schutz był człowiekiem opiekuńczym. Kochał dzieci
i poświęcał im wiele czasu. Jego nazwisko zresztą znaczy tyle co
„opieka”, „obrona” czy „osłona”.
Pewnego dnia Matka Teresa z Kalkuty i brat Roger spotkali się
osobiście. Narodziła się dozgonna, wielka, święta przyjaźń. Razem zredagowali i opublikowali apel do wszystkich chrześcijan:
„Cierpienie współczesnego świata jest dla nas obojga wezwaniem.
W obliczu ran ludzkości podziały wśród chrześcijan są dla nas nie
do zniesienia. Czy warto w każdym sporze szukać, kto się mylił,
a kto miał rację? Czy, dążąc do pojednania, nauczymy się, jak
dawać to, co w nas najlepsze? I jak przyjmować to, co najlepsze
w drugich, kochając jedni drugich tak, jak Jezus nas kocha?”.
Założyciel wspólnoty z Taizé nie lubił zaszczytów i medali.
Odmówił przyjęcia Legii Honorowej, wahał się, czy przyjąć Nagrodę Templetona. Przyjął ją dopiero wtedy, gdy się dowiedział, że
zrobiła to także Matka Teresa. Całą pokaźną sumę związaną z nagrodą rozdał młodym z półkuli południowej. Wahał się także, czy
przyjąć niemiecką nagrodę pokojową, którą przed nim otrzymali
Albert Schweitzer, Romano Guardini i Paul Tillich. Przyjął potem,
pogodzony z losem, Nagrodę UNESCO za wychowanie dla pokoju,
niemiecki Karlspreis za działanie na rzecz zjednoczenia Europy
i nagrodę Roberta Schumana, za to – jak powiedziała pani Cathrine
Lalumiere przy jej wręczaniu – że „Europa potrzebuje ludzi takich
jak Brat, którzy nie mają nic więcej poza sercem i wiarą”. Brat Roger
unikał w miarę możliwości dziennikarzy i fotoreporterów. Po 1975
roku sporo podróżował po świecie, niosąc ludziom biednym i naj
biedniejszym uśmiech i słowa nadziei.
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W Piekarach Śląskich w 1975 roku, w czasie dorocznej pielgrzymki mężczyzn brat Roger poznał kardynała Karola Wojtyłę,
u którego w Krakowie spędził potem trzy dni. Od tamtej chwili
rozwijała się serdeczna więź między przyszłym papieżem z Krakowa a założycielem wspólnoty w Taizé, która trwała do końca ich
dni. Jan Paweł II odwiedził wspólnotę 5 października 1986 roku.
Witało go grono braci w towarzystwie siedmiu tysięcy młodych
ludzi różnych wyznań.
Brat Roger dożył sędziwego wieku. Powiedział: „Lubię wiek,
w którym teraz jestem. To wiek, który się liczy”. Stawał się coraz
słabszy, miał kłopoty ze wzrokiem. Gra świateł wokół Najświętszego Sakramentu wydała mu się w pewnej chwili bukietem białych kwiatów. Wiedział, że to złudzenie, ale i z tego potrafił się
cieszyć. Do końca przestrzegał zasady: „Po prostu żyj dniem,
tylko tym dniem, a jutro zobaczymy”. Nigdy, nawet przez chwilę
nie żałował, że poszedł za głosem powołania. Był Bogu wdzięczny
za życie, za wspólnotę i miłość.
Jego życie zostało gwałtownie przerwane. 16 sierpnia 2005
roku niezrównoważona psychicznie Rumunka, trzydziestosześcioletnia Luminita Solcan, podczas wieczornego nabożeństwa
zadała mu kilka ciosów nożem w plecy i gardło. Motywem przewodnim odmawianej wtedy modlitwy były słowa: „Drogocenna
jest w oczach Pana śmierć Jego przyjaciół”.
Ceremonii żałobnej przewodniczył kardynał Walter Kasper,
szef Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W pogrzebie wzięli udział zwierzchnicy Kościołów prawosławnych, katolickich, protestanckich i anglikańskiego, tudzież przedstawiciele
władz państwowych, między innymi Niemiec, Francji i Rumunii.
Obecni byli Genevieve, siostra brata Rogera, i dwanaście tysięcy
innych osób, pogrążonych w głębokim smutku.
Przełożonym wspólnoty z woli brata Rogera został brat Alois,
Niemiec i katolicki kapłan. Nad grobem założyciela odmówił modlitwę: „Boże dobroci, prosimy Cię o przebaczenie dla Luminity
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Solcan, która w ataku choroby zakończyła życie brata Rogera.
Wraz z Chrystusem na krzyżu mówimy Ci: Ojcze, przebacz jej,
bo nie wiedziała, co czyni”. Bracia złożyli doczesne szczątki zało
życiela wspólnoty na małym, wiejskim, przykościelnym cmentarzu w Taizé, przy kościółku, w którym lubił się samotnie modlić.
Zmarły przełożony wspólnoty w Taizé zanotował kiedyś
w swoim dzienniku: „Dzisiaj przebywałem długo w naszym małym katolickim wiejskim kościółku przed tabernakulum na modlitwie. Jest to miejsce ciągle odwiedzane”. Brat Roger wyraził
potem żal, że chrześcijanie ewangeliccy takiego miejsca nie mają.
Jeśli chodzi o przyszłość wspólnoty, jej założyciel zwykł mawiać: „Nie jesteśmy mistrzami duchowymi, ale ludźmi, którzy
ich słuchają i starają się być jak Jan Chrzciciel – tymi, którzy nie
wskazują na siebie, ale na Jezusa i Jego obecność. To jest nasze
zadanie wobec przyjeżdżających do Taizé”.
Wielkim przyjacielem brata Rogera i jego dzieła był kardynał
Lustiger. Arcybiskup Paryża, który miał korzenie żydowskie (urodził się w Będzinie, w rodzinie żydowskiej), tak scharakteryzował
Taizé: „Bracia z Taizé są ludźmi kontemplacji, ale to oni właśnie
oddziałują najsilniej na młodych Europy i świata. Cała młodzież
Europy przez lata podążała do Taizé jako do miejsca komunii,
wspólnoty pokoju. Dzisiaj czynią to młodzi z Azji i Afryki. Taizé
to miejsce prawdziwie ekumeniczne, gdzie panuje wielki szacunek, żadnej polemiki i jednocześnie żadnego zamieszania. To
miejsce pełne bezinteresowności; nie poszukuje się tutaj dróg
podporządkowania młodych Taizé, są oni odsyłani z powrotem
do swoich parafii, Taizé odkryło zasadnicze przesłanie chrześcijaństwa: im bardziej jest się mistycznym, tym bardziej jest
się praktycznym, będąc zdolnym uniżyć się całkowicie, jeśli to
potrzebne, by pomóc tym, którzy cierpią”.
* Przedruk z: Z. Podlejski, Bez aureoli II, Wydawnictwo Księży Sercanów
DEHON, Kraków 2009.
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Sentymentalna podróż w przeszłość
Nagromadzone przez lata wspomnienia
to bogactwa, które posiadamy.
/Ignacy Jan Paderewski/

D

o tych wspomnień sprzed lat chcę sięgnąć pamięcią i przywołać ludzi, których nie ma już wśród nas.
Dom przy ul. Lipowej w Muszynie powstał w 1936 roku.
W dużej mierze ze składek ociemniałych żołnierzy, którym pierwotnie służył i nosił nazwę im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obecnie jest własnością PZN. Był to ulubiony przez niewidomych kurort. Chętnie tu przyjeżdżali, poznawali się, co czasem
owocowało zawieraniem związków małżeńskich. Wszyscy cenili
panującą tam atmosferę. W sezonie trudno było o wolne miejsce.
Wyrazem przywiązania do Domu w Muszynie są wiersze.
Oto jeden z nich autorstwa niewidomego poety Bolesława Błażejczyka:
Muszyna w południe
Szum szczęścia na górskiej ścieżce
Wydeptanej słońca nogami.
Wiatr jak miękkie włosy dziewczęce
Głaszczę lekko nosem, ustami.
Biegam głosem po polu, po lesie,
Po skrzypiącym piachu upałem,
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Wsłuchany w Popradu drżenie
Przezroczyste jak bzu zapachy.
Biorę dłońmi pełnymi blasku
Ciszę westchnień nocnych spacerów.
Zatrzymuję uśmiechem gwiazdy
Melodyjne jak pieśń Szopena.
Błądzę głową po nieba twarzy
Zamyślonej sierpniowym słońcem.
Chłodem rosy przed siebie patrzę
Na radością chwile krzyczące.
/Z tomu „Rozsypane słowa”/

Od roku 1972 Ośrodek otrzymał nazwię imienia kapitana
Jana Silhana. Kapitan Silhan żył w latach 1889–1971. Znałam
osobiście ich oboje: Jana i jego żonę Margit. Ich zasługi dla środowiska przedstawił nieżyjący już dr Michał Kaziów, ociemniały
pisarz bez obydwu rąk, w książce „A jednak w pamięci”. Jest to
cenna biografia, którą ofiarowałam Ośrodkowi w Muszynie. Państwo Silhanowie zostali pochowani na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
Byłam w tym naszym Domu, zawsze latem, już trzydzieści
jeden razy.
Uczestniczyłam w obchodach 70-lecia Domu w 2006 roku.
Rozpoczęła je Msza św., odprawiona przez krajowego duszpasterza niewidomych ks. dr. Andrzeja Gałkę. Był też wieczór wspomnień, na którym opowiadaliśmy, mec. Władysław Gołąb i ja,
o swoich pobytach w Muszynie. Były też tańce i radość, że mamy
taki właśnie Dom.
Warunki, w jakich tu przebywałam w przeszłości, były skrajnie różne od obecnych. Były namioty dla niewidomych uczniów,
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którzy spędzali tam swoje wakacje, były domki kempingowe,
świetlica i apartamenty. Dyrektorami w tamtym czasie byli: Stanisław Zajkowski i Aleksander Żabiński. Temu ostatniemu szczególnie wiele zawdzięczam. Był on niezwykle życzliwy, starał się
stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku, za co jestem mu
wdzięczna do dziś. Uczestniczyłam wówczas w licznych przyjęciach dla gości zagranicznych. Byli to niewidomi, m.in. z dawnej
Jugosławii, którzy przyjeżdżali w ramach wymiany.
Pamiętam, jak w pierwszych dniach pobytu budziła kuracjuszy góralska orkiestra, złożona głównie z pracowników Ośrodka.
Pamiętam też, jak przed śniadaniem grupa chętnych kąpała się
w Popradzie, a inna grupa wychodziła na poranny spacer, aby się
rozruszać i nabrać tężyzny fizycznej.
W drugiej połowie kwietnia 2015 roku przejechałam samochodem 700 km, 9 godzin jazdy, na jedenastodniowy pobyt,
bez dofinansowania (ponieważ korzystałam z niego w ubiegłym
roku). Koszt 85.50 zł dziennie obejmował: trzy posiłki, wygodny
pokój z węzłem sanitarnym, przystosowany dla osób na wózkach,
z telefonem, którego dawniej nie było, radiem i telewizorem.
Wszędzie znajdują się oznakowania brajlowskie. Była cisza i spokój. Czekała na mnie kolacja. Zwykle niewidomy za świadczoną
mu pomoc sam opłaca przewodnika. Samochód umożliwiał mi
łatwe przemieszczanie się, co przy nie najlepszej pogodzie było
szczególnie ważne, by czas, którym dysponowałam, był właściwie
zagospodarowany.
W poprzednich latach przyjeżdżałam tu często na dwa turnusy – za jedną podróżą. Odbywałam dalekie piesze eskapady:
do Krynicy, Tylicza, Leluchowa, na Wierchomlę, Maj, Parkową,
Zamkową, Jaworzynę Krynicką. Przewodnikami byli wówczas
pan: Antoni (zmarł w 2000 roku mając 48 lat) – słabowidzący
kaowiec i masażysta, oraz jego żona Alicja (zmarła w bieżącym
roku) – laborantka z „Metalowca”. Odwiedziłam ich grób na
miejscowym cmentarzu, by zapalić znicz, powspominać to, co im
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zawdzięczam. Na grobie znajduje się napis: „Wędrując szklakami,
widzieli światy Boga, na pięknych szczytach i błotnistych drogach”.
Pierwszy spacer po przyjeździe odbyłam wzdłuż metalowego
ogrodzenia na górkę, która znajduje się na terenie naszego Domu.
Jest tam figura Matki Boskiej z napisem na cokole: „Rozłąka to
nasz los. Spotkanie to nasza nadzieja”. Są tu ławki, można skupić
się i oddać modlitwie. Tak czynili nieżyjący już niewidomi: Adolf
Szyszko, Józef Szczurek z Warszawy i Stanisław Firek z Krakowa, których znałam osobiście. Wichura, jaka niedawno przeszła
nad Muszyną, spowodowała ogromne spustoszenia. Dyrektor
Ośrodka, Iwona Szumowska, zapewniła, że uszkodzenia zostaną
naprawione.
W okolicy czci się Świętą Panią na Muszynie. Kapliczek, krzyży i figurek jest tu wiele. Na cokole jednej z nich, gdzie w maju
odbywają się nabożeństwa z udziałem mieszkańców, widnieje
napis: „Jeśli jesteście zatroskani i chorzy, pójdźcie do mnie, ja
was pocieszę i uleczę”.
Mieszkańcy DPS przy ul. Zielonej, w którym obecnie przebywa 63 kobiet i mężczyzn, mają własną kaplicę. Wśród nich jest
84-letnia pani Barbara, która w naszym Domu przepracowała
28 lat jako pielęgniarka. Starsi wczasowicze pamiętają ją jako
uśmiechniętą, energiczną, kompetentną, pomocną. Znamy się
z poprzednich pobytów. Odwiedzam ją więc teraz. Żali się, że
tych odwiedzin jest dla niej za mało. Jest tu od roku, mieszka
w czteroosobowej sali na pierwszym piętrze. Współmieszkanki
są różne, ale każdy może liczyć na opiekę pielęgniarsko-lekarską.
Ostatnio przeszła skomplikowaną operację przepukliny w krynickim szpitalu. Potrzebuje teraz stałej pomocy. Zaakceptowała
swój pobyt w tym miejscu, bo sama, we własnym mieszkaniu nie
poradziłaby sobie.
Chętni, którzy chcą uczestniczyć w Eucharystii, chodzą do
starego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Józefa
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Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dokąd sięga moja pamięć,
ten kościół zawsze był. Popularnością cieszą się tworzone przy
kościele Murzyńskie Ogrody Biblijne.
W pokoju wczasowym rozmawiałam z cenioną szefową
kuchni, panią Ireną z Milika. Za wyniki swojej pracy została odznaczona złotą odznaką PZN. Pytałam ją o wspomnienia, jakie
pozostały po pracy w Ośrodku wśród niewidomych. Mówiła, że
była to jej pierwsza i jedyna praca zawodowa w życiu. Przepracowała 32 lata. Rozpoczęła pracę mając 19 lat, a teraz ma lat 68.
Zastanawia się, czy nie za wcześnie przeszła na emeryturę. Początkowo otrzymywała 75% poborów, ale nie mogła pogodzić się
z decyzją przekazania kuchni w ajencję. Uważała, że niewidomi
będą na tym stratni. Więc odeszła sama, dobrowolnie. Pokochała
niewidomych i pracę, którą jej powierzono, i personel który jej
podlegał. Starała się stworzyć dobrą, serdeczną, rodzinną atmosferę. Tego nauczyły ją Siostry Niepokalanki w Nowym Sączu,
w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej, do której uczęszczała.
Przez miesiąc była w Laskach, by „wejść” w sprawy niewidomych,
a dyrektor ośrodka w Muszynie, Stanisław Zajkowski, zabierał ją
do Krakowa do restauracji Wierzynka, by przyjrzała się dekoracji
potraw. Do tej pory pamięta wielu niewidomych, którzy do nas
przyjeżdżali. Ma domowe archiwum, dawne numery czasopism:
„Pochodnia”, „Niewidomy Spółdzielca”, „Głos Kobiety”, biografie
niewidomych, do których chętnie zagląda i wspomina dawne
czasy. Martwi się tylko, co się z tym stanie po jej śmierci.
Ośrodek znajduje się w uzdrowisku Muszyna, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu rezerwatu lipowego, największego skupiska lip górskich. Przy bramie Ośrodka
wita nas starannie pielęgnowany, rosnący tu dziesiątki lat dąb Dewajtis.
Jestem Waszym Domem. Nazywam się «Nestor» – to informacja na folderze z planem turnusów na rok 2015, który mam
przed sobą. Są tu wskazówki dla przyjeżdżających, opisy wycie-
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czek w góry, jednak nie ma nazwy ośrodka, czyje nosi imię, komu
służył (chodzi o ociemniałych żołnierzy). Nie ma też ani jednego
zdania o niewidomych. Pani dyrektor zapewnia, że folder jest
rozsyłamy do Okręgów i kół PZN, aby zapoznać z ofertą osoby
niewidome (obecnie wśród wczasowiczów tylko 30% stanowią
niewidomi). W drugiej połowie kwietnia, kiedy tam byłam, na
24 zgłoszone osoby przyjechało 5, a reszta powiadomiła, że nie
otrzymała dofinansowania.
W Ośrodku są 73 miejsca, w pokojach 1, 2 i 3-osobowych
(dawniej było ich 96). Na szczególną uwagę zasługuje „mówiąca”
obrajlowiona winda, łatwa w obsłudze przez niewidomych. Jest
też biblioteka brajlowska, ale jak mówi pani dyrektor, przez 6 lat
nikt z niej nie korzystał. Szkoda! Wokół Ośrodka jest ogrodzony
duży plac z alejkami spacerowymi. W lecie ogród kwiatowy, przynajmniej tak było w dawnych czasach, słynął z wielobarwnych
pachnących róż. Ufam, że tak jest również w okresie letnim i teraz.
Baseny, dawniej przeznaczone do kąpieli, z których i ja korzystałam, dziś przeznaczono dla rybek i roślin wodnych, które, będąc
osobą widzącą, można obserwować. Jest też zadaszone miejsce
na grillowanie, ognisko i altanka ogrodowa. Dawniej popularne
były pogawędki na tarasie Domu. Przy drodze do Ośrodka znak:
„Uwaga niewidomi”, ustawiony został przede wszystkim z myślą
o kierowcach, którzy rozwijają tutaj dużą prędkość. Chodnik
równy, wyremontowany, chociaż niezbyt szeroki. Mieszkańcy
i sprzedawcy znają niewidomych, chętnie służą informacją. Zainstalowano światła, których za moich czasów też nie było, ale
warto by je wyposażyć w sygnalizację dźwiękową. Przed Domem
widnieje reklama: „Organizujemy turnusy rehabilitacyjne. Niskie
ceny. Własna baza zabiegowa”.
Wspomaga się tu leczenie chorób układu nerwowego, krążenia, schorzeń reumatycznych, laryngologicznych, i in. Stosuje się
diadynamik, ultradźwięki, lampę sollux, magnetoterapię, okłady borowinowe (plastry), inhalacje ultradźwiękowe, inhalacje
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z lekami, laser, masaż klasyczny odcinkowy, masaż klasyczny
całego kręgosłupa, wirówkę na nogi, gimnastykę indywidualną,
gimnastykę na przyrządach.
W Muszynie znajdują się liczne źródła wody mineralnej. Niektóre z nich czynne są również poza sezonem.
Podczas dawnych moich pobytów w Muszynie nie było jeszcze obwodnicy. Dziś już jest. Ułatwia wjazd i wyjazd z Muszyny.
Dawniej przybywało się tu „po wonie”, by nawdychać się zapachów siana, kwiatów i ziół, poczuć świeżość górskiego powietrza.
Pozostawały one na długo w pamięci. Teraz przyjeżdżam tu witać
wiosnę, słuchać świergotu ptaków, poczuć, jak wszystko wokół
budzi się do życia.
Nowością – moją ulubioną – są ogrody sensoryczne, powstałe
z myślą o osobach niepełnosprawnych, także niewidomych. Są
to ogrody zdrowia: zapachowy i dotykowy – gromadzący niewidomych; smakowy – gdzie latem można skosztować owoców;
oraz wzrokowy – najbardziej kolorowy, budzący zainteresowanie
słabowidzących, cieszący oczy gamą barw. Każdy z ogrodów
opatrzony jest opisem brajlowskim, warto go przeczytać zanim
rozpoczniemy spacer po ogrodzie, by docenić trud włożony przez
władze miejskie Muszyny w przygotowanie brajlowskich tablic
informacyjnych. Nie mogłam w pełni cieszyć się trasą i rozwojem
ogrodu, bo to jeszcze nie ta pora roku. Z brajlowskimi tablicami
spotkałam się również w miejskim parku zdrojowym powstałym
w 2012 roku. Pomagają one w korzystaniu z przyrządów gimnastycznych, których jest tutaj dużo, a i chętnych do korzystania
z nich też jest wielu. Niektórzy niewidomi przyjeżdżają tu specjalnie, by poćwiczyć na przyrządach.
Moim ulubionym miejscem wypoczynku w słoneczne dni,
których jednak kilka było, jest Szczawnik. Kaskadami płynąca
rzeka, której szum uspokaja, albo spacer po wyasfaltowanym parku. Lubiłam też przebywać na Zapopradziu, gdzie spacerowałam
po wałach. Teraz są tu ławeczki, stolik do gry w szachy i amfiteatr.
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Odbywałam przejażdżki np. szlakiem cerkwi łemkowskich, zamienionych obecnie na kościoły katolickie, przy których znajdują
się stare groby, np. na Złockiem (dzielnica Muszyny), w Szczawniku, Jarzębiku, Powroźniku, Miliku, Leluchowie, Żegiestowie.
W wyborze trasy pomaga informator turystyczny o Muszynie.
Kilkakrotnie byłam w Krynicy. Spacerowałam po deptaku, trzykrotnie uczestniczyłam w bezpłatnych koncertach w sali balowej
w starym Domu Zdrojowym. Odbywają się one przez cały rok,
przez pięć dni w tygodniu. Jest tu najstarsza orkiestra zdrojowa
w Polsce, założona w 1885 roku. Obecnie grają w niej trzy panie
i ośmiu panów. Na repertuar składają się marsze, walce, utwory
z musicali i operetek. Godzinny koncert muzyki rozrywkowej cieszy się dużą popularnością wśród kuracjuszy. Byłam też w pijalni
krynickiej. Urzeka jej roślinność. Na szlaku Kiepury znajduje się
willa „Patria” (jedyny polski dom Jana Kiepury), która wymaga
remontu. W Krynicy są pomniki Szopena, Kiepury, ale moją uwagę przykuwa pomnik prymitywisty Nikifora Krynickiego, który
siedzi zadumany, w okularach, w ręku trzyma pędzel, przed nim
znajduje się wykonany rysunek, u stóp walizka z przyborami do
malowania, obok pies, który mu zawsze towarzyszył. Wszystkiego
można dotknąć.
Witam i żegnam Muszynę zawsze w „Szarotce”. Kawiarnia
działa od 1963 r. Tu przychodziłam od początku moich pobytów
w Muszynie, nasuwają się więc wspomnienia. Już Jan Kochanowski pisał: „Starosta na Muszynie, zna się na winie” (fraszka
z 1572 roku).
Aby przedłużyć wspomnienia, zabieram do domu górski
miód spadziowy i rzepakowy.
Przykro mi, że nie ma w Ośrodku żadnych dokumentów z przeszłości, monografii, którą napisał nieżyjący już Antoni Chrobak,
czy prac konkursowych. Na pewno częsta zmiana dyrektorów
wpłynęła niekorzystnie na rozwój Domu, ale przejmując Ośrodek,
trzeba jednak zadbać o jego dokumentację z przeszłości. W 2016
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roku odbędą się obchody 80-lecia Ośrodka. Gdyby istniały wspomniane tu materiały, można byłoby przedstawić jego dorobek.
A może warto nawiązać kontakt z dawnymi pracownikami, którzy
przepracowali w Ośrodku dziesiątki lat, znają go od podszewki,
a nawet niektórzy prowadzą archiwum domowe związane z okresem pracy w tym Ośrodku. Warto też sięgnąć do biblioteki tyflologicznej, być może ona posiada potrzebne materiały.
Ubolewam też nad tym, dlaczego tak mało niewidomych chce
korzystać z Ośrodka przy Lipowej. Czy chodzi wyłącznie o brak
dofinansowania? W czym tkwi prawdziwa przyczyna? Sama Muszyna posiada tyle urokliwych zakątków, chociażby Zapopradzie,
Park Zdrojowy, niekoniecznie trzeba chodzić w góry, jeżeli nasza
kondycja czy zaawansowany wiek na to nie pozwalają.
W kronice Ośrodka przytoczyłam wiersz niewidomego Bolesława Błażejczyka i pozytywne opinie uczestników turnusu,
którzy cenią różnorodną bazę zabiegową, domową kuchnię
uwzględniającą indywidualne życzenia uczestników.
Pani dyrektor Iwona Szumowska żegnała się z nami w ogrodzie przy kawie, cieście i lampce wina. Mówiła o Ośrodku, jego
trudnościach i perspektywach rozwoju. Aby zagospodarować
wszystkie powierzchnie i zwiększyć liczbę kuracjuszy pozyskała
5 mln zł z Unii Europejskiej i już wkrótce przystąpi do przebudowy Ośrodka. Powstaną komfortowo wyposażone apartamenty,
głównie dla małżeństw, będzie dom czasowego pobytu, nie tylko
dla niewidomych, ale też dla osób z innymi niepełnosprawnościami jak również zdrowych. Zamierza utworzyć ogród zimowy i winiarnię, w której serwowane będzie wino gronowe muszyńskie.
Powstanie ekskluzywny dom, gdzie pierwszeństwo w przyjęciu mają mieć niewidomi. Ale czy będzie ich na to stać? Ponadto
nie będzie to dom tylko dla niewidomych, ale również dla osób
z innymi niepełnosprawnościami i zupełnie zdrowych starszych.
Mam obawy – oby przedwczesne – że stracimy kolejny dom
z majątku związkowego.
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Pytałam panią dyrektor, czy przyjeżdżają tutaj niewidome
i słabowidzące dzieci i czy korzystają z domu przy ul. Lipowej.
Odpowiedź była twierdząca. Przed dwoma laty dzieci ze szkoły
w Lublinie miały tu kolonie, były dzieci z Lasek z wychowawcami,
a w bieżącym roku 2015 Okręg Śląski zorganizował nawet zimowisko dla dzieci z rodzicami. Za każdym razem dzieci wyjeżdżały
zadowolone z warunków pobytu i organizowanych zajęć.
Zdaniem pani dyrektor, Muszyna dysponuje wieloma atrakcjami, czeka więc na organizatorów i na dzieci, które nie będą
się tu nudziły, niezależnie od pory roku. Dorosłym, w ramach
rehabilitacji podstawowej i zawodowej, proponujemy zajęcia pod
kierunkiem instruktorów mających uprawnienia do nauczania
niewidomych. Brakuje tylko przeszkolonego instruktora z orientacji przestrzennej.
W drodze powrotnej zatrzymałam się na Jasnej Górze, gdzie
nie byłam od lat. Cieszę się, że mogłam być tam w chwili odsłonięcia obrazu, na Mszy św. i przyjąć Komunię właśnie tu.
Zakończę moje wspomnienia wierszem Jadwigi Stańczak pod
tytułem „Symbole”.
Nie widzę już
Barwy są dla mnie symbolami
Dojrzałość to ciemny, prawie czarny fiolet
Welurowe płatki bratka
Petunia przesycona słońcem,
Śliwka węgierka, krągłogładka,
Czasem się zaplącze bledszy fiolet, fiołek.
/Z tomu „Rozsypane słowa”/
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Michał Rowiński*

Internatowa wyprawa do Bydgoszczy,
Turka i Uniejowa ,
czyli o historii brudu i mydła,
Panu Jezusie w kapeluszu i kąpieli przy 9°C

8

listopada 2014 roku odbył się internatowy wyjazd. Pojechało
ośmiu uczniów i czterech opiekunów. Z Lasek wyruszyliśmy
o godz. 7.10. Podróż do Bydgoszczy trwała około czterech godzin.
Zjedliśmy drugie śniadanie i poszliśmy do muzeum. Ponieważ
byliśmy wcześniej i w budynku była inna grupa zwiedzająca,
postanowiliśmy pójść na krótki spacer na Wyspę Młyńską. Jest
to miejsce wypoczynku i rekreacji. Podczas spaceru po parku
mijaliśmy Karczmę Młyńską oraz Muzeum Okręgowe. Na całym
terenie parku są ładne alejki spacerowe, ławki, plac zabaw dla
dzieci. Ciekawym miejscem był mostek, na którym zakochani
przyczepiali kłódki z datą i imionami.
Punktualnie o 12.00 w południe weszliśmy do muzeum, które
ma bardzo ciekawą nazwę: „Muzeum Mydła i Historii Brudu”.
Tam pierwszym naszym zadaniem było zrobienie mydła. Pani
czytała ze specjalnej księgi, co należy po kolei robić, aby powstało mydło. Do jego wykonania każdy użył olejku zapachowego, ozdób, takich jak: muszelki, ziarenka kawy, suszone kwiaty,
barwniki. Na koniec wszystkie składniki wrzuciliśmy do formy
i zalaliśmy specjalnym płynem podobnym do kisielu. Gdy mydła
były gotowe, poszliśmy na drugą część lekcji muzealnej. Pan nam
opowiadał o tym, jak to dawniej ludzie w ogóle się nie myli. Podobno św. Agnieszka ani razu w życiu się nie myła, a inni tylko
kilka razy w życiu. Pierwsze mycie polegało na tym, że ludzie myli
się, przyjmując chrzest, a potem myto człowieka już martwego.
Na początku do mycia używano piachu i sadzy. Później były już
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balie, do których wchodzili ludzie i razem się myli. Pan również
opowiadał o łaźniach, w których myli się mężczyźni i kobiety.
W ten sposób ludzie się poznawali, a mężczyźni prowadzili swoje
interesy. We wszystkim pomagał człowiek nazywany łaziebnikiem. Dowiedzieliśmy się również, jak dawniej ludzie załatwiali
swoje potrzeby fizjologiczne – oglądaliśmy nocnik i „królewski
tron”, który okazał się toaletą.
Łazienka i jej wyposażenie: oglądaliśmy pierwszą wannę i pierwszy prysznic, a także pierwsze „pralki” – balię i tarę.
Również pralkę o nazwie „Frania” i magiel. Wąchaliśmy mydła,
perfumy, proszki do prania, płyny do mycia naczyń – stare znane
marki. Interesujące były przybory do golenia: pędzle i maszynki.
Następnie pani wręczyła nam pięknie zapakowane zrobione przez
nas mydła. A na zakończenie mogliśmy pójść do toalety z XXI
wieku.
Wychodząc z muzeum, osoby słabowidzące miały okazję zobaczyć mydła, które wyglądały jak prawdziwe ciasta, np. mydło
w kształcie mufinki, babki, lizaka i w kształcie zwierząt. Przebywanie w muzeum zajęło nam około półtorej godziny.
Po zwiedzaniu poszliśmy do restauracji, która miała śmieszną
nazwę: „TenTego”. Tam mieliśmy do wyboru pierogi, naleśniki na
słodko albo na słono. Naleśnik był tak duży, że na małej patelni wyszłyby z tego trzy. Najczęściej wybierano: pierogi z kapustą
i grzybami, naleśnik z szynką, ananasem, serem, z fetą, szpinakiem
i sosami. Do picia mieliśmy herbatę. Gdy się już wszyscy najedli,
poszliśmy na spacer po bydgoskim Starym Mieście. Widzieliśmy
zabytkowe kamienice, pomniki, mosty, a przy nabrzeżu stał statek. Widzieliśmy też rzeźbę „Przechodzący przez rzekę” sławnego
rzeźbiarza Jerzego Kędziory. Rzeźba została odsłonięta o północy
30 kwietnia 2004 w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Kamieniczki, mosty nad Brdą, sklepiki i kafejki przypominają
Wenecję, dlatego ta część Bydgoszczy nazywana jest Wenecją
Bydgoską.
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Z Bydgoszczą związana jest legenda. Słynny mag – Pan Twardowski – odwiedził Bydgoszcz i tam odmłodził starego męża
młodej burmistrzowej – na jej prośbę. Codziennie o 13.13 i 21.13
w jednej z kamieniczek ukazuje się zebranym postać kłaniającego
się Pana Twardowskiego.
Następnie pojechaliśmy do hotelu położonego niedaleko Turku, we wsi Przykona. Dojazd do hotelu zajął nam około dwóch
godzin. Najpierw zostawiliśmy rzeczy w swoich pokojach, a następnie poszliśmy na obiadokolację. Mieliśmy smaczne jedzenie.
Najpierw były ziemniaki, frytki, trzy rodzaje surówek, kotlety
schabowe, dewolaje, kompot. Po jakimś czasie przyszedł czas na
deser. Najpierw były różnego rodzaju serniki, ciasta, ciasteczka,
herbata, a jak ktoś chciał, to nawet kawa. Gdy już wszyscy byliśmy
najedzeni, przyszedł do nas ksiądz Jan Tomczyk, który kiedyś
pracował w Laskach. Mieliśmy okazję poznać księdza i porozmawiać na różne tematy. Po rozmowie poszliśmy do swoich pokoi
i szykowaliśmy się do spania.
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Dnia 9 listopada musieliśmy o 6.30 już wstawać. O 7.15 mieliśmy śniadanie. Na śniadanie była jajecznica, parówki, kanapki
z wędliną i z serem. Na deser były ciastka, herbata i kawa. Gdy
już byliśmy gotowi, pojechaliśmy do miejscowości Turek, gdzie
poszliśmy do kościoła i ksiądz Jan odprawił dla nas Mszę świętą.
Był to kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Część barwnych malowideł wykonał znany malarz prof. Józef
Mehoffer, resztę jego uczniowie i asystenci. Witraże też są projektu artysty. Jest tu jedyny w Polsce, a może i na świecie, wizerunek
Pana Jezusa w kapeluszu. Podczas Mszy św. Piotrek Konopka czytał pierwsze czytanie, a Krzysiek Sienkiewicz modlitwę wiernych.
Po Mszy pożegnaliśmy się z ks. Janem i pojechaliśmy do Uniejowa na baseny termalne. Nie było łatwo się dostać, bo kolejka
do szatni była tak duża, jak byśmy byli na lotnisku. Wychowawcy
otrzymali od obsługi takie specjalne zegarki, które były potrzebne
do przejścia przez bramki prowadzące do szatni, potem za pomocą tych magnetycznych zegarków mogliśmy otworzyć szafki,
żeby tam schować ubrania.
W basenach byliśmy około dwóch godzin. Ja i parę innych
chętnych osób miało odwagę pójść na zjeżdżalnie. Są one w części
basenów zewnętrznych, czyli na powietrzu. A na dworze było
tylko 9 stopni i mgła. Czekanie w kolejce było trudne, bo schody
były zimne, jak byśmy stali na lodzie. Po zjechaniu zimną zjeżdżalnią wpadało się do ciepłej wody: 35°C. Pan Janek, Piotrek
i ja mieliśmy też odwagę wejść na około pięć minut do sauny.
Wszyscy kąpaliśmy się w basenie dla dorosłych i solankowym,
w którym temperatura wody wynosiła 35°C. Mieści się on w budynku. Obok był też basen dla dzieci oraz restauracja.
Niedaleko term znajduje się Zamek i Kasztel Rycerski. Są
tam organizowane turnieje rycerskie dla turystów, jest hotel,
restauracja, spa.
Woda termalna ma właściwości zdrowotne – dobrze działa
na kręgosłup, stawy i na skórę. Po wyjściu z wody wszystkim było
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przyjemnie ciepło, mieliśmy dobre humory, byliśmy wypoczęci.
Zauważyliśmy, że jak przyjechaliśmy, parking był prawie pusty,
a teraz już był zapełniony samochodami.
Następnym miejscem w Uniejowie była restauracja mieszcząca się przy Rynku. Tam zjedliśmy obiad. Zamówiliśmy cztery
duże pizze o różnych smakach i coca-colę. Nawet trochę tego
zostało, więc resztę przywieźliśmy do Lasek.
Gdy wracaliśmy, wstąpiliśmy do miejscowości Piątek, gdzie
znajduje się geograficzny środek Polski i zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie. W Laskach byliśmy o 17.30. Wszystkim uczestnikom
wycieczka, której organizatorką była pani Edyta Budzyła, bardzo
się podobała.
* Autor jest uczniem kl. IIIc Szkoły Zawodowej Specjalnej w Laskach

Z księgarskiej półki
Józef Placha

W Roku Życia Konsekrowanego

W

pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku 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 tego szczególnego okresu
papież Franciszek zapowiedział na 2 lutego 2016 roku.
Dobrze więc się stało, że wydawnictwo Księży Sercanów DEHON podjęło się trudu wydania kolejnej książki księdza Zygmunta Podlejskiego: Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła*,
która z pewnością ułatwi Czytelnikom tę jedyną w swoim rodzaju
refleksję, ważną nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych
w życie zakonne, ale także dla wszystkich, którym leży na sercu
dobro Kościoła.
Pierwsza część rozważań jest natury teologiczno-formacyjnej. Druga natomiast rozwija wątek historyczny od początków
życia mniszego aż po współczesne formy funkcjonowania osób
konsekrowanych, jak na przykład Mali Bracia i Siostry Jezusa czy
Siostry Misjonarki Miłości.
Ksiądz Zygmunt Podlejski podejmuje zagadnienie w całej
jego złożoności, a jednocześnie nie przyjmuje obiegowych opinii, umiejętnie wykorzystując własny warsztat pisarski do syntetycznego i w miarę obiektywnego przedstawienia obrazu życia
konsekrowanego. Nie stroni przy tym od ukazania dynamiki
* Ks. Zygmunt Podlejski, Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła, Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków 2015.
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rozwoju tego fenomenu życia duchowego, któremu oddało się
wiele osób, decydujących się na realizację swojego powołania
w oparciu o trzy rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. U Jezuitów dochodzi jeszcze czwarta: bezwzględne
posłuszeństwo papieżowi.
Cokolwiek by powiedzieć na temat oceny funkcjonowania
poszczególnych form życia konsekrowanego, z reguły u podłoża ich powoływania była potrzeba wewnętrznej odnowy. Daje
się to szczególnie zauważyć w XIX i XX wieku – i to nie tylko
w odniesieniu do wspólnot związanych z Kościołem katolickim,
ale także z szeroko rozumianym fenomenem chrześcijaństwa.
Dla przykładu można tutaj wymienić wspólnotę z Taizé, której
założycielem był Roger Schutz – szwajcarski duchowny wyznania
ewangelicko-reformowanego.
W książce księdza Zygmunta Podlejskiego znajdziemy wiele
wątków nawiązujących do tej uniwersalnej potrzeby wewnętrznej odnowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że Autorowi trudno było
uwzględnić wszystkie odmiany tego zjawiska. By w pełni sprostać
temu zadaniu, należałoby opracować kilka tomów rozważań na
ten temat.
Dziękuję wydawnictwu DEHON oraz Autorowi książki
za zaufanie, jakie okazano mi, zapraszając mnie do napisania
wstępu. Przy tej okazji pozwolę sobie na małe uzupełnienie.
Mam nadzieję, że zostanie to pozytywnie przyjęte, a z całą
pewnością nie umniejszy walorów tej niezwykle interesującej
pozycji wydawniczej, napisanej barwnym i komunikatywnym językiem.
Chodzi mianowicie o zaznaczenie faktu powołania w 1918
roku Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
(FSK), którego Założycielką była Matka Elżbieta Róża Czacka.
Miało to miejsce w okresie, kiedy zauważono szczególną potrzebę wyjścia naprzeciw osobom dotkliwie doświadczonym
przez los.
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W przypadku siostr Franciszkanek Służebnic Krzyża chodzi
o pomoc osobom z dysfunkcją wzroku w sensie ich fizycznej niepełnosprawności, jak również tym, które są niewidome w sensie
duchowym. Jednym i drugim – w ścisłej współpracy z osobami
świeckimi – służy wspomniane Zgromadzenie.
Od 47 lat jestem zawodowo i duchowo związany ze środowiskiem Lasek, bezpośrednio doświadczając zarówno niezwykłości
tego miejsca, jak również możliwości wzrostu duchowego, pogłębienia życia religijnego u boku wspomnianego Zgromadzenia.
Pozwolę sobie w tym miejscu przywołać słowa Matki Elżbiety
Róży Czackiej, które mogą stanowić pewnego rodzaju kwintesencję dla rozważań podjętych przez księdza Zygmunta Podlejskiego.
Korespondują one również z duchem przeżywanego obecnie
Roku Życia Konsekrowanego. Jest to fragment z „Dyrektorium”
zanotowany pod datą 4 VIII 1928 roku:
Godło nasze wraz z napisami: „Caritas Christi urget nos” (Miłość Chrystusa przynagla nas) i „Pax et gaudium in Cruce” (Pokój
i radość w Krzyżu) mieści w sobie cały program naszego życia.
Wszystko w tym życiu powinno płynąć z miłości Chrystusowej.
Jedyną pobudką i jedyną racją wszystkich naszych myśli, słów
i uczynków powinna być miłość czerpana bezustannie z Serca Jezusowego, a powracająca ku Niemu w aktach miłości i w uczynkach
miłosiernych, skierowanych ku Niemu poprzez bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których pełne powinno być nasze życie. Gdy
miłość Boża króluje w sercu, towarzyszy jej Mądrość, ten przedziwny dar Ducha Świętego, który otwiera oczy duszy na prawdziwą
wartość, na wszystko, co ją otacza. Umie rozpoznać i wybrać to,
co wobec Boga ma wartość, wartość trwałą na wieki. Jedną z tych
wartości, którą jedynie mądrość płynąca z Boga ocenić umie, jest
cierpienie. Cierpienie wstrętne naturze człowieka, bez którego jednak nie może być mowy o świętości. Cierpienie płynące na nas
z miłości Bożej, przyjęte przez nas z poddaniem się woli Bożej
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i z miłości ku Niemu, zlewa na duszę pokój i radość, te dwa owoce
Ducha Świętego, „których świat nie dawa” i dać nigdy nie może.
Niech to godło nasze nie będzie dla nas martwą literą tylko, ale
niech ono nam wciąż przypomina, jakim powinno być nasze życie.
Dobrze byłoby, aby to swoistego rodzaju credo sformułowane przez Matkę Elżbietę Różę Czacką mogło stać się wspólnym
mianownikiem zarówno dla najdawniejszych, jak i najnowszych
form życia konsekrowanego. Formy te niezwykle sugestywnie
zostały przedstawione nam przez księdza Zygmunt Podlejskiego,
ewoluując poprzez pustelnię aż do życia wspólnotowego. Wyraźnie wyczuwa się w tym dynamicznym procesie rozwoju pragnienie odnowienia całego zagubionego nieraz świata, z nadzieją na
usensownienie go, jak również uświęcenie samego siebie.

Wspomnienia
S. Hieronima Broniec FSK

Helena Żak

16

września ubiegłego roku otrzymałam wiadomość z Żułowa o ciężkiej chorobie Heleny z zachętą do odwiedzenia
jej. „Chciałabym zdążyć” pomyślałam. Udało mi się to dopiero
9 października.
Stan był terminalny. Jednak zdążyła się jeszcze ucieszyć na
mój przyjazd: „Hieronimsko przyjechało do mnie!”. Z Heleną
przyjaźniłam się przeszło 60 lat.
Helena Żak urodziła się 16.09.1921 r. w Łucku, była córką Romana i Natalii. Tata był wojskowym. Miała starszego brata Józefa.
Do Zakładu dla Niewidomych w Laskach przybyła mając 8 lat.
Poznałam ją jesienią 1948 r., kiedy podjęła pracę w Laskach
jako pomoc pedagogiczna. Przeważnie towarzyszyła nam podczas
odrabiania lekcji i pomagała przy organizowaniu uroczystości
szkolnych, przygotowując z nami programy artystyczne – śpiew
i recytację. Potem na pięć lat opuściła Laski, ukończyła roczny
kurs dziewiarstwa w Pniewie. Następnie pracowała w Spółdzielni
Inwalidów Niewidomych „Przyjaźń” w Łodzi. Wiem, że był to dla
niej i jej koleżanek bardzo trudny czas, ze względów ideologicznych i religijnych. Panie miały utrudniony kontakt z Kościołem
i z osobami duchownymi. Odwiedzał je ksiądz Piotrowicz, ale
incognito.
Po wypadku komunikacyjnym Helena nie mogła na nowo
podjąć pracy w dziewiarstwie. Złamana ręka źle się zrosła i nie
była sprawna.
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Po jakimś czasie przeszła do pracy jako pracownik fizyczny
przy metalu w Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych i stamtąd
zgłosiła prośbę o przyjęcie do Domu w Żułowie. Pomimo tego, że
w Krakowie miała przyjaciół, nie mogła zaakceptować atmosfery
dużego miasta. Tęskniła za przyrodą, kochała las, ptaki, kwiaty.
Żułów znała z okresu wojny, i mimo że były to bardzo trudne
czasy, tęskniła do tego miejsca.
Została przyjęta na stałe w 1955 r. , ale wcześniej cały czas
odwiedzała Żułów w czasie swych urlopów. Ja także spędzałam
wakacje w Żułowie i tam nasza przyjaźń się odnowiła i pogłębiła.
Wieczorami spacerowałyśmy w ogrodzie, śpiewając wszystko, co
dało się zaśpiewać, przeważnie na głosy.
Przez pół roku jej ciężkiej choroby miałam z Heleną kontakt
telefoniczny. Wspominałyśmy wspólne śpiewy i czytania, dalekie
spacery do lasu i do źródełka w Żułowie, domowe uroczystości, imieniny przełożonej, święta św. Franciszka i Niewidomych
(ostatnia niedziela przed Wielkim Postem), a nade wszystko śpiewy kolęd w okresie Bożego Narodzenia i Triduum Paschalne.
16 marca bieżącego roku otrzymałam telefon z Żułowa. Przełożona Domu – siostra Szymona zgłosiła, że Żak chce ze mną
rozmawiać. Długo już nie miałyśmy kontaktu, a mimo to rozmowa ta przebiegała jak zwykle i wtedy pomyślałam sobie, że tylko
raz w życiu spotkałam kogoś, kto w ten sposób czekał na swoje
odejście z ziemi. Nie usłyszałam narzekania na cierpienie, które
w tej sytuacji było nieuniknione, jedynie pytanie do mnie, a dotyczące osób, które jej służyły w chorobie: „Hieronimko, powiedz,
dlaczego te kobiety są dla mnie takie dobre?”. Helena w spokoju
i z radością świadomie czekała na spotkanie z Bogiem. To było
świadectwem dla osób, które jej pomagały.
Tego dnia, kiedy rozmawiałyśmy (16 marca), zmarła o godz.
20.00. Pogrzeb odbył się w Żułowie w czwartek 19 marca.
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Paulina Stafijowska
Paulina Stafijowska (oprac.)

Wspomnienia Heleny Żak
Poniższe wspomnienia zostały spisane i opracowane w 2006 r. oraz
przedstawione na uroczystościach jubileuszowych 70-lecia Domu
Pomocy Społecznej w Żułowie w 2009 r.

Pani Heleno, proszę nam przybliżyć, jak to było na początku, jak wyglądała podróż z Lasek do Żułowa.
• Był 8. wrzesień rok 1939. Wyjechałyśmy z Lasek do Warszawy na dworzec kolejowy. Podróż była trudna, leżałyśmy na
furmankach przykryte workami od kartofli, nad nami rozlegał
się ogromny huk od bombardowania przez samoloty. Siostry
przykryły nas workami, aby nikt nas nie widział. Dojechałyśmy
na dworzec szczęśliwie. Jednak tam działy się straszliwe rzeczy,
wprost nie do opisania. Pamiętam do dziś ten zgiełk i płacz.
Żadną miarą nie mogłyśmy się dostać do wagonu. Po długich
trudnościach, niesamowitym uczuciu lęku zdołałyśmy się jakoś
przecisnąć. Jednak wszystko co posiadałyśmy zostało na peronie,
nic nie można było uratować. Zostałyśmy zupełnie bez niczego,
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nie miałyśmy nic do jedzenia i do ubrania. W wagonie panował
okropny ścisk. Tak jechałyśmy trzy dni. Takiej podróży nie da się
zapomnieć. Po trzech dniach przyjechałyśmy do Krasnegostawu,
a stamtąd piechotką do Żułowa.
Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądała codzienność Żułowa?
• Dni w Żułowie płynęły nam w mozolnej i ciągłej pracy.
Chodziłyśmy do pracy gdzie tylko było trzeba, a pracy nigdy nie
brakowało, wszystkiego uczyłyśmy się, chodziłyśmy do pralni,
a prało się na tarach, bo przecież żadnych maszyn nie było. Pracowałyśmy w magazynach przy zbożu, były tam różne młynki
i wialnie do oczyszczania zboża. Trzeba było pompować wodę, to
była najcięższa praca, do jej wykonania potrzebne były aż cztery
osoby. Choć czas był bardzo wypełniony, jakoś znajdowałyśmy
chwilę, aby klecić rożne utworki i wierszyki. Oto jeden z nich,
który powstawał w czasie pracy.
W naszym cichutkim Żułowie
wieczny ruch i pogotowie
co dzień tętni młode życie
dni nam płyną pracowicie
wre tu praca nieustanna
piła, młynek, tryjer, wialnia
każdy królem w swoim dziale
panuje w wielkim zapale
lecz nigdy nie spada z tronu
gdyż podwładnych nie ma w domu
więc cieszy się swoim krajem
i kocha go sercem całym
o naszym cichym Żułowie
kto nie słyszał niech się dowie
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a gdy pozna jego dzieje
ten z pewnością odmłodnieje.
Powstała również piosenka dla naszych kochanych sióstr,
trochę w wyjątkowych okolicznościach: razem z koleżankami
szłyśmy po dziurawych deskach siekać dla krów pastewne buraki, wtedy każda z dziewcząt dołożyła słówko i powstał utwór
„Ciemne dziewice”:
Ciemne dziewice
Ciemne dziewice wieją pszenice i nucą pieśni wesołe.
Siostra Wincenta osoba święta sypie im jabłka w podołek (bis)
Siostra Wincenta osoba święta wiecznie do wialni zagania
A gdy zobaczy wysiłek w pracy wówczas pracować zabrania (bis)
Prędzej dziewczęta bo kontyngenta jutro ustawić potrzeba
Hauptman przyjedzie sierdzić się będzie, że Niemcom
zabraknie chleba (bis)
W siostrze Błażei pełno nadziei, że przecież jakoś to będzie
Może cud jaki spotka Polaki co się po świecie rozejdzie (bis)
Ósmego grudnia wedle południa ktoś w dzwon kaplicy zadzwoni
I krzyknie z radości poznawszy gości nasi to nasi, to oni (bis)
Sława Hitlera spadnie do zera, Stalin się wścieknie w Rosji
Zwycięstwo Polski w dniu Matki Boskiej, Wolność w imieniu
Maryi (bis)
To nic dziewczęta, że kontyngenta, bo gdyby Niemcy uciekli
My tu w Żułowie staniem na głowie będziem makowce piekli (bis)
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Ciemne dziewice, wieją pszenice i nućcie pieśni wesołe
Siostra Wincenta osoba święta sypie wam jabłek w podołek (bis)
Czy Pani pamięta, jak to było, gdy w czasie wojny w Żułowie mieszkał ks. Prymas Stefan Wyszyński?
• Gdy sięgam do pamięci, wydaje mi się, że ks. prof. Wyszyński przyjechał do Żułowa w 1940 roku. Niewiele widywałyśmy Księdza Profesora, gdy jednak doszło do spotkania, były
to chwile pełne życzliwości, szacunku, w których nie brakowało
również żartów.
Dużo śpiewałyśmy; ksiądz lubił bardzo nasze piosenki. Pamiętam jak pewnego dnia obierałyśmy w piwnicy kartofle, tuż
obok mieściła się kaplica. W tym samym czasie Ksiądz Profesor
modlił się. Nie wiedząc o tym śpiewałyśmy, co nam przychodziło
do głowy; wśród piosenek nie zabrakło również „Ballady o Henryku zbójniku”. Gdy tak śpiewałyśmy, jedna z sióstr przybiegła
i zakazała śpiewać w tym czasie, ze względu na Księdza Prymasa,
który modli się w kaplicy. Po tych słowach wszedł Ksiądz Wyszyński, mówiąc „Nie przerywajcie, ja to bardzo lubię”.
Innym razem mówił do nas, że pragnąłby nam głosić konferencje rekolekcyjne, ale nie w kaplicy, tylko „w czterech ścianach
naszych izb”. Ksiądz Wyszyński przychodził do nas przez trzy dni,
głosząc Słowo Boże o miłości. Ach, cudowne to były rekolekcje.
W 1942 roku wysłały nas Siostry do Kozłówki. Nie wiem, jaki
był cel tej podróży. Z pobytu w Kozłówce nasuwa mi się jeszcze
jedno wspomnienie dotyczące Księdza Prymasa; czasami Ksiądz
przychodził do nas na śniadanie, pomagając przy tym roznosić
kawę zbożową dla nas. Pamiętam, przyniósł mi wtedy pełen półlitrowy kubek kawy, postawił przede mną i powiedział: „Pij Żaku,
ino na jedno siorbnięcie”.
Co roku obchodzimy w naszym Domu Święto Osób Niewidomych. Czy w tamtych czasach również był taki uroczysty dzień?
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• O tak, odkąd pamiętam ten dzień był wyjątkowy i zawsze
uroczysty. W tamtych czasach z okazji naszego święta siostra
Szczepana piekła wyborne pączki. Jaki to był smak i zapach …
do dziś niezapomniany. Nie mogłyśmy się doczekać na ten dzień.
I tak, czekając, ułożyłyśmy taki oto utwór:
Taki cały tydzień długi, jakby się przyczepił drugi
Kiedy to przyjdzie niedziela pełna dla nas wesela
Nareszcie przyszła sobota w naszym domu wre robota
Bo nasza siostra Szczepana piecze już pączki od rana.
Takich pączków jak w Żułowie nigdzie nie ma każdy to wie.
Najsmaczniej pachną w Kaplicy nie ukryjesz tajemnicy.
Żyj nam siostro jak najdłużej niech ci zdrowie zawsze służy
Niech nasza siostra Szczepana ma wszelkie łaski od Pana.
Tak wiele nam pani przytacza wierszy i piosenek z tamtych
czasów. Jestem bardzo ciekawa, jak one powstawały?
• Każda z nas marzyła o tym, żeby zostać poetką, toteż układałyśmy rymy na wyścigi i powstał taki wierszyk:
Cały Żułów wiersze kleci
Żyją w nim sami poeci
Którzy tworzą rymów stosy
Dla swej i bliźnich rozkoszy
Owo grono doskonałe
W twórczości zapamiętałe
Piękne rymy z mózgów tłoczy
Jako i w dzień, tako i w nocy
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Gdy księżycowe promienie
Wlewają w dusze natchnienie
Poeci się rozmarzają
I poezje układają
Talenta na większą skalę
Dwa wiersze w jednym kwartale
Mogą stworzyć bez trudności
Dzięki swej wielkiej zdolności
Innych twórczość znakomita
Raz na dwa lata zakwita
Potem ginie w mrokach cienia
I znów czeka na natchnienia
Są tacy którzy się łudzą,
Że talent w sobie obudzą
Lecz na próżno męczą głowę
Mając rozumy jałowe
Ta epidemia rymowa
zakradła się do Żułowa
wszystkie serca owładnęła
i stworzyła arcydzieła
Niech więc Żułów wiersze kleci
niech żyją jego poeci
A twórczość znakomita
Niechaj rośnie i rozkwita.
Pani Heleno, obecnie mieszkamy w dobrze wyposażonych
pokojach, woda nam leci z kranu, korzystamy z wielu urządzeń, które ułatwiają nam życie. Domyślam się, że wtedy tak
nie było…
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• Tak, mieszkałyśmy w czworakach, ale dobrze nam się żyło.
Jednak nasze baraki były oddalone spory kawałek od domu centralnego. Naokoło całego terenu była borowina. Z domu centralnego nosiło się żywność, bardzo trudno było przejść ten kawałek
drogi. Najgorzej jak były deszcze, wtedy brnęłyśmy przez błoto
jak jakieś konie. A obuwie było liche, drewniaki lub wcale. Aby
ułatwić nam drogę, położyli deski, i tak chodziłyśmy po prowiant:
jedna niosła chleb w koszyku, druga wodę w wiadrze do zmywania, trzecia kawę. Aż mnie dreszcz ogarnia, gdy wspominam
te wydarzenia – niewidomy na desce bez trzymania z wiadrem
w ręku. I tak przechodząc przez deski w ulewne dni, układałyśmy
takie rymowanki:
Ach ten deszcz, ach ten deszcz
Ciałem ciągły wstrząsa dreszcz
Skąd tych deszczów tyle pada
co tu robić trudna rada
innym ludziom jeszcze gorzej
idźmy sporzej, idźmy sporzej
Gdy szłyśmy po pracy, jedna z dziewcząt zawsze tak wołała:
Ano dziewczęta zbierzmy się do kupy
pomaszerujmy deską do chałupy,
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Na to druga odpowiadała:
żeby ta deska szła po same wrota
a tu taki kawał trzeba iść przez błota
Jak już wspominałam, jedne z nas miały buty, drugie nie.
Wtedy powstała taka rymowanka:
My obute za pokutę
po dołach i dziurach
Wtedy druga dodała:
A nie złamcie nogi która
Przejście Żydów przez morze czerwone,
Oni mieli nogi suche
my mamy zmoczone.
• Pamiętam taki dzień, kiedy szłyśmy z kolacją po tych deskach. Ja niosłam zupę, w drodze śmiejemy się i dowcipkujemy
i już prawie dochodzimy do celu, gdy nagle skończyły się deski
i upadłam, wylałam kartoflankę na siebie i ziemię. Nikt się nie
złościł, nic nie wygarniał. Usłyszałam: „Nic się nie stało, mamy
chleb i zjemy go z wodą”. Postanowiłyśmy, że nie powiemy siostrom, gdyż oddałyby nam swoje porcje, a wtedy by nic im nie
zostało.
Gdy tego słucham, to mnie dreszcz przechodzi. Proszę powiedzieć, jak odnosili się do Was i sióstr niemieccy żołnierze?
• To wszystko było trudne, jedzenia było pod dostatkiem
jednak pod kontrolą Niemców. Siostry dostawały żywność na
kartki, hodowały świnie w ukryciu po dziurach, żeby tylko na
święta był kawałek mięsa.
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Niemcy bardzo często nas odwiedzali i kontrolowali naszą
pracę. Pamiętam jak biegłam z pełnym wiadrem zboża do młynka, żeby koleżanki przewiały. Gdy tak biegłam, poczułam zapach
papierosów. Pomyślałam: pewnie są Niemcy, i buchnęłam na jednego z nich, który stał tyłem. Zlękłam się, pomyślałam: co teraz
zrobi? Lecz on pogłaskał mnie po głowie i powiedział: gut, gut.
Dziękujemy, za podzielenie się tak cennymi wspomnieniami, które na długo zostaną w naszych sercach.
• To ja dziękuję za wysłuchanie. W tych trudnych czasach
było nam dobrze, byłyśmy ze sobą zżyte, młode, tryskające energią. Czasem się człowiek popłakał, ale to wszystko było nam na
zdrowie. W tym wszystkim Pan Bóg nam dopomagał i jakoś to
było. Nigdy nie narzekałyśmy na swój los, młodość potrafi trudności przezwyciężać, a przede wszystkim je przyjąć, gdy w sercu
mieszka Bóg.
Wśród nas w ciasnocie i biedzie tworzyła się nienazwana
wspólnota ludzi, którzy w tamtych czasach bardziej czuli sens
życia. Obecnie uważam, że teraźniejsze czasy pomimo techniki
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i postępu zatraciły coś bardzo istotnego. Brak jest prostoty i radości z najdrobniejszych rzeczy. Teraz człowiek musi posiadać,
a wtedy wystarczyło napisać wiersz. To był jakby inny wymiar
poczucia sensu życia. Mimo wszystko cieszę się, że dane mi było
przejść przez trudne czasy i żyć w obecnych. W połączeniu obu
światów mam poczucie spełnienia jednego, pełniejszego. Teraz
spokojnie żyję wspomnieniami, którymi mogę dzielić się z innymi. Jednocześnie Bogu dziękuję za spokojną starość i życie
wśród kochanych sióstr i pracowników. Coraz bardziej czuję, że
jesteśmy jedną wielką rodziną w tym, co najistotniejsze.

Odeszła do Pana
s. Rut Wosiek

Śp. SIOSTRA FELICJA
od Ran Pana Jezusa
Maria Chłap
(01.04.1924–06.04.2015)
Przeżywszy lat 91; Powołania 61; Profesji zakonnej 59.
Msza św. pogrzebowa była sprawowana w środę 8 kwietnia
o godz. 12.00
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach;
po Mszy św. odbył się pogrzeb na Cmentarzu zakładowym.

S

iostra Felicja – Maria Chłap urodziła się 1 kwietnia 1924
roku w Żrotowicach, pow. Przemyśl. Była czwartą z ośmiorga dzieci Franciszka Chłapa i Katarzyny z Polnarów. Wcześniej
rodzice jej mieszkali w Samborze koło Drohobycza, gdzie mieli
gospodarstwo rolne, a ojciec pracował również w rafinerii nafty
w Bolesławiu. Tam urodziło się troje starszego rodzeństwa. Przed
jej urodzeniem rodzice przenieśli się w okolice Przemyśla, gdzie
kupili ziemię z parcelacji dóbr Lubomirskich. Mieszkali tam ponad 16 lat.
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Maria Sakrament Chrztu św. przyjęła w kwietniu 1924 roku,
w kościele parafialnym w Mierzyńcu, odległym o około 2 km od
domu. Do szkoły chodziła w Żrotowicach, gdzie ukończyła pięć
klas. Potem pomagała w domu oraz w opiece nad młodszym rodzeństwem.
To spokojne życie w rodzinnym domu, wśród kochanych i kochających osób, zakończył wybuch wojny we wrześniu 1939 roku.
W pierwszych jej tygodniach rodzina znalazła się na terenie walk
frontowych. Zbombardowane zostało leżące nieopodal Nowe
Miasto. Wieś na krótko została zajęta przez wojsko niemieckie.
Wkrótce potem, na mocy porozumienia między dwoma najeźdźcami, na te tereny przyszły wojska sowieckie. Czternastoletnia
Maria zapamiętała na zawsze i wspominała po latach pamiętną
ciężką zimę i datę 10 lutego 1940 roku, kiedy o świcie wyrwali
ich ze snu żołnierze rosyjscy, którzy dali im pół godziny na spakowanie koniecznych rzeczy, a następnie wraz ze wszystkimi
mieszkańcami terenów poparcelacyjnych dowieźli ich saniami
do najbliższej stacji kolejowej w Nieziankowicach. Stąd, przez
Przemyśl, wyruszyli pociągiem złożonym z bydlęcych wagonów
i rozpoczęli swoją długą drogę na Sybir.
W całym zamieszaniu udało się jednemu z jej starszych braci
uciec z jadącego pociągu i przetrwać dalsze lata wojny, by po jej
ukończeniu odnaleźć ocalałą część rodziny. Dla reszty podróż
w nieznane trwała przez cały miesiąc. Od Omska, gdzie kończyła się syberyjska linia kolejowa, wraz z następnym transportem
Polaków, zostali przetransportowani najpierw samochodami,
a dalej, przez bezkresne syberyjskie zaśnieżone stepy, saniami,
do czekających na nich w lesie numerowanych baraków.
Po ustaniu największych mrozów mężczyźni zostali zabrani
do budowy osiedli mieszkaniowych nad Irkuszem, a kobiety
i dzieci poszły do pracy w lesie. Marysia wraz z mamą i młodszym
rodzeństwem, w wieku siedmiu, ośmiu i dziesięciu lat, pomagali
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przy wyrębie drzew, noszeniu i paleniu gałęzi. Mróz dochodził
do –50 stopni, doskwierał głód. Tam Marysia przeżyła śmierć
ukochanego ojca, który zmarł prawdopodobnie na serce podczas
pracy w lesie, a także ciężką chorobę matki, której zdrowie próbowała ratować, jak umiała, a przecież musiała przejąć też opiekę
nad młodszym rodzeństwem. Chodziła więc i żebrała w okolicy,
przynosząc po parę zmarzniętych kartofli. Latem wychodziła
z siostrą do lasu na jagody.
Jesienią, po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej, ogłoszono oficjalne zwolnienie polskich zesłańców, którzy wyruszyli
tłumnie w drogę powrotną, w kierunku Omska. Pieszo, boso,
z ubogimi tobołkami wleczonymi na ręcznych wózkach, żywiąc
się po drodze niewykopanymi jeszcze w polu kartoflami, czasem
dostawali w mijanych wioskach trochę chleba lub mleka.
Za Omskiem udało się im znaleźć pracę w jednym z mijanych
kołchozów. Tam Marysia dostała przydział do pasienia koni. Nie
było już tak wielkiego głodu, a na pastwiskach można było zdobyć trochę mleka. Starała się ratować od śmierci głodowej chorą
mamę i rodzeństwo. Sama zachorowała na malarię. W tym stepowym kołchozie dotrwali do kwietnia 1946 roku, kiedy to ogłoszono decyzję o repatriacji i możliwości powrotu do upragnionej
Polski. Wracali znowu w bydlęcym wagonie, ale jednak w innym
nastroju. Zostali zawiezieni na tak zwane Ziemie Odzyskane,
gdzie w Brylancinie koło Stargardu Szczecińskiego dostali pusty
dom z gospodarstwem – „w zamian” za ich rodzinny dobytek na
dawnych Kresach Rzeczpospolitej.
W Stargardzie Marysia w maju 1947 r. przyjęła Sakrament
Bierzmowania z rąk ówczesnego administratora apostolskiego
ks. Edmunda Nowickiego.
W okolicy nie można było znaleźć pracy zarobkowej, więc
Marysia jako najstarsza z rodzeństwa wyruszyła do Poznania,
gdzie ponad trzy lata pracowała jako salowa w szpitalu Sióstr Elżbietanek. Do tego też szpitala za namową sióstr przywiozła swoją
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chorą mamę, która zmarła wkrótce po operacji, nie odzyskawszy
przytomności. Miała wówczas 49 lat.
Maria jeszcze w czasie pobytu na Syberii mówiła mamie, że
jak wrócą szczęśliwie do Polski, to pójdzie do zakonu. Szczególnie
pociągała ją myśl o zakonie franciszkańskim. W „Rycerzu Niepokalanej” przeczytała o Laskach, a kapelan Sióstr Elżbietanek, który znał Laski, bardzo ją do tego zachęcał. Nawiązała więc kontakt
i w 1950 roku przyjechała do Lasek. W postulacie zaprzyjaźniła
się z s. Joanną Lossow, której w Domu Rekolekcyjnym służyła
podczas jej choroby.
Została przyjęta do nowicjatu, ale po kilku miesiącach odczuła przekonanie, że nie jest to jej droga. Przy pożegnaniu s.
Joanna dała jej list do swojej siostry, znanej w Laskach p. Zofii
Dernałowicz mieszkającej wówczas w Poznaniu, która pomogła
Marii w urządzeniu się na nowo. Szpital Sióstr Elżbietanek został
upaństwowiony, ale Maria znalazła pracę w szpitalu dziecięcym,
gdzie pracowała przez dwa lata.
W 1954 r. zdecydowała się poprosić Matkę Benedyktę o ponowne przyjęcie do Zgromadzenia. Została przyjęta po raz drugi
do aspiratu – 14 kwietnia 1954 r.; do postulatu – 27 kwietnia 1954
r.; do nowicjatu – 14 sierpnia 1954 roku. Pierwszą profesję złożyła
11 lutego 1956 r., a profesję wieczystą 11 lutego 1962 roku.
Przez dwa lata pracowała w Domu Rekolekcyjnym (1954–
1956), następnie została wysłana na kilka miesięcy do Żułowa,
a pozostała tam przez dziewięć lat (1956–1965).
Po powrocie do Lasek należała do wspólnoty Domu św. Franciszka i służyła w ciągu wielu kolejnych lat na zmianę w przynależnych do tego Domu placówkach: najdłużej w Infirmerii (1965,
a potem od 1977–1996), w Domu Rekolekcyjnym(1966–1976)
i przez rok w jadalni Domu św. Teresy.
W tym czasie, w 1973 r., jako eksternistka uzupełniła swoje
wykształcenie podstawowe w Szkole dla Pracujących w Izabelinie, a w 1976 r. ukończyła kurs szkoleniowy dla pielęgniarek
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zakonnych, zorganizowany przez Wydział Spraw Zakonnych przy
Sekretariacie Prymasa Polski. Od 1996 r. należała do wspólnoty
Domu św. Rafała, mieszkając przez pierwsze lata w nowym Szpitaliku, służąc, w miarę słabnących sił, ale z niesłabnącym sercem
i zapałem, przy pielęgnacji chorych.
W latach po transformacji, czyli po 1989 r., dawni znajomi
odnaleźli ją i włączyli do aktywnego udziału w różnych spotkaniach „Sybiraków”. Bardzo się tym cieszyła i aktywnie włączała
się w podejmowane przez Związek inicjatywy, aktywizując przy
okazji także inne siostry, które przeszły w dzieciństwie syberyjskie szlaki.
W dniach 18–19 listopada 2006 roku s. Felicja obchodziła
w Laskach Jubileusz 50-lecia profesji zakonnej. Z tej okazji z pomocą przyjaciół odtworzyła wspomnienia z wojennych lat, kilkakrotnie przy różnych okazjach już kopiowane i udostępniane, ale
warte chyba bardziej trwałego zachowania i popularyzacji. Przy
tej okazji do osobistych wspomnień już wcześniej, bo za życia
Siostry, jej najbliżsi współpracownicy i przyjaciele dołączyli swoje
o niej zapisane wspomnienia; utrwalili wiele anegdotycznych
wspomnień i świadectw szczerej i czułej pamięci.
Trudno ustalić, od kiedy można liczyć ostatni okres jej życia.
Mimo postępującej słabości, Siostrze nie brakowało nigdy energii
i sił do podtrzymywania kontaktów listownych i telefonicznych,
przyjmowania gości, także wyjazdów do Warszawy i dalej. Nie
poddawała się także ostatniej chorobie, którą mężnie znosiła.
Prawie do ostatnich dni życia wstawała na wspólną modlitwę i na
Eucharystię w domowej kaplicy, nawet do refektarza.
Do ostatnich godzin była przytomna, witała odwiedzających
gości. W Wielki Piątek odwiedził ją i pobłogosławił podczas swojej wizyty w Domu św. Rafała ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Jak
każdego dnia, także w Poniedziałek Wielkanocny, uczestniczyła
za pośrednictwem głośnika w świątecznej Mszy świętej i świadomie przyjęła Komunię św. pod dwiema postaciami.
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Siostra Felicja odeszła do Pana około godziny 11.25, otoczona
modlitwą sióstr z s. przełożoną Anitą. Przyszedł też zawiadomiony telefonicznie ks. Kazimierz Olszewski, który modlił się,
klęcząc przy łóżku.
Eksportacja z kaplicy domowej odbyła się o godz. 15.45, modlitwie przewodniczył ks. Kazimierz. Do kaplicy przybyły siostry
z Lasek, kilka osób z rodziny i przyjaciele Siostry z Warszawy.
Pogrzeb s. Felicji odbył się w środę 8 kwietnia o godz. 12.00.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Olszewski, w koncelebrze byli: ks. Edward Engelbrecht i ks. Tomasz
Bek. Obecna była rodzina Siostry z różnych stron Polski, głównie
z okolic Szczecina: ze Stargardu i Rzepina, także z Warszawy. Była
także delegacja Związku Sybiraków ze sztandarem. Przywieźli
oni nagranie „Hymnu Sybiraków” – odtworzone po pogrzebie
na cmentarzu.

Józef Placha
Józef Placha (oprac.)

Dokumenty

Przybliżyć osobom niewidomym świat
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi za rok 2014

P

Wstęp

odczas ostatniego Zebrania Ogólnego poinformowaliśmy Państwa o powołaniu Komisji ds. zmian w statucie, prosząc o sugestie w tej sprawie. W ciągu minionego roku wpłynęło ich kilka.
Te – jak również późniejsze – były przedmiotem analiz i korekt
także ze strony członków Zarządu, w wyniku czego wypracowano
projekt uchwały, którą dzisiaj będziemy mogli przegłosować, wprowadzając do obowiązującego nas statutu Towarzystwa. Punkt ten
został umieszczony w porządku obrad naszego zebrania.
W sprawozdaniu nie można pominąć wydarzenia, które
wprawdzie nie jest wprost związane z naszą działalnością, ale
stanowi ważny kontekst o wymiarze nie tylko religijnym. Mianowicie 27 kwietnia – po 9 latach od śmierci Jana Pawła II – doczekaliśmy się Jego kanonizacji. Mamy nadzieję, że w związku
z tym Ojciec Święty będzie wśród nas jeszcze bardziej obecny,
z perspektywy świętych obcowania nawet bardziej niż wówczas,
gdy sprawował urząd na Stolicy Piotrowej, czy też wtedy, gdy
fizycznie bywał w Laskach, wielokrotnie odwiedzając księdza Tadeusza Fedorowicza. Na kwietniowe uroczystości kanonizacyjne
wyruszyła także grupa pielgrzymów z Lasek.
Z wielkim zainteresowaniem spotkała się wystawa zaprezentowana w sali Domu Dziewcząt pt. „Od Soboru do Kanonizacji”,
która powstała wprawdzie z myślą o kanonizacji Papieża, ale ze
względu na Jego powiązania z księdzem Tadeuszem Fedorowi-
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czem, została 22 czerwca przypomniana z okazji 12. rocznicy
śmierci Ojca Tadeusza.
W tym miejscu warto wspomnieć o wydarzeniu z początku
ubiegłego roku. Mianowicie w dniach 20–25 stycznia, podczas
pielgrzymki do Włoch nasza młodzież ze Szkoły św. Maksymiliana, wraz z towarzyszącymi osobami, spotkała się z Ojcem
Świętym Franciszkiem. W zorganizowaniu pielgrzymki dopomógł nam p. Piotr Nowina-Konopka – zaprzyjaźniony z Laskami
ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.
Z innych ważnych eskapad zagranicznych osób z naszego
środowiska warto przypomnieć pielgrzymkę szlakiem Sługi Bożej
Matki Elżbiety Czackiej w dniach 15–19 września. Był to wyjazd
grupy sióstr z naszego Zgromadzenia, niewidomych i kilku osób
świeckich na Ukrainę, gdzie zrodziło się powołanie Matki Czackiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Żytomierzu wmurowano tablicę poświęconą Założycielce Dzieła Lasek.
Skoro mowa o tych, którzy już są po drugiej stronie życia, nie
możemy pominąć osoby siostry Blanki Wąsalanki, która odeszła od nas do Pana 27 lutego ubiegłego roku. Była pedagogiem
i wielkim animatorem kultury w środowisku Lasek. Jej ogromna
wiedza muzyczna i teatralna zostały wszczepione w serca dzieci
i młodzieży niewidomej; zaowocowało to wieloma wysokiej rangi
przedsięwzięciami artystycznymi.
W dniach 24–26 listopada 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.
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28–29 sierpnia dla naszego personelu odbyła się Sesja Pedagogiczna Ośrodka, podczas której poruszono problemy związane
z niepełnosprawnością, różnego rodzaju uzależnieniami i wypaleniem zawodowym – także w kontekście biblijnej refleksji.
Pracownicy naszego Ośrodka mogli systematycznie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych na temat nadziei i miłości,
które odbywały się w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach
w formie konferencji wygłaszanych przez księdza rektora Sławomira Szczepaniaka.
Także spotkania środowiska „Triuno” organizowane przez
Matkę, włącznie z pierwszą w Laskach Drogą Krzyżową, która
odbyła się nie w kaplicy, a na ścieżkach naszego Ośrodka, stanowią ważną próbę pogłębienia refleksji religijnej – fundamentu
naszego bycia w Laskach.
W minionym roku odbyło się wiele spotkań z władzami lokalnymi Warszawy na temat sytuacji formalno-prawnej nieruchomości przy ul. Obrońców 24 w Warszawie oraz mieszczącego
się w tym budynku Domu Dziecka Niewidomego. Sprawa jest
w toku. Mamy nadzieję, że dla osób decydujących o dalszych
losach tej placówki dobro dziecka będzie najważniejsze.
Przedstawicieli naszego środowiska nie mogło zabraknąć
w uroczystościach związanych z 75. rocznicą wybuchu II wojny
światowej, jakie odbywały się w Palmirach 12 września.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta w Rabce,
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 naszego Towarzystwa jako instytucji prowadzącej Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących działających na tym terenie.
Skoro mowa o różnego rodzaju wyróżnieniach nie możemy
pominąć niecodziennego wydarzenia, jakim było wręczenie 23
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kwietnia księdzu Jackowi Ponikowskiemu, dyrektorowi Domu dla
Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach – placówki naszego
Towarzystwa – Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.
Nagrodę tę wręczono podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie.
To cenne wyróżnienie jest przyznawane od 2000 r. i ma promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka.
Przy okazji warto również odnotować, że Zarząd Fundacji „Praca
dla Niewidomych” w dniu 15 października podczas uroczystości
w Bibliotece Narodowej w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski wręczył ks. Jackowi Ponikowskiemu odznakę
„Honorowy Przyjaciel Niewidomych”.
8 października 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. Warto w tym miejscu dodać, że
30 września ub. r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła
się podobna uroczystość podsumowująca regionalny mazowiecki
etap konkursu, podczas której nasze Towarzystwo otrzymało
również tytuł „Super Lodołamacza” województwa mazowieckiego. Wyróżnienia te podkreślają rolę Dzieła Lasek w procesie przywracania godności i należnego miejsca polskim niewidomym.
14 października 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.
27 września w Laskach nieoficjalną wizytę złożył abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce. Z dużym zainte-
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resowaniem zapoznał się z naszą pracą z niewidomymi dziećmi.
Była to jego pierwsza wizyta w Laskach.
29 września do Lasek przyjechały: pani Teresa Hernik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pani Alina Wojtowicz-Pomierna – zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Panie również 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.
15 czerwca w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach była
sprawowana Msza św. prymicyjna neoprezbitera ks. Tomasza
Beka, który z chwilą otrzymania święceń (24 maja ub. r.) został
oddelegowany do posługi duszpasterskiej w naszym środowisku.
21 czerwca w Żułowie ksiądz kanonik Marian Dwornicki obchodził jubileusz 65-lecia, a ksiądz prof. Antoni Tronina 45-lecie
święceń kapłańskich. Z tej okazji należą się od nas gorące życzenia wszelkich łask Bożych dla obu Jubilatów, którym życzenia
złożyli również ks. abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
i abp Wacława Depo – Metropolita Częstochowski.
Niezwykle radosnym i promującym środowisko Lasek wydarzeniem była obrona pracy doktorskiej siostry Lidii Witkowskiej
FSK, jaka miała miejsce 24.09.2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł pracy: Rola kierownictwa duchowego
w procesie kształtowania „Dzieła Lasek”. Gratulując dr s. Lidii,
mamy nadzieję, że jej przemyślenia zainspirują wszystkich do
zintensyfikowania pracy wewnętrznej, odkrywając na nowo korzenie Lasek.
Niech mi będzie wolno przypomnieć szczególnie podniosłą
uroczystość, jaką mielimy okazję przeżywać 11 stycznia br. Był
to niecodzienny jubileusz: sześćdziesięciolecie małżeństwa naszych wieloletnich Przyjaciół i aktywnych współpracowników
Dzieła Lasek – Państwa Justyny i Władysława Gołąbów. Chciał-
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bym w imieniu członków TOnO raz jeszcze złożyć czcigodnym
Jubilatom serdeczne podziękowania, że zrobili i robią dla środowiska osób niewidomych tak wiele, oraz gorąco życzyć, aby jak
najdłużej dawali świadectwo pięknej miłości.
Rozwinięcie

Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 21 spotkań.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku nasze Towarzystwo liczyło
1609 członków.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na
Zebraniu Ogólnym 31.05.2014 r. ukonstytuował się 11.06.2014
w następującym składzie:
Prezes: Władysław Gołąb
I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa: Leszek Połomski
Sekretarz: Józef Placha
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik: s. Gabriela – Agnieszka Szlubowska
Zastępca Skarbnika: Paweł Kacprzyk
Członkowie:
s. Alberta – Agnieszka Chorążyczewska
Andrzej Sękowski
Paweł Wdówik
Oprócz bieżących spraw, które wymagały decyzji Zarządu,
kontynuowano działania restrukturyzacyjne w zakresie realizacji założeń określonych w programie działania grup zadaniowych. W mniejszym zespole członków Zarządu opracowano
stan zaawansowania tych prac, informując o tym na stronach
naszego Intranetu. Na przełomie 2014/2015 r. zintensyfikowano
działania mające na celu optymalizację zatrudnienia w naszym
środowisku. Wiele zebrań poświęcono wspomnianej już wcześniej problematyce związanej z funkcjonowaniem Domu Dziecka
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Niewidomego w Warszawie. W rozszerzonym składzie pracowała również – powołana przez Zarząd – Komisja ds. Strategii
i Rozwoju. Z jednej strony chodziło o wypracowanie koncepcji
rozwoju w ramach dotychczasowych struktur działania na rzecz
edukacji osób niewidomych, a z drugiej strony otwieranie się na
potrzeby edukacji włączającej. Oto niektóre z wypracowanych
przez tę Komisję postulatów:
1. Przygotowanie osób niewidomych tak, by były one zdolne
do samodzielnego życia oraz społecznie użyteczne poprzez zdolność do pełnienia różnorodnych ról: społecznych, zawodowych,
rodzinnych, posiadając dojrzały stosunek do swej niesprawności.
Dojrzałość ta polegać ma na znajomości oraz akceptacji ograniczeń wynikających z niesprawności, z drugiej zaś strony – determinacji w rozwijaniu wszelkich swoich talentów i wykorzystywaniu wszystkich możliwości w celu uzyskania jak najpełniejszej
niezależności i podmiotowości.
2. Na najbliższe lata rekomenduje się nowe formy pracy
z uczniami niewidomymi, takie jak: wakacyjne i weekendowe
szkolenia i kursy dla uczniów niewidomych i niedowidzących ze
szkół ogólnodostępnych; organizacja systemu wsparcia dla ww.
uczniów i ich rodzin na terenie ich miejsca nauki i zamieszkania.
3. Tworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań
wychowanków, w tym szczególnie: sprawności fizycznej, zdolności muzycznych i językowych.
4. Stworzenie Działu Wspomagania Edukacji Włączającej, którego celem będzie udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia dla uczniów
z dysfunkcją wzroku uczących się w miejscu zamieszkania. Dział ten
powstanie w oparciu o dotychczasowe kadry pedagogiczne. Zajmować się będzie zarówno organizacją szkoleń i kursów wakacyjnych
i weekendowych na terenie Lasek, jak i wsparciem w tzw. terenie.
5. Rozwój internetowego i telefonicznego punktu konsultacyjnego dla nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych oraz dla
rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących.
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6. Uruchomienie na terenie Warszawy mieszkania szkoleniowego, w którym osoby niewidome, zarówno uczniowie z naszego Ośrodka jak i inni, będą mogli w praktyczny sposób, we
współpracy z instruktorem, przygotować się do rozpoczęcia samodzielnego życia.
7. Stworzenie nowoczesnego Centrum Tyflologicznego, które
obejmie m.in. dotychczasowy Dział Tyflologiczny, Dział Pomocy Dydaktycznych, Ośrodek Nowoczesnych Technologii, punkt
doradztwa i doboru sprzętu specjalistycznego.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na dzień 31.12.2014 r. przebywało w Ośrodku 258 uczniów:
Przedszkole (w Laskach)
10
Przedszkole – Sobieszewo
3
Szkoła Podstawowa
56
Szkoła Podstawowa Specjalna (Rabka)
14
Szkoła Podstawowa Specjalna (w Laskach)
18
(w tym 4 dzieci głuchoniewidomych)
Gimnazjum (w Rabce)
17
Gimnazjum
31
Gimnazjum Specjalne
10
Liceum Ogólnokształcące
23
Technikum Masażu
5
Technikum dla Niewidomych
2
Szkoła Zawodowa
12
Szkoła Zawodowa Specjalna
25
Szkoła Policealna
16
(w tym 5 bez dotacji Starostwa)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Specjalna)
11
(w tym 3 uczniów głuchoniewidomych)
RAZEM
258
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Wczesne Wspomaganie Rozwoju (w Laskach)
Wczesne Wspomaganie Rozwoju (w Rabce)
Wczesne Wspomaganie Rozwoju (w Sobieszewie)
RAZEM

40
4
85
129

Zwykle w tym miejscu prezentujemy dokonania działów,
które wspomagają pracę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na
wielu poziomach edukacji naszych wychowanków. Są to: Orientacja Przestrzenna, Dział Rehabilitacji Wzroku, Hipoterapia,
Dogoterapia.
Jak ważne są to obszary pracy rewalidacyjnej, nie trzeba nikogo przekonywać, bo znajdują swoje miejsce niemal w każdym
załączonym do niniejszego opracowania szczegółowym sprawozdaniu z działalności poszczególnych placówek. Natomiast osobno
przedstawię niektóre aspekty funkcjonowania Działu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju. Zajęcia z tego zakresu prowadzono
zarówno w Laskach, jak i Sobieszewie oraz w Rabce.
Zespół terapeutów Wczesnego Wspomagania Rozwoju udzielał pomocy dzieciom w postaci tygodniowych turnusów, jednodniowych konsultacji i wizyt w domu. W czasie trwania turnusu
odbywała się diagnoza rozwoju dziecka i jego potrzeb. Na tej
podstawie był opracowywany plan terapeutyczny, według którego
opracowywano ćwiczenia. Były one realizowane w czasie zajęć
z tyflopedagogiem, rehabilitantem ruchu, nauczycielem orientacji przestrzennej, terapeutą widzenia i logopedą. Uczestnicy
turnusu mogli także skorzystać z zajęć hipoterapii i z zajęć na
basenie. Ponadto odbywały się spotkania i rozmowy z rodzicami,
podczas których omawiano problemy i proponowano sposoby
ich rozwiązywania. Prowadzone były także dla rodziców zajęcia
instruktażowo-pokazowe z zakresu tyflopedagogiki. W czasie
jednodniowych konsultacji i wizyt domowych zachęcano i proponowano przyjazd na turnus w celu pełnej oceny możliwości dziecka i pracy dydaktycznej. Przyjmowaliśmy także studentów, dla
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których prowadzono zajęcia pokazowe. Dostarczamy informacji
z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat
rozwoju dziecka i stymulacji jego rozwoju. Pragniemy zmniejszać
skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku.
Przedszkole (w Laskach)

1.

2.
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Praca w przedszkolu odbywa się w czterech grupach: Zuchów, Misiów, Krasnali i Biedronek. Wszystkie dzieci uczestniczą
w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pedagogów na
podstawie sporządzonych dla każdego dziecka Indywidualnych
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
Regularnie odbywały się zajęcia z zakresu terapii widzenia,
logopedii, orientacji przestrzennej i rehabilitacji ruchowej.
Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju uroczystościach wewnątrzprzedszkolnych, takich jak: Dzień Nauczyciela, Święto
Domu świętego Mikołaja, spotkanie opłatkowe z ks. kardynałem
Kazimierzem Nyczem, spotkanie opłatkowe w Domu św. Stanisława, uroczystość opłatkowa z rodzicami w Przedszkolu orz
bal, w którym uczestniczyła młodzież z Liceum Królowej Jadwigi
z Warszawy. Przyjęliśmy grupę osób z Mongolii zaprzyjaźnionych
z naszą placówką.
Przedszkole (w Sobieszewie)

3.
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Z dniem 1 września rozpoczęło swoją działalność Przedszkole
dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie. Było to bardzo ważne
i potrzebne przedsięwzięcie, stwarzające optymalne warunki dla
dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi. „Iskierki” – grupa pięciu przedszkolaków równolegle z zajęciami przedszkolnymi miała indywidualne
zróżnicowane zajęcia rehabilitacyjne.
Część dzieci przyjeżdżała na terapię w formie kilkudniowych
pobytów z noclegami.
Dzieci niewidome i słabowidzące z Trójmiasta i okolic zostały
objęte wielospecjalistyczną diagnozą przeprowadzoną przez sześcioosobowy zespół terapeutów i rehabilitantów placówki oraz
zaproszonych do konsultacji: lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej i neurologa dziecięcego.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Laskach

4.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów słabowidzących coraz bardziej powszechną jest technika pracy w druku
powiększonym. Nauczyciele konsultują metody pracy z dziećmi słabowidzącymi z rehabilitantami wzroku. Przygotowują
materiały w brajlu i druku powiększonym, zgodnie z zasadami
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adaptacji, korzystając ze szkolnej pracowni informatycznej oraz
zasobów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Coraz częściej nauczyciele
udostępniają uczniom materiały w formie elektronicznej.
Ważną formą aktywności są zajęcia sportowe. Uczniowie obu
szkół reprezentowali Ośrodek w wielu zawodach ogólnopolskich,
odnosząc znaczące sukcesy.
Warto też wspomnieć o dużym zainteresowaniu naszej młodzieży stosunkowo młodą dyscypliną, jaką jest showdown. Na
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r. rozegrano pierwsze pokazowe turnieje tej gry, na IO w Rio de Janeiro (2016 r.)
showdown na dobre zagości w programie igrzysk.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest sprawdzian na
zakończenie drugiego etapu edukacyjnego. W roku szkolnym
2013/2014 przystąpiło do niego 9 uczniów klasy VI. Do egzaminów na zakończenie nauki w gimnazjum przystąpiło 8 uczniów
klasy III.
Wyniki osiągnięte zarówno na sprawdzianie jak i na egzaminie są analizowane przez nauczycieli pracujących w zespołach
przedmiotowych. Dzięki tej analizie metody pracy dostosowywane są do potrzeb uczniów.
W okresie sprawozdawczym podjęto wiele działań umożliwiających: organizację wycieczek i zielonych szkół wspierających podstawowy proces edukacyjno-wychowawczy, integrację
dzieci niewidomych z ich widzącymi rówieśnikami, współpracę
z instytucjami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz wsparcie nauczycieli i rodziców dzieci niewidomych
w całej Polsce.
W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 zewnętrzna ewaluacja przeprowadzona w Ośrodku była czasem zwiększonej pracy
nauczycieli. Przyjmujemy ją jako element doskonalenia zawodowego i osobowego. Cieszą wysokie oceny uzyskane przez Ośrodek, a wnioski służyć będą rozwojowi szkoły (np. planowaniu
ewaluacji wewnętrznej), oraz lepszemu nadzorowi.
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Wszechstronnej rewalidacji oraz rehabilitacji naszych
uczniów pomaga konstruowanie Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych. Są one opracowywane bądź modyfikowane przez wychowawców klas na początku roku szkolnego przy współpracy wychowawców internatowych oraz rehabilitantów i rodziców. Efekty działań zapisanych w IPET podlegają
ewaluacji. Wytyczne w nich zawarte są podstawą do planowania
i wdrażania dodatkowych zajęć rewalidacyjnych.
W obu szkołach oferujemy uczniom większą niż wynika to
z ramowych planów nauczania liczbę godzin niektórych przedmiotów. Przykładem jest prowadzenie rysunku brajlowskiego
w klasach 1–3. Również obecność nauczyciela wspomagającego
pomaga w pracy ze szczególnie wymagającymi zespołami. W klasach starszych przy dużej liczbie uczniów na szczególnie trudnych
dla osób z dysfunkcją wzroku przedmiotach, np. matematyce
(geometria) czy chemii, stosowany jest podział na grupy.
Wielce pomocne i pożądane są wszelkie spotkania integracyjne – zarówno na terenie szkoły czy Ośrodka, jak i wyjazdy
naszych dzieci. Odbyło się wiele takich spotkań. Uczniowie klasy
IIa Gimnazjum spotkali się z uczniami Gimnazjum św. Hieronima z Podkowy Leśnej. Gościliśmy także uczniów gimnazjum
nr 99 STO na Bemowie, którzy przygotowują projekt na temat
uczenia się dzieci niewidomych.
Przyjmujemy też wielu gości, studentów (głównie APS
i UKSW), którzy odbywają u nas zajęcia i praktyki. Często odwiedzają nas rodzice małych dzieci niewidomych, troszcząc się
o ich edukację. Także wsparcia szukają rodzice i nauczyciele
dzieci niewidomych, uczących się w szkołach rejonowych.
Poprawia się zdecydowanie zaopatrzenie w podręczniki brajlowskie. Pomocą w przygotowaniu podręczników, lektur czy innych pomocy – w tym w językach obcych – służy nasza pracownia komputerowa, choć coraz więcej nauczycieli samodzielnie
przygotowuje potrzebne materiały.
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Szkoła Podstawowa dla Uczniów Niewidomych
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym
i Znacznym oraz Gimnazjum Specjalne w Laskach i Szkoła
Przysposabiająca do Pracy ze Szkołą Zawodową Specjalną

5.

Szkoła Podstawowa
Od września uczy się dziesięcioro uczniów niewidomych ze
złożoną niepełnoprawnością. Rewalidacja tej grupy wychowanków wymaga wielkiego doświadczenia, profesjonalizmu, cierpliwości, a przede wszystkim serca. Zespół nauczycieli, mimo
trudnych warunków pracy, stale i z wielkim optymizmem pochyla się nad problemami każdego ucznia. Nauczyciele korzystają
ze sprawdzonych programów terapeutycznych, dokonują swoich
autorskich modyfikacji, stale zabiegają o uzupełnianie pomocy
dydaktycznych, wykonując również własne. Dobra współpraca
z rodzicami i opiekunami jest również jednym z ważnych elementów wpływających na rozwój uczniów.
W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 wszyscy uczniowie
zostali objęci zajęciami rewalidacyjnymi, w zależności od ich
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indywidualnych potrzeb. Realizacja założeń zawartych w IPET
oraz przestrzeganie określonych zasad postępowania pozwoliły
na poprawienie w większym stopniu kompetencji społecznych
u dzieci. Dzieci mają poczucie przynależności dla społeczności
klasowej, interesują się sobą nawzajem, wchodzą powoli w relacje
koleżeńskie. W większym stopniu sygnalizują swoje potrzeby,
a także starają się akceptować potrzeby innych. Coraz częściej
potrafią zachowywać się zgodnie z przyjętymi zwyczajami i normami, rozumieją potrzebę i znaczenie używania zwrotów grzecznościowych stosownie do zaistniałych sytuacji. Uczniowie, którzy
mają problemy z komunikacją werbalną, uczą się alternatywnych
metod porozumiewania. Widzimy wyraźne postępy u wszystkich uczniów.
W zakresie edukacji plastycznej dzieci wykonywały prace
plastyczne z użyciem kleju, plasteliny, masy solnej, czy innych
mas plastycznych. W dużej mierze dzieci wymagają pracy „ręka
w rękę” lub stałej kontroli nauczyciela. W ramach edukacji matematycznej dzieci w dalszym ciągu poznawały stosunki przestrzenne i pojęcia wielkości, kierunki, różnicowały dotykowo
podstawowe figury geometryczne, liczyły na konkretach i w pamięci.
Psycholog szkolny wspomagał nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, a także w innych podejmowanych
działaniach (m.in. tworzeniu i porządkowaniu dokumentacji
uczniów). Brał udział w rozmowach z rodzicami i opiekunami
uczniów lub kandydatów na uczniów, współpracował z fundacją
SYNAPSIS w związku ze specyfiką zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Gimnazjum
Do roku szkolnego 2012/2013 w gimnazjum realizowaliśmy
wyłącznie podstawę programową dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim. Od września 2013 w jednym
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zespole pierwszej klasy gimnazjum pracowaliśmy w oparciu
o podstawę programową dla uczniów upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W roku szkolnym 2013/2014 (II semestr) do klasy pierwszej uczęszczało czworo uczniów. Obserwujemy stałą poprawę
funkcjonowania wychowanków w tym zespole. Praca z nimi ma
charakter zindywidualizowany. Niski poziom koncentracji uwagi,
podatność na zmęczenie uczniów wymagały od nauczycieli kreatywności, uważności oraz dostosowywania formy i treści zajęć
do aktualnych możliwości wychowanków.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
W szkole realizowana była podstawa programowa dla uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W zespole klasy pierwszej jest troje uczniów. Uczniowie
tej klasy mają znacznie ograniczone możliwości intelektualne.
Wszyscy uczniowie brali chętnie udział w zajęciach sportowych,
muzycznych, plastycznych i kulinarnych. Obserwujemy stale
poprawiający się poziom sprawności uczniów w samoobsłudze
i rozwoju społecznym.
Szkoła Zawodowa
Realizowaliśmy podstawę programową dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Uczniowie klas trzecich
bardzo chętnie brali udział w zajęciach warsztatowych, byli aktywni i sprawni w samoobsłudze. Ze względu na potrzeby rewalidacyjne i poszerzenie kompetencji w zakresie praktycznej
nauki zawodu niektórzy uczniowie będą mieli wydłużony okres
edukacji o rok.
Od września 2014 roku uczy się 25 uczniów. 13 uczniów
kończy w tym roku szkolnym edukację w Ośrodku. Rada Pedagogiczna wnioskuje o wydłużenie etapu edukacyjnego dla 9
uczniów (4 z klasy II i 5 z klasy III).
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Do szczegółowego sprawozdania tej placówki dołączona jest
długa lista wydarzeń, które świadczą o intensywności pracy w tej
placówce Ośrodka – zarówno w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 jak i w pierwszym semestrze roku szkolnego
2014/2015.
Technikum, Liceum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
i Szkoła Policealna

6.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 63 uczniów w 14 oddziałach w następujących
szkołach i zawodach:
• w Technikum Masażu 5 uczniów
• w Technikum dla Niewidomych w zawodzie technik informatyk 2 uczniów
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• w Liceum 23 uczniów
• w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Niewidomych 12
uczniów, w tym:
– w zawodzie ślusarz 5 uczniów
–	w zawodzie rękodzielnik wyrobów włókienniczych 5
uczennic
–	w zawodzie wikliniarz-plecionkarz 2 uczniów; program
zawodowy realizują z grupą uczniów z ZSZ św. Maksymiliana.
• w Szkole Policealnej było 21 uczniów na następujących
kierunkach nauczania:
– technik masażysta 8 słuchaczy (pierwszy i drugi rok)
– technik administracji 7 słuchaczy (pierwszy i drugi rok)
– technik tyfloinformatyk 6 słuchaczy (pierwszy rok)
W porównaniu ze stanem uczniów na dzień 1.09.2014 r. liczba
uczniów zwiększyła się o jedną osobę. Jest to obywatel Ukrainy
mający Kartę Polaka. Uzyskał on orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i w październiku został wpisany na listę uczniów
I klasy liceum.
Osiągnięcia sportowe uczniów
• Karolina Zajk zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek w Goalballu (Lublin, listopad 2014); razem z absolwentką
technikum Anetą Wyrozębską i innym uczniami Ośrodka.
• Bartosz Radomski jest w zespole laskowskim, który zdobył
srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w Goalballu.
• Bartosz Radomski i Kacper Kowalewski brali również udział
w Międzynarodowym Turnieju Goalballa w Laskach (październik 2014), zdobywając piąte miejsce.
• Dawid Głowacki i Arkadiusz Duda trenują regularnie pływanie. Dawid jest aktualnie w polskiej kadrze osób niepełnosprawnych w tej dyscyplinie.
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• Mateusz Papierski trenuje showdowna i brał udział w Mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie (Wrocław, grudzień 2014 r.),
zajmując 8 miejsce.
Realizacja programu nauczania
Realizowany program nauczania jest dostosowany do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów, począwszy od
lekcji wychowania fizycznego po naukę matematyki. Z większości
przedmiotów program przewidziany w rozkładach materiału
nauczania przez nauczycieli został zrealizowany.
Obserwujemy, że coraz więcej uczniów w liceum ma trudności z opanowaniem przewidzianego w podstawie programowej
programu nauczania. Są to uczniowie z trudnościami w nauce
i różnymi dodatkowymi deficytami rozwojowymi. Problem ten
jest szczególnie istotny, jeśli dotyczy obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Największe trudności uczniowie mają w opanowaniu umiejętności przewidzianych w programie nauczania
matematyki. Wszyscy uczniowie mający problemy z realizacją
programu z tego przedmiotu uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.
Program zajęć rewalidacyjnych został ustalony na podstawie
opracowanych IPET; dążono do wspierania uczniów i udzielania
pomocy w ich najsłabiej opanowanych umiejętnościach.
Z powodu dużej absencji niektórych uczniów w policealnej szkole masażu, uchwałą rady pedagogicznej wprowadzono zmianę w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (sierpień
2014 r.). Polega ona na wprowadzeniu obowiązku zaliczenia
przez ucznia w formie egzaminu zagadnień, które są realizowane przez grupę w czasie jego nieobecności. W szkolnym
systemie oceniania określono równocześnie liczbę zajęć, które
uczeń może opuścić, bez konieczności stosowania wyżej opisanej procedury. Zastosowane zmiany poprawiły frekwencję
uczniów na zajęciach szkolnych.
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 rzygotowania do egzaminów maturalnych i egzaminów
P
zawodowych
Podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie deklarujący
przystąpienie do egzaminów zewnętrznych uczestniczyli w egzaminach próbnych.
Próbne egzaminy maturalne w grudniu zostały przeprowadzone w oparciu o zaadaptowane materiały egzaminacyjne
otrzymane z OKE w Warszawie. Pozostałe egzaminy opracowali
nauczyciele przedmiotów, opierając się na zadaniach maturalnych
z poprzednich lat.
W tym roku szkolnym uczniowie III klasy liceum przystępują
do egzaminu maturalnego w nowej zmienionej formie, kończąc
w ten sposób trzyletni cykl realizacji nowej podstawy programowej.
Egzamin ten ma opinię trudniejszego, sprawdzającego inne
umiejętności niż matura w latach ubiegłych. W sposób zasadniczy nastąpi zmiana formy egzaminu ustnego z języka polskiego.
Dodatkowo uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu
maturalnego w zakresie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.
Nauczyciele w swojej pracy uwzględniali zmieniające się wymagania i opracowali nowe materiały diagnostyczne i dydaktyczne.
Uczniowie realizowali, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele
projektów, wyjazdów edukacyjnych i brali udział w uroczystościach szkolnych i ośrodkowych.
W dniach 28–29.10. i 4.11.2014 r. przez pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie została przeprowadzona ewaluacja
w dwóch obszarach: („Szkoła realizuje program wychowawczy…”,
„Szkoła analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych…”) w szkołach ponadgimnazjanych, jak i innych szkołach Ośrodka w Laskach. W badanych obszarach uzyskaliśmy poziom spełniania
wymagań B.
7.01.2015 r. wizytator z Kuratorium w Warszawie przeprowadził ankietę – „Wyklikaj szkołę zawodową” dotyczącą reali-
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zacji przez szkołę m.in. praktycznej nauki zawodu i współpracy
z pracodawcami w tym zakresie. Ankieta dotyczyła technikum
i szkoły zawodowej.
We wnioskach Rady Pedagogicznej szkoły zasygnalizowano
potrzebę jak najszybszego zakupu brakującego sprzętu i pomocy
dydaktycznych do pracowni komputerowych, tak aby uczniowie
zdający egzaminy w czerwcu 2015 r. mogli przez ostatnie cztery
miesiąc roku szkolnego przed egzaminem korzystać z nowego
sprzętu i oprogramowania.
Szkoły Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci
Niewidomych w Rabce-Zdroju

7.

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 w szkole uczyło się
34 dzieci. Do szkoły dowożonych codziennie było ośmiu uczniów.
W każdy piątek po lekcjach zabieranych do domu było pięcioro
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dzieci, a pięcioro zabieranych jest co dwa tygodnie. Dziewięcioro
dzieci przyprowadzanych jest do szkoły codziennie.
Nauczyciele wszystkich klas stosowali różnorodne metody,
formy pracy, środki dydaktyczne dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Zorganizowano wycieczki do fabryki
bombek w Miechowie, do Muzeum Historycznego Krakowa.
Zorganizowano wycieczki na lodowisko, do gospodarstwa
wiejskiego, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, do kina w Nowym Targu oraz wycieczki przedmiotowe na terenie Rabki w ramach realizacji ośrodków pracy.
Uczniowie gimnazjum przygotowali projekt edukacyjny „Jan
Paweł II święty naszych czasów”.
9.06–12.06 uczniowie byli na zielonej szkole w woj. świętokrzyskim.
16.06.2014 r. wszyscy uczniowie brali udział w XII Spartakiadzie Integracyjnej w Rabce-Zdroju.
Uczniowie byli wdrażani do właściwego zachowania wobec
kolegów i osób dorosłych w szkole oraz w miejscach publicznych.
Realizowano działania profilaktyczne dotycząc BHP podczas
zajęć szkolnych odbywających się we wszystkich pomieszczeniach ze szczególnym zwróceniem uwagi na kuchenkę dydaktyczną, salę gimnastyczną oraz klasę do zajęć technicznych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzono
kontrolę dokumentacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W ocenie pracy nauczycieli szczególną uwagę zwracano na indywidualizację pracy z wykorzystaniem odpowiednich metod
pracy i środków dydaktycznych. Oceniano inicjatywę nauczycieli
w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych dostosowanych do
zróżnicowanych możliwości uczniów. Sprawowanie opieki nad
uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz
na wycieczkach były przedmiotem szczególnej troski.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjeżdża czworo dzieci na zajęcia do szkoły raz w tygodniu. Odbył
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się jeden trzydniowy turnus rehabilitacyjny. W turnusie uczestniczyło troje dzieci.
W pierwszym semestrze 2014/2015 liczba uczniów wynosiła
31 osób. Najważniejsze wydarzenia:
• Uczestnictwo w pikniku hipoterapeutycznym w Toporzysku;
• Przeprowadzenie konkursu plastycznego;
• W ramach doradztwa zawodowego uczniowie gimnazjum
byli w SOSW w Krakowie;
• Uczenie się alternatywnych metod komunikacji przez dzieci
niemówiące;
• Przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie
uczniów I klasy szkoły podstawowej i gimnazjum;
• Przygotowanie Święta Zgromadzenia pod kierunkiem katechetki;
• Kolędowanie przy choince wspólnie z młodzieżą z liceum
w Nowym Targu;
• Przyjmowanie wycieczek z okolicznych szkół i przedszkoli
w ramach działań integracyjnych.
Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne

8.
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Szkoła Muzyczna
Do Szkoły Muzycznej w II semestrze 2013/2014 roku uczęszczało 19 uczniów. Dwoje z nich ukończyło Szkołę Muzyczną.
Egzaminy końcowe odbyły się 7.06.2014 roku.
Troje uczniów nie otrzymało w tym roku świadectw, gdyż
realizują roczny program rozłożony na dwa lata. Na Radzie Pedagogicznej 16.06.2014 r. wszyscy pozostali uczniowie zostali
promowani do następnej klasy. Egzaminy promocyjne z instrumentów, egzaminy z instrumentów dodatkowych oraz zespołów
kameralnych odbyły się w następujących terminach: 23.05.2014,
10.06.2014 i 16.06.2014 r.
Ognisko Muzyczne
Do Ogniska Muzycznego w II semestrze uczęszczało 105 osób.
Uczniowie mieli zajęcia: fortepianu, perkusji, trąbki, fletu, akordeonu, organów, emisji głosu, gitary basowej, chóru, muzykoterapii (45 osób). Na muzykoterapię w znacznej mierze uczęszczają dzieci z dodatkowymi schorzeniami, takimi jak: zaburzenia ze
spektrum autyzmu, nowotwór, upośledzenie umysłowe w stopniu
lekkim i umiarkowanym, porażenie mózgowe, zaburzenia natury
psychicznej. Na zajęcia muzykoterapii w większości przypadków
kierują psycholodzy z Ośrodka. Część zajęć w Ognisku ma charakter
rewalidacyjny i jest dofinansowywana przez NFZ. W pozostałych
przypadkach poprzez grę na instrumencie nauka w Ognisku pełni
funkcję adaptacyjną, przygotowującą do późniejszej nauki w Szkole
Muzycznej. Dzięki temu dzieci mogą poznać specyfikę nauki gry na
instrumencie muzycznym oraz odkryć swoje preferencje muzyczne.
Studium Muzyki Kościelnej
20.06.2014 r. zakończyła się sesja egzaminacyjna w Studium
Muzyki Kościelnej, w którym pobierało naukę czterech uczniów.
Do sprawozdania szczegółowego dołączona jest długa lista
wydarzeń, w których uczniowie wszystkich poziomów kształce-
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nia muzycznego brali udział, uświetniając swoimi umiejętnościami różnego rodzaju spotkania.
W II półroczu miało miejsce 26 wydarzeń w Szkole Muzycznej. Wyjeżdżaliśmy poza Laski ośmiokrotnie. W Ośrodku
występowaliśmy 18 razy.
W I semestrze roku 2014/2015 w Szkole Muzycznej kształciło
się 21 osób. W Ognisku Muzycznym – 120 dzieci. Oprócz działań
podobnych do tych z poprzedniego semestru, podkreślić należy,
że słuchacze Studium raz w tygodniu dojeżdżają do Instytutu
Szkolenia Organistów na wykłady zbiorowe. Zajęcia praktyczne
realizowane są z nauczycielami Szkoły Muzycznej (organy, gra
liturgiczna, emisja głosu, harmonia). Egzaminy i kolokwia zdawane są w ISO.
W tym roku szkolnym chór przeszedł duże zmiany. Z zeszłorocznego składu w tym roku zostało zaledwie 9 osób. Dwóch chórzystów odeszło z Lasek, kilka dziewcząt zrezygnowało z udziału
(śpiewają teraz solo i grają w nowym zespole). Nowych chórzystów mamy ośmiu. Chór liczy obecnie 19 osób; 10 sopranów, 2
alty, 3 tenory i 4 basy. Nadal wspomagają nas w miarę możliwości
państwo Elżbieta i Bronisław Harasiukowie i p. Jadwiga Dąbrowska oraz nauczyciele Szkoły Muzycznej (przy oprawie liturgii).
Obecnie na muzykoterapię uczęszcza 41 dzieci: 30 dziewcząt
z Internatu Dziewcząt, 8 chłopców z Internatu Chłopców i 3
osoby z Internatu św. Maksymiliana.
Od września 2014 roku, przez blisko półtora miesiąca trwało urządzanie naszego nowego gabinetu muzykoterapii. Dzięki
anonimowym darczyńcom i ogromnemu wysiłkowi nauczycielki,
pani Moniki Chmielewskiej, gabinet został umeblowany, oświetlony i częściowo wyciszony. Wielki trud naprawdę się opłacił
– dzieci są bardzo zadowolone z nowych warunków pracy. Dużą
trudnością jest jeszcze zła akustyka budynku.
W pierwszych dniach września 2014 r. Szkoła Muzyczna
została przeniesiona z Domu św. Stanisława (Dom Dziewcząt)
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i rozpoczęła działalność w budynku Centrum Rehabilitacji Zawodowej (CRZ). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli,
zostały przeniesione instrumenty muzyczne, nuty, pomoce dydaktyczne oraz meble. Pracujemy w dwunastu salach. Powstały
pracownie: fortepianu, skrzypiec, fletu, trąbki, akordeonu, perkusji (studio nagrań), kształcenia słuchu i rytmiki. W nowej
siedzibie czujemy się bardzo dobrze. Po wielu latach Szkoła Muzyczna mieści się w jednym miejscu. Mamy możliwość wymiany
doświadczeń i częstych konsultacji między sobą. Największym
mankamentem budynku CRZ jest jego akustyka. Liczymy na
rychłe wyciszenie naszych sal muzycznych.
Dział Dzieci Głuchoniewidomych

9.

W zakończonym I semestrze roku szkolnego 2014/2015 pracowaliśmy na stałe z siedmiorgiem głuchoniewidomych uczniów.
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• Trzech uczniów w wieku 19–21 lat realizuje program szkolny klasy II w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z tej grupy dwóch uczniów korzysta na
stałe z naszego internatu, jeden nocuje u nas 2 razy w tygodniu.
• Trzech chłopców, w wieku 10–13 lat, realizuje programy
indywidualne w oparciu o podstawę klasy III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wszyscy korzystają z naszego internatu.
• Siódmy chłopiec objęty jest nauczaniem indywidualnym
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Realizuje program klasy IV
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Dodatkowo prowadzimy zajęcia z usprawniania słuchu z głuchoniewidomą uczennicą klasy II Szkoły Podstawowej, w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Realizując program z dziećmi z tak złożoną niepełnosprawnością, można stwierdzić, że:
Program przewidziany na I semestr z przedmiotu „przysposobienie do pracy i funkcjonowanie osobiste i społeczne” został
zrealizowany w pełnym zakresie. Podobnie program nauczania indywidualnego.
Program semestralny dla klasy III został zrealizowany, pomimo iż postępy są różne w przypadku poszczególnych dzieci.
Zajęcia z klasą dotyczyły głównie doskonalenia (lub kształtowania) czynności samoobsługowych, budowania podstaw komunikacji, realizacji prostych zajęć: segregowanie, dopasowywanie,
budowanie konstrukcji itp.
W ramach zajęć rewalidacyjnych nasi uczniowie uczestniczą
w rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji wzroku, słuchu, logopedii,
orientacji przestrzennej, komunikacji, hipoterapii, dogoterapii,
chodzą na basen.
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Grono nauczycieli, wychowawców i rehabilitantów dokonało
szczegółowej analizy zrealizowanych działań w I semestrze – sukcesy, problemy i wnioski zawarte są w sprawozdaniach wychowawców klas i są dostępne w placówce.
Internat Dziewcząt

10.

W II semestrze 2013/2014 z internatu korzystały 74 wychowanki (w tym 5 dojeżdżających). Dziewczęta mieszkają
w ośmiu grupach.
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Wszechstronne wychowanie w Domu Dziewcząt obejmuje integralne spojrzenie na rozwój osoby niewidomej. W ramach pracy internatowej w pierwszych dniach września przygotowywano
grafiki zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych dla poszczególnych
wychowanek, które uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z psychologiem, orientacja przestrzenna, rehabilitacja
ruchowa, rehabilitacja widzenia, zajęcia kulinarne, basen, hipoterapia, Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne, zajęcia sportowe.
W grupach dzieci młodszych dużo czasu poświęcano na pomoc w odrabianiu lekcji. W większości była to pomoc i praca
indywidualna z daną wychowanką według jej potrzeb i możliwości. Troszczono się o znalezienie czasu na codzienne półgodzinne
czytanie książek w brajlu. W grupach młodzieżowych pomagano
w organizacji i planowaniu czasu odrabiania lekcji, motywowano
do systematyczności i rzetelności w wywiązywaniu się z zadań
szkolnych.
We wszystkich grupach doskonalono czynności życia codziennego na miarę indywidualnych możliwości każdej wychowanki; prowadzona była systematyczna codzienna praca nad
usamodzielnianiem w zakresie czynności życia codziennego:
estetyka przygotowywania i spożywania posiłków, posługiwanie
się sztućcami, troska o ubiór i higienę osobistą, nauka utrzymania porządku.
Zwracano szczególną uwagę na wychowanie religijne, wychowanie społeczno-moralne, wychowanie sfery emocjonalnej,
także w zakresie wychowania estetycznego i kulturalnego oraz
patriotycznego. Ważną sferą troski o rozwój dziewczynek było
dążenie do ich maksymalnego usamodzielnienia. Mimo przewagi
elementów wychowawczych, nie zaniedbywano działań w zakresie dydaktyki – zwłaszcza podczas odrabiania zadanych lekcji
oraz dodatkowych zajęć. Współpracując z rodzicami, próbowano znaleźć optymalny klucz do skutecznej pomocy wychowankom z problemami wychowawczymi. Dokładny opis wszystkich
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działań na wspomnianych obszarach pracy pedagogicznej jest
zawarty w szczegółowym sprawozdaniu kierownika tej placówki.
W I semestrze 2014/2015 roku z internatu korzystało 77 wychowanek (w tym 6 dojeżdżających). Dziewczęta mieszkają, tak
jak w poprzednim semestrze, w 8 grupach. Starano się realizować
te same obszary zadań pedagogicznych, co zawsze. We wnioskach
sformułowanych przez wychowawców z poszczególnych grup
niepokoi sprawa kłopotów z matematyką w grupie VI. Dziewczęta nie rozumieją zagadnień matematycznych, a jeśli je rozumieją,
nie umieją zastosować tej umiejętności w zadaniach tekstowych.
Proponujemy, aby więcej zadań rozwiązywać na lekcjach. Martwią nas też niskie wyniki z próbnych testów maturalnych; najwyższy wynik to 22%.
Internat Chłopców

11.
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W minionym roku szkolnym 2013/2014 w Domu Chłopców
przebywało 78 wychowanków w sześciu grupach i w dodatkowej
grupie dla chłopców ze szkół policealnych.
Bezpośrednio z dziećmi pracowało w internacie piętnastu wychowawców, trzy osoby jako pomoc wychowawcza, jeden psycholog, pięciu nauczycieli orientacji przestrzennej, jeden rehabilitant
wzroku i jeden rehabilitant narządu ruchu, jedna pielęgniarka,
dwóch dyżurnych nocnych i jeden wolontariusz.
W naszych działaniach zmierzaliśmy do ukształtowania w wychowankach dojrzałej osobowości, przygotowując do podjęcia w przyszłości samodzielnego dorosłego życia
w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Staraliśmy się
dawać możliwość indywidualnego rozwoju każdemu z wychowanków, rozwijając ich zdolności, talenty, zainteresowania. Poprzez wychowanie i pogłębianie wiary i osobistej więzi z Bogiem
dążyliśmy do umiejętności wyboru trwałych wartości.
Dużo czasu poświęcaliśmy na budowanie wśród wychowanków wzrostu poczucia własnej wartości oraz umiejętności
i motywacji w pracy nad sobą, również akceptowania i przyjęcia
własnej niepełnosprawności.
Najważniejszym z zadań rewalidacyjnych była nauka czynności życia codziennego. Nauka ukierunkowana była na troskę
o własny wygląd, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu, np.
w pokoju, łazience, jadalni. Obejmuje to przede wszystkim naukę:
sprzątania, prania, prasowania, estetycznego doboru ubrań oraz
przygotowania i podawania posiłków.
Wielką radością jest dla nas fakt, że pomimo różnych trudów
wychowawczych chłopcy potrafią się zmobilizować bez zachęcania, np. do wspólnej internatowej modlitwy w intencji kogoś
chorego, wychowawcy, osoby zmarłej czy o pokój na Ukrainie,
itd. Jest to niejednokrotnie dla nas, wychowawców, przykład, ale
też i wzruszający moment, kiedy patrzymy na wypełnioną kaplicę, na chłopców, którzy wspólnie się modlą. Chłopcy chętnie
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włączają się w pomoc w przygotowania czy sprzątanie po naszych
uroczystościach i różnych spotkaniach. Te na pozór drobne gesty
bardzo nas cieszą, bo świadczą o wrażliwości, dobroci i otwartości
na potrzeby drugiego człowieka.
W odniesieniu do wniosków z Nadzoru Pedagogicznego za
rok szkolny 2013/2014 zostały powołane zespoły osób odpowiedzialnych za poszczególne działania w internacie. Po minionym semestrze widoczna jest trafność i efektywność pracy
powołanych zespołów. Został również sporządzony regulamin
korzystania z kuchenki dydaktycznej, sali gimnastycznej i nowo
wyposażonej siłowni.
Podczas odbytych obserwacji i hospitacji zajęć dostrzec można ogromne zaangażowanie wychowawców i nauczycieli oraz
poprawność merytoryczną i metodyczną z dostosowaniem form
pracy do możliwości i potrzeb chłopców.
Stałym elementem pracy był kontakt z rodzicami lub opiekunami naszych wychowanków. W tej sferze można stwierdzić,
iż współpraca rodzic – wychowawca była na dobrym poziomie,
choć i tu znajdują się nieliczne wyjątki. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych i osobistych z rodzicami, informując
o bieżących sprawach dotyczących ich dzieci: zarówno o sytuacji
w internacie, jak i w szkole. W kwestiach trudniejszych organizowaliśmy spotkania z rodzicami w szerszym gronie.
Wszyscy dostrzegamy, jak wielu naszych wychowanków jest
obciążonych wielością różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, które, wydaje się, są jednakowo ważne i potrzebne dla danego chłopca.
Jednocześnie widzimy, jak łatwo i szybko uciekają oni od „wysiłku”,
jakim jest np. wyjście na spacer, na rower, itp., w świat komputerowy. W związku z tym wychowawcy w każdej grupie stosownie
do wieku i możliwości chłopców robili wszystko, by rozwijać zainteresowania chłopców, angażując ich do aktywnego uczestnic-
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twa w życiu internatowym. Dokonywaliśmy wielu starań w propagowanie aktywnego wypoczynku. Między innymi w tym celu
w minionym semestrze zostały zorganizowane:
• Święto naszego Domu: oprawa muzyczna Mszy św. przygotowana przez wychowanków z różnych grup i kadrę oraz przedstawienie przybliżające postać naszej patronki, św. Tereski;
• spotkanie andrzejkowe z różnego rodzaju zabawami i konkursami (przygotowane przez kadrę pedagogiczną);
• spotkanie mikołajkowe (przygotowane przez kadrę pedagogiczną);
• konkurs na świąteczną kartkę;
• konkurs „sprawności harcerskie”;
• konkurs czystości;
• wyjazdy na ściankę wspinaczkową;
• warsztaty szkutnicze zorganizowane dzięki współpracy
z Fundacją KIM: budowanie kanu;
• kilkugodzinny spływ kajakowy przy współpracy z Fundacją AVE;
• zajęcia nauki jazdy na nartorolkach;
• wielokrotnie wyjazdy do kina na filmy z audiodyskrypcją
oraz na koncerty do filharmonii;
• wyjazd w dniu Święta Niepodległości na uroczystości przed
Grobem Nieznanego Żołnierza;
• udział w Międzynarodowym Turnieju Goalballa oraz przyjęcie innych drużyn w naszym internacie;
• spotkanie ze studentami z wydziału fizjoterapii oraz z młodzieżą ze Szkoły Europejskiej;
• wyjazdy do Warszawy w celu zwiedzenia ciekawych i ważnych miejsc;
• rajdy i wycieczki do puszczy oraz ogniska, mecze Goalballa,
zajęcia na siłowni, mecze piłki nożnej.
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Internat Szkoły Specjalnej w Laskach – Dom św.
Maksymiliana
W I semestrze bieżącego roku z internatu korzystało 26 wychowanków mieszkających w czterech grupach internatowych.
Wychowankowie uczestniczą w zajęciach takich jak: orientacja, rehabilitacja wzroku, hipoterapia, dogoterapia, rehabilitacja ruchowa. Chłopcy uczęszczają też do ogniska muzycznego,
należą do harcerstwa, koła teatralnego, biorą udział w zajęciach
z metalu, dwa razy w tygodniu korzystają z basenu.
Najważniejsze wydarzenia:
• Pierwsza Komunia Święta;
• Bierzmowanie – siedmiu wychowanków;
• Udział w Kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II i Jana XXIII
oraz zorganizowanie wystawy pamiątek z pontyfikatu pt. „Dotknąć Świętego”;
• Harcerze wzięli udział w biegu sprawnościowym razem
z harcerzami z Izabelina;
• W ramach projektu „Nowe Możliwości”, który kończy się
w bieżącym roku szkolnym, wychowankowie brali udział w zajęciach teatralnych oraz zajęciach warsztatowych z metalu. Na
zakończenie wychowankowie otrzymają dyplomy i nagrody;
• Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla wychowanków
z Ośrodka i dzieci pracowników. Wspólnie z wolontariuszami
ze Szkoły Amerykańskiej, licealistami z Błonia oraz z Synami
Pułku uczestniczyliśmy w zabawie z wodzirejem, poczęstunku
oraz przedstawieniu pt. „Miesiące kupują buty”;
• Wychowawcy wraz z młodzieżą wzięli udział w majowym
integracyjnym spływie kajakowym rzeką Liwiec.
Przez cały rok przyjeżdżali do nas wolontariusze ze Szkoły
Amerykańskiej, którzy pomagali nam w: przygotowaniu dekoracji do przedstawienia, porządkowaniu terenu wokół internatu, a w pracowni ceramiki szlifowali wypalone prace wykonane
przez uczniów.
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W pierwszym półroczu odbyły się w naszym internacie:
• w październiku święto naszego Domu rozpoczęte Mszą św.,
a następnie miała miejsce inscenizacja przedstawienia pt. „Rozgwiazdy, jubiler i skarby” przygotowanego przez koło teatralne;
• w grudniu jasełka, które przygotowali wychowawcy i wychowankowie gr. 2;
• w styczniu Dzień Babci i Dziadka był okazją do zorganizowania spotkania młodzieży z Seniorami z Lasek, Synami Pułku
i przedstawicielami Klubu PTTK.
Podczas warsztatów dla rodziców odbyło się spotkanie z kierownikiem internatu oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorami orientacji przestrzennej. Rodzice mieli również okazję obserwować, jak przebiegają zajęcia z dogoterapii, w których
uczestniczyły najmłodsze dzieci.
W dalszym ciągu współpracujemy ze Szkołą Europejską.
Młodzi wolontariusze przyjeżdżają do nas i wspierają nas, np.
jeżdżąc na tandemach, porządkując teren wokół Domu, wykonując wspólnie dekoracje do przedstawień.
Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej
i Gimnazjum w Rabce

2.

12.
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W tym roku szkolnym w internacie mieszkało 34 dzieci
w czterech grupach.
Zespoły wychowawcze w poszczególnych grupach realizowały zadania wynikające z opracowanych IPET, dotyczących
nauki i doskonalenia czynności życia codziennego oraz kompetencji społecznych.
Współpraca ze szkołą przebiegała prawidłowo. W czasie internatowym szczególną troską wychowawców była pomoc wychowawców w odrabianiu lekcji i kontynuacji zadań edukacyjnych, a także dobra organizacja czasu wolnego wychowanków.
Szczególną uwagę przywiązywano do współpracy wychowawców z rodzicami: był to telefoniczny lub osobisty kontakt w czasie
odwiedzin i rozjazdów wychowanków do domu, kiedy omawiano
ważne kwestie wychowawcze, rewalidacyjne i zdrowotne.
Przy naszym internacie działa wolontariat „Zobaczyć Świat”.
Około 12 wolontariuszy systematycznie wspomaga pracę internatu we wszystkich grupach w zakresie różnych zadań wychowawczych, poprzez np. wyjścia na spacery, wycieczki, udział i pomoc
w uroczystościach i wydarzeniach internatu.
1.04.2014 w ramach projektu „Wsparcie Osób Niewidomych
na Rynku Pracy” prowadzonego przez Dział Absolwentów, podpisano umowę o współpracy na trzy miesiące z dwiema wolontariuszkami z dysfunkcją wzroku. Panie, osoby słabowidzące,
w ramach stażu zostały zatrudnione w charakterze pomocy wychowawcy.
Oto niektóre ważne wydarzenia z życia internatu:
15.03.2014 – spotkanie integracyjne chłopców z gr. IV
z uczniami z grupy matematycznej z Gimnazjum nr 1 z Rabki
w ramach projektu „Diament”. Spotkanie było połączone z obejrzeniem wystawy ,,Zaczarowany świat brył”.
16.05.2014 – w ramach wizytacji parafii św. Tereski ks. biskup
Jan Szkodoń odwiedził naszą szkołę razem z ks. proboszczem
Dariuszem Paculą. Po krótkim nawiedzeniu kaplicy ks. biskup
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spotkał się z wszystkimi domownikami. Uczniowie przygotowali
krótką scenkę pt. „Zaproszeni na ucztę”.
31.05.2014 – Dzień Otwarty dla rodziców dzieci z naszej
szkoły. Zaprezentowano projekt edukacyjny „Jan Paweł II – Święty naszych czasów”; odbyły się konsultacje specjalistyczne ze
szczególnym uwzględnieniem orientacji przestrzennej.
09.06.2014 – spotkanie wychowanków z gr. III i IV z pensjonariuszami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w szpitalu w Rabce
– wspólne śpiewy, poczęstunek, rozmowy.
W dniach 9–16.06.2014 – udział wszystkich wychowanków
naszej szkoły w XII Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju pod patronatem mistrza olimpijskiego
Roberta Korzeniowskiego.
9.06.2014 – udział wychowanków z gr. I i II w Spartakiadzie
Integracyjnej zorganizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół
Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju.
15.06.2014 – wysłuchanie koncertu „XXXVIII Karpacki
Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych” w Amfiteatrze
w Rabce-Zdroju.
18.06.2014 – wysłuchanie koncertu Uczniów Szkoły Muzycznej w Teatrze „Rabcio”.
Odbyło się też wiele wycieczek i wyjazdów dydaktycznych,
kulturowych i rekreacyjnych.
W zakresie wychowania religijnego wychowankowie internatu brali czynny udział w różnych spotkaniach i uroczystościach
religijnych.
Rewalidacja i rehabilitacja – wychowankowie byli objęci
następującymi zajęciami dodatkowymi: zajęcia z orientacji
przestrzennej, gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy (25
dzieci). Wszyscy wychowankowie korzystali systematycznie raz
w tygodniu z zajęć na basenie oraz z hipoterapii. Wielu z nich
uczęszczało na zajęcia z muzykoterapii, logopedii, rehabilitacji
widzenia.
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We wszystkich grupach na bieżąco omawiano z nauczycielami zajęć dodatkowych postępy dziecka w ramach wytyczonych
wspólnych kierunków działań zawartych w IPET.
W I semestrze 2014/2015 roku przeżywaliśmy w internacie
dwie szczególnie ważne uroczystości:
4.10.2014 – Święto Domu i 15.12.2014 – opłatek.
W uroczystościach wzięły udział delegacje z Lasek i Niepołomic oraz radni powiatu i miasta Rabki wraz z panią burmistrz
Ewą Przybyło. Obecni byli reprezentanci różnych instytucji
współpracujących i wspierających naszą Szkołę.
Na Święto Domu przygotowaliśmy przedstawienie, wykorzystując myśli św. Tereski, pt.: „Zabawka”, w reżyserii wychowawcy – Adama Zięby. Na Opłatek został przygotowany spektakl
bożonarodzeniowy pt.: „Uśmiechnięte Jasełka”, w którym wzięło
udział 30 osób: 15 wychowanków wraz z wychowawcami. Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem s. Jany Marii i były
wystawione trzykrotnie: 11 i 18.01.2015 dla mieszkańców Rabki
i okolic, w tym w szczególności dla delegacji z przedszkoli, szkół
i sanatoriów, oraz dla szerszej publiczności w parafii Chrystusa
Króla w Żywcu.
Celem pracy wychowawczej całego zespołu pedagogicznego
było aktywne włączanie wychowanków do udziału we wszystkich
wymienionych przedsięwzięciach, aby umożliwić zaprezentowanie umiejętności i zdolności, a przez to utwierdzić w nich
poczucie własnej wartości.
Podczas pracy wychowawczej w tym roku szkolnym, w szczególny sposób kierowaliśmy się myślą Sługi Bożej Matki Elżbiety
Czackiej, by osoba niewidoma (w naszym przypadku często z dużymi ograniczeniami) doświadczała poczucia miłości i stawała
się człowiekiem użytecznym
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Dział Tyflologiczny
Nasze zadanie formułujemy nadal jako gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji tyflologicznej.
Nośnikami informacji są:
• Biblioteka: Na koniec 2014 roku – 10 434 woluminów.
Kupujemy, w miarę możliwości, książki ze wszystkich dziedzin
pedagogiki specjalnej, ze względu na złożone często niepełnosprawności naszych uczniów.
• Materiały audiowizualne: kasety magnetofonowe, kasety
video, płyty CD. Na koniec roku 2014 dysponowaliśmy 308 dziełami w tej postaci
• Muzeum pomocy technicznych i dydaktycznych, w tym
tyflografika i tyflomapy, służy jako pomoc do zilustrowania prelekcji dla studentów i do wspierania udzielanych konsultacji.
Całość zbiorów muzealnych czeka na fachowe opracowanie.
• Podstrona TYFLOLGIA na stronie internetowej Lasek
uzupełniana jest w miarę powstawania wartościowych materiałów skierowanych głównie do rodziców.
Formy udostępniania informacji
W Bibliotece czytelnicy dokonali 488 wypożyczeń, korzystając z 570 dzieł.
Przyjmowanie grup uczniowskich, szkoleniowych, studenckich i wycieczek:
• Grupy szkoleniowe 4 grupy – 60 osób
• Grupy studenckie 8 grup – 210 osób
• Grupy popularne: 47 grupy – 1040 osób
RAZEM szkoleniem tyflologicznym objęto 1310 osób.
W roku 2014 zaobserwowano bardzo duży wzrost ilości grup
przyjeżdżających do naszego Ośrodka. Są to grupy bardzo różne:
od dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej po słuchaczy
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uniwersytetu III wieku. Ponieważ hospitowanie zajęć z uczniami
możliwe jest tylko przez osoby, które udokumentowały istotną
potrzebę takiej hospitacji, np. studentów i grupy legitymujące
się dokumentami z uczelni, z tego powodu zaprojektowany został i zatwierdzony na spotkaniu Zespołu Kierowniczego OSW
Regulamin oprowadzania grup.
Konsultowano licznych, zgłaszających się studentów, magistrantów, osoby pracujące na rzecz niewidomych; zarejestrowano
43 konsultacje.
W porównaniu do poprzednich lat wyraźnie wzrosła liczba
konsultacji. Są one prowadzone z bardzo wieloma osobami prywatnymi, np. magistrantami, jak i również z przedstawicielami
różnych instytucji chcących wyjść w różnoraki sposób naprzeciw
niewidomym. Nie usiłujemy rejestrować wszystkich udzielanych
konsultacji ze względu na ich ilość, zróżnicowanie form (spotkania osobiste w Dziale lub rozmowy przez telefon, korespondencja
tradycyjna lub e-mailowa) i spiętrzanie różnych zadań w jednym
czasie.
Sprawa badań naukowych obejmujących naszych uczniów
prowadzona jest obecnie w następujący sposób: magistrant, czy
inna osoba pragnąca prowadzić badania naukowe w naszym
Ośrodku składa do Dyrektora OSW prośbę z opisem projektowanych badań i dokument z uczelni. Pracownik Działu Tyflologicznego w konsultacji z kompetentnymi pracownikami ocenia, czy
badania są nieszkodliwe i nieuciążliwe dla uczniów, i czy nie są
błędne naukowo, a po rozpoznaniu Kierownik Działu wnioskuje
do Dyrektora OSW o zgodę lub odmowę. (Dyrektor otrzymuje
całą dokumentację wraz z wnioskiem). Podpis Dyrektora pod
formułą zgody upoważnia odpowiedniego kierownika do wpuszczenia badacza do placówki i umożliwienia mu badań.
W 2014 r. obsłużono 21 praktykantów i 22 magistrantów.
Uczestniczymy w przygotowaniu wydawnictw TOnO:
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• Zespół specjalistów powołany przez Prezesa Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi kontynuował opracowanie „Atlasu
Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących”; projekt został dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Koordynatorem Projektu jest mgr Mariusz Olczyk.
• Zakończono opracowywanie redakcyjne drugiego wydania
książki Alicji Gościmskiej „Torowała nowe drogi niewidomym.
Róża Czacka – Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca”, wydanej po raz pierwszy w Laskach w 1983 r. przez TOnO.
Pracownicu Działu Tyflologicznego uczestniczyli w szeregu
wartościowych konferencjach z zakresu pedagogiki specjalnej.
Dział Brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzono korektę ok. 100 tomów, 30–40 tytułów. Zmniejszona liczba
wydanych tomów spowodowana jest okresowymi brakami personelu, zmianą formatu książek na większy (zamiast 28 znaków
w wierszu – 34), a także niemożliwością ustalenia daty poszczególnych plików w komputerze.
Od kilku lat już prawie nigdy nie przepisuje się książek przy
pomocy klawiatury. Przetwarzamy tekst zeskanowany albo, dzięki uprzejmości wydawców, opracowujemy tekst przysłany nam
w wersji elektronicznej. Jest to ogromne ułatwienie, co nie znaczy,
że nie wymaga pracy. Część początkową tej pracy, wymagającą
wzroku i znajomości komputera, z wielką cierpliwością wykonują
pracownicy widzący.
Jeżeli wydawca nie ma praw majątkowych autora, nie może
wydać wersji elektronicznej. Wielu jednak wydawców jest hojnych i życzliwych do tego stopnia, że darowują jeszcze drukowany
egzemplarz, żeby był do korekty, bo oczywiście nim powstanie
wersja brajlowska trzeba przetworzony tekst skorygować. I to
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najczęściej trzykrotnie: dwa razy w komputerze i raz po druku.
Czasami zwracamy się też z prośbą o zezwolenie do autorów.
Biblioteki
Biblioteka brajlowska
Obsługa dwuosobowa w wymiarze łącznym 1,5 etatu. Z biblioteki korzystało 120 uczniów i 25 osób dorosłych. W chwili
obecnej księgozbiór liczy 5651 tytułów, tj. 15 700 tomów.
Z niepokojem obserwujemy ciągle malejące zainteresowanie
czytelnictwem brajlowskim.
Biblioteka czarnodrukowa
Obsługa jednoosobowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom Ośrodka i ich rodzinom
przez 5 dni w tygodniu. Księgozbiór biblioteki jest bardzo zróżnicowany, co wynika z potrzeb czytelników. Biblioteka posiada
również czytelnię, w której znajdują się encyklopedie, słowniki,
albumy i inne wydawnictwa popularnonaukowe oraz czasopisma.
Ograniczono prenumeratę czasopism do 17 tytułów specjalistycznych, przekazywanych bezpośrednio do poszczególnych placówek.
Czytelnia wyposażona jest w powiększalniki. Tam też znajduje się wypożyczalnia książek w formacie „czytak”. Obsługa
czytelników odbywa się przy pomocy programu komputerowego Mol, co znacznie usprawnia pracę. Na bieżąco dokonuje się
opisów bibliograficznych w bazie komputerowej księgozbioru.
Biblioteka nie ma statusu biblioteki szkolnej, jednak w dużym zakresie pełni jej funkcję (jest dział lektur szkolnych oraz
podręczników w powiększonym druku) i obsługuje dzieci oraz
młodzież naszego Ośrodka. Biblioteka przyjmuje grupy klasowe
młodzieży szkolnej, które zapoznają się z funkcjonowaniem biblioteki i jej zasobami.
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Przygotowywane były okolicznościowe wystawy dotyczące
bieżących wydarzeń kulturalnych. Jest w bibliotece miejsce służące prezentacji nowych, zakupionych bądź podarowanych książek.
Biblioteka książki mówionej
Obsługa jednoosobowa.
Funkcjonowanie biblioteki opiera się na niewielkim zbiorze
kaset magnetofonowych i współpracy z biblioteką książki mówionej PZN przejętą ostatnio przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Dział podręczników brajlowskich
W budynku biblioteki znajduje się dział podręczników brajlowskich obsługujący wszystkie placówki Ośrodka. Podręczniki
były wypożyczane szkołom, a najczęściej indywidualnie uczniom
na okres semestru bądź roku szkolnego.
Budynek biblioteki starzeje się w szybkim tempie, wymaga
więc licznych napraw, remontów i usprawnień.
Centrum Rehabilitacji Zawodowej
W II semestrze 2014/2015 roku TOnO po raz czwarty z rzędu
wygrało konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na „druk, oprawę i dostawę /lub zakup podręczników
dla uczniów niewidomych i książek pomocniczych”, na sumę
492 587,94 zł (w tym 587,94 zł z odsetek bankowych od dotacji). Wszystkie środki przewidziane na ten cel zostały przez nas
wykorzystane, a wykonanie całego zadania zostało przez MEN
ocenione pozytywnie. Ze środków tych zostały zrealizowane 24
tytuły podręczników – łącznie 161 egzemplarzy oraz 53 tytuły
książek pomocniczych – łącznie 69 egzemplarzy (w tym dwa
dodatkowe egzemplarze książki „Dziady” Adama Mickiewicza,
część I, II i IV).
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Po zakończeniu „zadania publicznego” zostało sporządzone
i wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej sprawozdanie
merytoryczne i finansowe, które 28.02.2014 r. MEN przyjęło
i formalnie zatwierdziło. W sprawozdaniu została zawarta prośba
o dalszą pomoc finansową na realizację kolejnych podręczników
i książek pomocniczych dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
W sprawie propagowania „Poradnika VIISA” została przygotowana ulotka reklamująca „Poradnik”, którą rozesłaliśmy już
do kilkuset poradni pedagogiczno-psychologicznych i bibliotek w całej Polsce. Do bibliotek wskazanych przez zarządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wysłane
egzemplarze obowiązkowe. Zgodnie z umowami egzemplarze
„Poradnika” zostały wysłane także na Uniwersytet w stanie Utah
w USA i do niektórych instytucji i szkół dla niewidomych i słabowidzących w Polsce.
Teraz podejmowane są starania o pozyskanie środków na
prowadzenie szkoleń na temat korzystania z tych „Poradników”.
Mogłyby się one odbywać w Ośrodku w Laskach i w Sobieszewie. Między innymi na ten temat odbyły się wstępne rozmowy
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym.
Informatycy czuwali nad starzejącym się sprzętem informatycznym Ośrodka, aby jak najlepiej służył uczniom. Zadbali
o naprawę trzech naszych drukarek brajlowskich – koszt około
3000 zł – co praktycznie wyczerpuje naszą rezerwę budżetową.
Uczestniczyli w przygotowywaniu sprzętu do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz w szkoleniu na temat tworzenia
stron internetowych.
W związku z przeniesieniem się szkoły muzycznej z Internatu Dziewcząt do budynku CRZ, problemem staje się brak
właściwie wyciszonych pracowni, który wcześniej czy później
musi być rozwiązany. Do już zajmowanych pracowni szkoła
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otrzymała dodatkowo trzy pomieszczenia po dawnym mieszkaniu służbowym.
W II semestrze 2014/2015 r. odbył się remont tych pomieszczeń oraz pracowni informatycznej nr 117. Zostały one całkowicie odnowione, podłogi wycyklinowane i polakierowane. Powstały w nich trzy nowe pracownie. Wraz z dotychczasowymi
dziewięcioma pomieszczeniami możliwe stało się zorganizowanie klas szkoły muzycznej. Zajęcia zespołów instrumentalnych
i gry na trąbce (ze względu na głośność) odbywają się w studiu
nagrań, co niekiedy powoduje konflikty lokalowe w przypadku
nagrań reżyserskich.
Odzyskanie pracowni do wytwarzania podpałek pomogło
w rozwiązaniu wielu problemów lokalowych i organizacyjnych.
Zostały tam przeniesione zajęcia jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym nie trzeba na razie dzielić pracowni
nr 117, co wcześniej wydawało się konieczne.
Odbyły się spotkania na temat lepszego wykorzystania studia
nagrań. Wzięli w nich udział wszyscy zainteresowani, zwłaszcza
przedstawiciele szkoły muzycznej i nasz absolwent, Damian Pietrasik, z kolegą, reżyserem dźwięku. Ocenili studio jako dobre,
zwłaszcza stół, ale studio wymaga pewnej modernizacji, w czym
obiecali pomoc. Na razie skończyło się na obietnicy.
W związku z przewidywanym remontem starego Internatu
Dziewcząt, Dział Pomocy Szkolnych jest sukcesywnie przenoszony do Warsztatów Szkolących. Przy okazji następuje ocena
przydatności wszystkich pomocy znajdujących się w tym Dziale.
Po konsultacjach z poszczególnymi nauczycielami pomoce dydaktyczne są przewożone do pomieszczeń w hali na antresoli lub
komisyjnie złomowane. Były to między innymi: centrala telefoniczna z akumulatorami i awizami brajlowskimi, kserokopiarka,
BraillePeny, programy komputerowe, maszyny czarnodrukowe
i brajlowskie. W budynku CRZ, na parterze, odbywa się wypożyczanie uczniom i pracownikom pedagogicznym pomocy szkol-
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nych, wydawanie papieru brajlowskiego i do xero oraz naprawa
maszyn brajlowskich.
Sprzedaż wyrobów uczniowskich odbywa się w naszym sklepiku i przez Dział Promocji na kiermaszach organizowanych
przez różne instytucje.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia znaczna część wyrobów
była przeznaczona nieodpłatnie placówkom naszego Ośrodka
i Duszpasterstwu Niewidomych na prezenty. Tym razem – oprócz
ceramiki, która jest bezkonkurencyjna – dużym zainteresowaniem cieszyły się wyroby dziewiarskie i wyroby metalowe, np.
nowe świeczniki, podstawy do choinek, lampki biurowe i nocne,
które z panem Romanem Gołębiewskim wykonują uczniowie.
Wytwarzają również zawiasy kulkowe do bram i furtek, uchwyty
do szczotek i różnego rodzaju oprzyrządowania dla pracowni
drewna; naprawiają i konserwują rowery.
Za sprzedane wyroby uzyskaliśmy kwotę w wysokości 6467 zł.
Przykro nam, że nie mogliśmy spełnić wszystkich próśb
Działu Promocji, ponieważ możliwości uczniów i techniczne
są ograniczone.
Dział do Spraw Absolwentów

13.
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W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach zakończyło
26 wychowanków.
Szkołę Policealną ukończyło 10 uczniów; 6 osób podjęło
dalszą naukę na studiach: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – administracja, Katolicki Uniwersytet Lubelski – filologia
angielska, Studium Organistowskie w Kaliszu, Wyższa Szkoła
Mazowiecka w Warszawie – fizjoterapia 3 os., 1 osoba uczy się
na kursie komputerowym, 1 osoba pracuje – jest asystentem nauczyciela przedszkola, 1 osoba pracuje jako masażysta, 1 osoba
przebywa w domu.
Technikum Masażu ukończyła 1 uczennica; podjęła naukę
w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie – fizjoterapia.
Liceum Ogólnokształcące dla Niewidomych ukończyło 6
uczniów; 3 osoby podjęły dalszą naukę na studiach: Uniwersytet
Jagielloński – historia, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie – fizjoterapia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – fizyka; 1 osoba uczy się w szkole policealnej
w Laskach, 1 osoba uczy się w Kolegium w Wielkiej Brytanii, 1
osoba pracuje w Holandii.
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło 4 wychowanków: 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej, 1
osoba uczy się w Szkole im. Beaty Mydłowskiej w Warszawie, 2
osoby pozostają w domu.
Szkołę Przysposabiającą do Pracy ukończyła 1 uczennica
i uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej.
Gimnazjum ukończyły 2 osoby: 1 osoba uczy się w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu – Liceum, 2 osoby uczą się w Liceum Ogólnokształcącym
w Wyszkowie.
Gimnazjum Specjalne ukończyła 1 osoba i przebywa w domu.
Szkołę Podstawową opuściła 1 osoba i uczy się w Kolegium
w Wielkiej Brytanii.
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Odejście wychowanków z Lasek poprzedziło szereg działań
przygotowujących ich do opuszczenia Ośrodka.
Zajmowaliśmy się również absolwentami z lat ubiegłych, pomagając w szukaniu pracy i w innych życiowych sprawach (m.
in. załatwianie rent socjalnych, rent rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów itp.).
Wiele rodzin dawnych absolwentów jest w dużej biedzie, dlatego z Funduszu Usamodzielniania Absolwentów im. Andrzeja
Czartoryskiego udzielaliśmy pomocy finansowej i socjalnej.
Przyznaliśmy zapomogi dla 59 osób.
Z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa dla
absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: z Funduszu
Wieczystego Millenium im. płk. Bolesława Orlińskiego pomoc
otrzymały trzy osoby; z Funduszu Hanny i Zdzisława Bronclów
30 osób. Korespondencję i dokumentację dotyczącą pomocy
finansowej prowadzi nasz Dział.
W roku sprawozdawczym w drugą niedzielę października
z okazji Dnia Absolwenta odbyło się w Laskach tradycyjnie
doroczne spotkanie wychowanków, które poprzedził zjazd absolwentów z lat 1985–1987 ze Szkoły Specjalnej.
Prowadzimy pomoc tyfloinformatyczną poprzez zapoznawanie uczniów, absolwentów, osób nowo ociemniałych i ich
rodzin ze sprzętem tyfloelektronicznym i tyloinformatycznym
(zakupionym w ramach projektów, np. mówiący ciśnieniomierz,
odtwarzacze książek, mówiąca waga, sprzęt powiększający, urządzenia z ekranami dotykowymi); pomoc w konfiguracji i w zakupie sprzętu, np. organizacja prezentacji różnych modeli komputerów w sklepie komputerowym, pomoc w wyborze i zakupie;
organizowanie spotkań poświęconych szkoleniu osób niewidomych z terenu całego kraju na temat obsługi nawigacji GPS na
urządzeniach z ekranem dotykowym.
Prowadzimy komputerową bazę absolwentów, systematycznie ją uzupełniając (lista zawiera 2815 nazwisk).
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W roku sprawozdawczym 2014, działając jako instytucja
szkoleniowa i w oparciu o projekt „Wsparcie osób niewidomych
na rynku pracy III”, przeprowadzono kursy i szkolenia dla 201
osób.
Wiele razy o pomoc zwracały się osoby dorosłe, nowo ociemniałe. W czasie tygodniowych pobytów wszystkie te osoby otrzymały zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb
i możliwości; psychologiczne, informacyjno-prawne, naukę brajla, orientacji przestrzennej, naukę obsługi komputera itp.
Uczestnictwo w Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego daje możliwość poznania problemów lokalnego
środowiska osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele Działu ds. Absolwentów uczestniczyli
w dwóch wystawach sprzętu dla niewidomych w Birmingham
oraz we Frankfurcie nad Menem.
Naszą troską są starania o fundusze na prowadzenie działalności. Efektem ich był zakończony w sierpniu partnerski projekt
współfinansowany z funduszy europejskich „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”.
Wsparcia udzieliliśmy 797 osobom z dysfunkcją wzroku;
261 osób otrzymało udźwiękowiony odtwarzacz treści multimedialnych Sansa Clip, 289 osób skorzystało z warsztatów i konsultacji indywidualnych z zakresu rehabilitacji społecznej, 60
osób skorzystało z kursu bezwzrokowych technik i metod pracy
połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń domowych, 61 osób skorzystało z kursu samodzielnego poruszania
się wspomaganego techniką nawigacji GPS, 12 osób skorzystało
ze stacjonarnego 10-miesięcznego kursu j. angielskiego metodą
Callana, 6 osób skorzystało z 10-miesięcznego kursu j. angielskiego przez Skype’a, 340 osób skorzystało z Warsztatów Aktywizacji
Zawodowej, 120 osób skorzystało z kursów obsługi komputera,
110 osób skorzystało z kursów obsługi urządzeń elektronicz-
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nych i oprogramowania wspierającego, 15 osób skorzystało
z indywidualnego szkolenia z zakresu obsługi mediów społecznościowych, 123 osoby skorzystały ze szkolenia zawodowego
operatorów Wirtualnego Contact Center, 30 osób skorzystało
ze szkolenia zawodowego z transkrypcji, 29 osób skorzystało
z doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów, 125 osób
skorzystało ze staży rehabilitacyjnych.
Celem promowania nowego stanowiska pracy dostępnego
dla osób niewidomych „operator Wirtualnego Contact Center”
oraz pozyskiwania pracodawców została uruchomiona strona
internetowa wccpraca.pl, fanpage na portalu społecznościowym
Facebook: facebook.com/wirtualne.contact.center.
Dzięki wspólnym staraniom – naszym, pracodawców i beneficjentów – pracę podjęło 85 osób z dysfunkcją wzroku.
Powstała pierwsza w świecie platforma Wirtualnego Contact Center dla niewidomych umożliwiająca podjęcie pracy przez
osoby niewidome na stanowisku „operator Wirtualnego Contact
Center” w systemie rozproszonym (praca może być świadczona
w biurze, w domu, w podróży itp.).
Strona internetowa www.wccpraca.pl skutecznie umożliwia
nam pozyskiwanie pracodawców chętnych do współpracy.
Od 1 września 2012 r. do końca sierpnia 2014 r. koszty funkcjonowania Działu (osobowe, utrzymanie pomieszczeń, transport, zakup wyposażenia, dostosowanie pomieszczeń, materiały
biurowe itp.) w 100% były pokrywane z projektu.
Dział Leczniczo-Rehabilitacyjny
W roku 2014 kontynuowaliśmy zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna), oraz w wyniku konkursu ofert uzyskaliśmy
kolejny kontrakt na rehabilitację leczniczą (rehabilitację osób
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14.

z dysfunkcją narządu wzroku i rehabilitację dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego).
W zakresie leczenia stomatologicznego Narodowy Fundusz
Zdrowia nie przedłużył z TOnO umowy na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Z tego względu z dniem 30.06.2014 r.
gabinet stomatologiczny znajdujący się na terenie TOnO zawiesił
działalność. W celu zapewnienia niezbędnej opieki stomatologicznej uczniom i wychowankom Ośrodka 1.09.2014 r. podjęto
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współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, posiadającym umowę z NFZ. W nagłych
przypadkach mamy również zapewnioną pomoc w gabinecie
państwa Roszkiewiczów, znajdującym się w Laskach. Jednocześnie czynimy starania, aby z powrotem uruchomić gabinet stomatologiczny na terenie Ośrodka w Laskach, który służyłby naszym
niewidomym wychowankom.
Nawiązaliśmy owocną współpracę z Centrum Kształcenia
w Niektórych Zawodach Medycznych z siedzibą w Warszawie,
polegającą na usługach w zakresie działalności profilaktycznej
prowadzonej pod nadzorem lekarza dentysty (przeglądy, zabiegi
higienizacyjne) oraz promocji zdrowia.
W ramach kontraktu POZ w 2014 r.
1. Zatrudniono lekarza medycyny p. Dorotę Król w wymiarze 0,5 etatu, która w listopadzie 2014 uzyskała tytuł specjalisty
z zakresu medycyny rodzinnej.
2. Zatrudniono dr. nauk medycznych, p. Jarosława Komorowskiego, specjalistę w zakresie pediatrii i alergologii, w wymiarze
0,4 etatu od 1.10.2014 r.
Wszyscy lekarze pracujący w przychodni udzielili ogółem
7359 świadczeń, przyjmując w ciągu roku 1582 pacjentów.
Deklaracji złożonych do lekarza POZ na 31.12.2014 r. – 1547.
Deklaracji złożonych do pielęgniarki POZ na dzień
31.12.2014 r. – 1555.
Deklaracji złożonych do pielęgniarki szkolnej na dzień
31.12.2014 r. – 189.
Kwota refundacji z NFZ: 296 236, 00 PLN (dotyczy wszystkich trzech zakresów – lekarza POZ, pielęgniarki POZ i pielęgniarki szkolnej).

Józef Placha – Przybliżyć osobom niewidomym świat

143

W ramach kontraktu rehabilitacji leczniczej w 2014 r.
Udzielono ogółem: 13068 świadczeń, 289 pacjentom na kwotę 1 170 509, 00 PLN
W ramach kontraktu na świadczenia stomatologiczne udzielane do końca czerwca 2014 r.
Udzielono ogółem: 527 świadczeń, 284 pacjentom na kwotę
36 280, 00 PLN
W zakresie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania:
Od 1.05.2014 funkcję pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania w Internacie Dziewcząt przejęła p. Teresa Duda,
zastępując na tym miejscu s. Kamilę Martę Zarembę. Przez cały
rok sprawowały opiekę nad 189 wychowankami w wieku szkolnym, wykonując doraźne interwencje i prowadząc obserwacje
i bilanse zdrowia dzieci.
W Szpitaliku w okresie sprawozdawczym przebywało 196
chorych, w tym: 160 dzieci, 15 przewlekle chorych, 26 dorosłych
pracowników i mieszkańców, 9 sióstr.
Korzystaliśmy z konsultacji współpracujących z nami specjalistów: okulisty, lekarza rehabilitacji, ginekologa, psychiatry
dziecięcego, neurologa, ortopedy.
W ubiegłym roku przeprowadzony został remont części budynku, w której znajduje się przychodnia POZ. Remont polegał na częściowej zmianie układu pomieszczeń, co zwiększyło
ich funkcjonalność, oraz na wymianie wykładzin podłogowych
i zmianie wewnętrznych drzwi wiatrołapu przy wejściu głównym przychodni. Ponadto przeprowadzono remont dwóch pokoi
i łazienek w Szpitaliku. Zgodnie z zaleceniami PSSE odświeżona
została również znajdująca się w Szpitaliku kuchnia.
Z dniem 31.12.2014 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego: z pełnomocnictwa
Zarządu TOnO został nim p. Piotr Płóciennik. Zastąpił on na
tym stanowisku s. Ancillę Aleksandrę Dziarską.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
w Sobieszewie
Ośrodek zajmuje powierzchnię ok. 5 ha, położony jest w odległości 2,5 km od morza. Przylega od strony drogi do Martwej Wisły.
Ośrodek jest przystosowany do funkcjonowania przez cały
rok. W minionym roku dysponował 95 miejscami noclegowymi.
W ciągu roku dzieci oraz rodzice z Wczesnej Interwencji
i Przedszkola korzystały z wyżywienia podczas pobytu na zajęciach rehabilitacyjnych.
Z powodu braku dotacji z PFRON w 2014 r. nie mogły być
realizowane w naszym Ośrodku turnusy szkoleniowe „Naprawdę
Można” dla osób niewidomych z opiekunami.
W miesiącach od września do grudnia został zrealizowany
projekt „Aktywność Szansą na Sukces”, dzięki któremu osoby
z dysfunkcją wzroku miały możliwość uczestnictwa w warsztatach
teatralnych, tanecznych, usprawniających, kulinarnych, Action Learning oraz nauki wykonywania podstawowych prac domowych.
Od marca do czerwca 2014 r. przyjęliśmy Dział Absolwentów
kontynuujący realizację projektu „Wsparcie osób niewidomych
na rynku pracy III”.
W okresie wiosennym na kilkudniowe pobyty w ramach zielonych szkół przyjeżdżały dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach i z Rabki.
W okresie wakacyjnym z turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego przez PCPR korzystały dzieci z opiekunami z Rabki,
a także osoby indywidualne. Gościliśmy także grupy dzieci i młodzieży z różnych stron Polski w ramach wycieczek szkolnych. Na
kilkudniowe pobyty przyjmowaliśmy grupy seniorów i osoby
niepełnosprawne, a także parafialne grupy pielgrzymkowe.
W czerwcu przez okres 10 dni w Ośrodku przebywała grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach

Józef Placha – Przybliżyć osobom niewidomym świat

145

o profilu „Pożarnictwo i Ratownictwo Medyczne”, Służba Więzienna oraz młodzież ze szkoły o profilu policyjnym.
W dniach weekendowych przyjęliśmy 33 grupy terapeutyczne
z Trójmiasta. Na rekolekcje i dni skupienia przyjeżdżały grupy
studentów, klerycy, osoby konsekrowane, wspólnoty franciszkańskie, a także grupy z Neokatechumenatu, Odnowy w Duchu św.,
Domowego Kościoła i inne grupy modlitewne.
W październiku w naszym Ośrodku odbywały się Ogólnopolskie Zawody w Warcabach Stupolowych dla niewidomych,
w których uczestniczyło ponad 100 osób. Z pobytu w Ośrodku
korzystały również Siostry Franciszkanki podczas swojego odpoczynku. 19 maja na terenie Ośrodka zostało zorganizowane
seminarium naukowe „Dziecko i sztuka – procesy poznawcze”
dla nauczycieli i pedagogów z Gdańska. Gośćmi konferencji byli
p. Weronika Łucyk z Teatru Wybrzeże, p. Beata Szreder z Teatru
na Plaży w Sopocie, p. Aleksandra Żukowska z Uniwersytetu
Gdańskiego oraz p. Agata Hofman z Polskiej Akademii Dzieci. Na
spotkanie przybyli również p. Elżbieta i Bronisław Harasiukowie,
którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi
niewidomymi.
W roku 2014 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało łącznie
ok. 4000 osób.
W związku z ustalonym przez Zarząd Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi systemem zniżek dla poszczególnych grup
korzystających z pobytu i wyżywienia w Ośrodku (niewidomi,
niedowidzący, przewodnicy, dzieci, pracownicy Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi) w 2013 roku udzielono rabatów na
łączną kwotę: 65 000,00 zł.
W 2014 r. były podejmowane różne prace inwestycyjne:
1. montaż kolektorów słonecznych w celu ogrzewania wody
w kuchni i jadalni,
2. wymiana rynien w budynku Dworek,
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3. wymiana instalacji wodnej oraz remont instalacji sanitarnej
w kuchni.
Dział Darów
W Dziale Darów w okresie sprawozdawczym angażowaliśmy się w działania fundraisingowe (przygotowywanie akcji,
pozyskiwanie środków, wysyłanie podziękowań dla darczyńców
i podtrzymywanie więzi z darczyńcami).
Kilkanaście razy gościliśmy naszych przyjaciół i darczyńców,
tak z kraju, jak i z zagranicy, przybywających grupowo i indywidualnie aby odwiedzić Laski, porozmawiać, poznać się bliżej
i osobiście przekazać dotację.
Oprócz stałych dotacji, regularnych wpłat od darczyńców
i spadków oraz pozyskanych grantów i darowizn od firm, które
szerzej prezentuje Skarbnik TOnO w swoim sprawozdaniu finansowym, przeprowadziliśmy 14 akcji fundraisingowych na
konkretne cele na łączną kwotę 553 459, 00 PLN.
Staramy się zaspokoić potrzeby wszystkich naszych placówek,
które zatwierdzane są w rocznym budżecie.
Obrazując szeroki zakres naszych działań, chcemy pokazać
poszczególne grupy darów:
• rzeczowe: ciągnik, samochód osobowy Renault, materiał
i praca przy malowaniu sali rehabilitacyjnej, basenu, sali gimnastycznej Domu Chłopców, zgłoszony w budżecie sprzęt gospodarstwa domowego, znaki drogowe, tabliczki informacyjne,
środki czystości, worki na śmieci, narzędzia elektryczne, kosmetyki, kalendarze, wizytówki, nowe kołdry, sprzęt rehabilitacyjny,
wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, kostka brukowa,
materiały budowlane, nasiona kwiatów, sadzonki, krzewy owocowe, karty paliwowe, karma dla psów, musli dla koni, materiały
biurowe, banery, rollup, lody i ciastka na Święto Ośrodka, telewizor do Działu Tyflologii, materiały plastyczne, gry, zabawki.
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• środki finansowe na: wyciszenie sal w szkole muzycznej, siłownię wewnętrzną, zakup konia do hipoterapii, pomoce dydaktyczne dla naszych szkół, naprawę drukarki brajlowskiej Tiger,
wyjazdy wakacyjne naszych wychowanków i obóz sportowy, sale
integracji sensorycznej, remont łazienek, wymianę nagłośnienia
w Żułowie, 8 komputerów.
Dużym osiągnięciem jest uruchomienie Newslettera Ofiarodawców Dzieła Lasek, poprzez który chcemy budować i umacniać więzi z naszymi przyjaciółmi i darczyńcami.
We własnym zakresie uruchomiliśmy wersję angielską naszej strony www.swiatpodpalcami.pl oraz prowadzimy pracę
nad możliwością wpłat online z zagranicy.
W ostatnim okresie udało nam się zarejestrować jako organizacja pożytku publicznego w dwóch projektach grantowych,
w których środki pochodzą od pracowników dużych zagranicznych korporacji. Rejestracja jest bezpłatna i na czas nieokreślony.
Dział Darów włączył się także w kampanię 1%. Do naszych
darczyńców przez cały okres rozliczeniowy wysyłane były prośby
i ulotki informacyjne o 1%. Do kampanii włączyło się większość
zaprzyjaźnionych z nami firm, rozprowadzając ulotki wśród swoich pracowników.
Dzięki życzliwości i hojności naszego darczyńcy w okresie
rozliczeniowym w Warszawie jeździło sześć składów tramwajowych z grafiką informującą o możliwości przekazania 1% dla
dzieci niewidomych.
Poprzez kontakty w Forum Niezależnych Rozgłośni Radiowych udało nam się nieodpłatnie pozyskać czas antenowy na
emisję spotu dotyczącego 1% w 25 rozgłośniach radiowych.
Na Facebooku oraz Gogle+ udostępnialiśmy wpisy dot. 1%.
Podsumowując, należy podkreślić NISKI BUDŻET PODJĘTYCH DZIAŁAŃ, A NAWET DUŻĄ OSZCZĘDNOŚĆ,
JAKĄ WYKAZUJE SIĘ DZIAŁ DARÓW W SWOICH SZEROKICH DZIAŁANIACH.
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Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którym nie jest obojętny los naszych niewidomych wychowanków, za zaangażowanie
i oddanie, a wszystkim drogim Darczyńcom za hojne serce!
STAN ZATRUDNIENIA
Średnia roczna etatów we wszystkich placówkach TOnO
w 2014 roku to niespełna 565; mniejsza w stosunku do roku
poprzedniego o 15 etatów.
ADMINISTRACJA
Dział Remontowo-Budowlany
W roku 2014 w Dziale pracowało 13 osób.
Z ważniejszych prac remontowo-budowlanych wykonanych
w 2014 roku można wymienić:
• prace modernizacyjne w wielu pomieszczeniach na terenie
niemal wszystkich domów Ośrodka. Adaptacje szeregu pomieszczeń do nowych funkcji, przeróbki i modernizacje instalacji:
elektrycznych, odgromowych, wodociągowych, ciepłowniczych
i kanalizacyjnych, remonty pokryć dachowych i rynien,
• w Szpitaliku remont kapitalny dwóch łazienek: wyburzenie
i przebudowa ścianek działowych, wyburzenie starej płyty podłogowej i wykonanie nowej, demontaż starych i montaż nowych
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i elektrycznych, wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian
i posadzek wraz z ich wyposażeniem w urządzenia sanitarne
oraz osprzętem dla niepełnosprawnych, remont części korytarza,
zabudowa instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, montaż
instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana oświetlenia korytarza
i remont kuchenki i zaplecza kuchennego,
• w Dziale Lekarskim remont gabinetów lekarskich, poczekalni, recepcji i pomieszczeń administracyjnych, zaplecza pielę-
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gniarek, przesunięcie wybranych ścianek działowych, zabudowa rur wodnych i centralnego ogrzewania, wymiana instalacji
elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz
wymiana oświetlenia,
• w Szkole Specjalnej Zawodowej remont kapitalny dwóch
łazienek: wyburzenie i przebudowa ścianek działowych, wyburzenie starej płyty podłogowej i wykonanie nowej, demontaż
starych i montaż nowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i elektrycznych, wymiana ościeżnic
drzwiowych i skrzydeł drzwiowych, wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian i posadzek wraz z ich wyposażeniem
w urządzenia sanitarne oraz osprzęt dla osób niepełnosprawnych,
• w internacie Domu św. Maksymiliana remont kapitalny
dwóch łazienek: wyburzenie i przebudowa ścianek działowych,
wyburzenie starej płyty podłogowej i wykonanie nowej, demontaż
starych i montaż nowych instalacji i pionów: wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych, wymiana ościeżnic
drzwiowych i skrzydeł drzwiowych, wykonanie nowych okładzin
ceramicznych ścian i posadzek wraz z ich wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz osprzętem dla osób niepełnosprawnych,
• w Domu św. Franciszka remont kapitalny dwóch łazienek: wyburzenie i przebudowa ścianek działowych, wyburzenie
starej płyty podłogowej i wykonanie nowej, demontaż starych
i montaż nowych instalacji i pionów: wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i elektrycznych, powiększenie otworów
drzwiowych, wykonanie nowych drzwi wejściowych, wymiana
ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, wykonanie nowych okładzin
ceramicznych ścian i posadzek wraz z ich wyposażeniem w urządzenia sanitarne oraz osprzętem dla osób niepełnosprawnych,
adaptacja części strychu na pralnię: budowa instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych, wykonanie ścianek działowych, ocieplenie połaci dachowej nad
zaadaptowaną częścią strychu i remont balkonu,
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• oraz wiele innych prac wymagających doraźnego działania
naprawczego w nieprzewidzianych awariach.
Dział Zaopatrzenia i Transportu
W roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania, zaopatrując wszystkie działy
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funkcjonowania Ośrodka. Znaczną część dostaw artykułów żywnościowych przejęli dostawcy posiadający transport zgodnie z wymogami Unii /np. samochody chłodnie/.
Drobne przesyłki otrzymujemy za pośrednictwem dostaw
kurierskich.
Zatrudnienie w Dziale Transportu w roku sprawozdawczym
nie uległo zmianie; zatrudnionych było czterech kierowców
w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, służyliśmy głownie Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu.
Wzorem lat ubiegłych obsługiwaliśmy wyjazdy do szpitali, do
różnego rodzaju specjalistów – na kontrole i badania lekarskie
oraz w miarę możliwości na wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze, zielone szkoły, kolonie i obozy oraz wyjazdy zagraniczne.
W roku 2014 pojazdy przejechały łącznie 123 842 kilometrów
– a więc o 5 328 kilometrów mniej niż w 2013 roku.
Na potrzeby naszego środowiska funkcjonowała również
Pralnia, która świadczyła usługi dla wszystkich działów Ośrodka
oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców Ośrodka.
Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych
Mężczyzn w Niepołomicach
Placówka ta wciąż się rozwija. Księdzu Jackowi Ponikowskiemu – dyrektorowi Domu – 23.04.2014 r. wręczono Nagrodę
Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Jest to prestiżowe wyróż-
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nienie dla działalności księdza Jacka oraz wszystkich osób zaangażowanych we współpracę z grupą niewidomych znajdującym
w tamtym środowisku swój drugi dom.
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie

W Domu Pomocy Społecznej w Żułowie pn. „Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet”, zamieszkać
może 70 kobiet niepełnosprawnych fizycznie.
W roku 2014 trwała realizacja Projektu Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie” oraz programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, a także obszaru
tematycznego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
„Ochrona Zdrowia”. W ramach ww. projektu w listopadzie 2014 r.
została zakończona przebudowa i rozbudowa budynku tzw. Pałacu w Żułowie, na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyj-
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nych dla mieszkanek Domu. Przez cały rok były organizowane
różnorodne szkolenia i kursy dla pracowników DPS.
Dom w Żułowie zapewnia mieszkankom całodobową opiekę
oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych,
społecznych i religijnych. Umożliwia rozwój osobowości poprzez
świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.
Istotnym elementem działalności Domu Pomocy Społecznej
jest praca socjalno-terapeutyczna ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych. Forma i charakter tego rodzaju zajęć
dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań mieszkanek Domu. Udział w terapii umożliwia rozwój umiejętności –
ich doskonalenie i nabywanie nowych, aktywizację, zdobywanie
umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej. Zajęcia
terapeutyczne w dużej mierze pomagają w kształtowaniu właściwych relacji międzyludzkich i mają wpływ na procesy integracyjne lokalnych społeczności.
W DPS prowadzone są następujące zajęcia: rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, chór, zajęcia w WTZ. Przy WTZ
i DPS działa amatorski teatr im. Karola Wojtyły.
Od 2014 roku w naszym Domu zostały wprowadzone nowe
formy terapii:
• Muzykoterapia dla wszystkich mieszkanek. Celem prowadzonych zajęć jest osiągnięcie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.
• „Przedpołudniowe spotkania filmowe”, odbywają się raz
w tygodniu. Mieszkanki mogą same wybrać repertuar.
Oto niektóre wybrane wydarzenia:
2.03.2014 r. po uroczystej Mszy świętej w intencji ks. Mariana Dwornickiego i ks. prof. Antoniego Troniny w obecności
Wspólnoty „Domu Nadziei” została ogłoszona zmiana na stanowisku Kapelana. Matka Radosława i obecny na tej uroczystości
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prezes Władysław Gołąb wystosowali na tę okazję specjalny list
z podziękowaniami dla ks. Mariana Dwornickiego. Obowiązki
kapelana Domu objął ks. prof. Antoni Tronina, a ks. Marian
Dwornicki pozostał jako Kapelan Senior.
8.04.2014 r. gościliśmy w naszym Domu rodziców uczestników WTZ, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie, Waldemara Fedorowicza, wraz z pracownikami. Spotkanie przebiegało w duchu zbliżającej się kanonizacji
błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji mieszkanki Domu oraz
uczestnicy WTZ przygotowali inscenizację teatralną pt. „Wyjątkowa Przesyłka”. Następnie wszyscy zgromadzeni w skupieniu udali
się do kaplicy Domu, gdzie mogli pomodlić się przy relikwiach Jana
Pawła II, które otrzymaliśmy od abp. Mokrzyckiego.
9.05.2014 r. chór „Słoneczny Krąg” na zaproszenie ks. prof.
Mirosława Wróbla wystąpił na KUL z koncertem pieśni wielkanocnych i Maryjnych. Miała tam również miejsce promocja
„Biblii Aramejskiej. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju” w tłumaczeniu ks. Wróbla. W spotkaniu wzięli udział: Metropolita
Lubelski ks. abp Stanisław Budzik i bp Mieczysław Cisło, wielu
profesorów, studentów i przyjaciół.
18.05.2014 r. wspólnota Domu Nadziei gościła księdza infułata Grzegorza Pawłowskiego z Izraela oraz ks. prof. Mirosława
Wróbla z KUL. Ksiądz Pawłowski urodzony w niedalekiej Izbicy
opowiadał o swoich przeżyciach z czasów wojny, o uratowaniu
życia przez polskie rodziny, o swoim powołaniu, pracy duszpasterskiej w diecezji lubelskiej i w Ziemi Świętej, która stała się
jego drugą Ojczyzną. Mieszkanki Domu przeczytały wiersze autorstwa ks. Grzegorza, który był wzruszony możliwością czytania
przez osoby niewidome alfabetem Braille’a jego utworów.
21.05.2014 r. odbyła się XV Pielgrzymka Środowiska Pomocy
Społecznej Województwa Lubelskiego do Sanktuarium Świętego
Antoniego w Radecznicy. W tym roku pod opieką księdza kapelana Antoniego Troniny z naszego Domu wyruszyła pięćdzie-
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sięcioosobowa grupa pielgrzymkowa. Liczną gromadę tworzyły
mieszkanki Domu i uczestnicy WTZ oraz przewodnicy. Chór
„Słoneczny Krąg” tradycyjnie uczestniczył w oprawie liturgicznej
Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. Mariana Rojka. Kolejnym
punktem programu był piknik integracyjny połączony z zabawą
taneczną.
13.06.2014 r. w Krasnymstawie miała miejsce uroczystość
upamiętniająca 15. rocznicę beatyfikacji ks. Zygmunta Pisarskiego – kapłana ziemi krasnostawskiej. (Rok 2014 został ogłoszony
Rokiem bł. ks. Zygmunta Pisarskiego). Na uroczystości został
zaproszony nasz Chór „Słoneczny Krąg”, który wystąpił z koncertem pieśni religijnych.
21.06.2014 r. mieliśmy szczególną radość płynącą z podwójnego jubileuszu kapłaństwa naszych księży; ks. Marian Dwornicki
obchodził jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich, natomiast ks.
Antoni Tronina obchodził jubileusz 45-lecia święceń kapłańskich.
Podniosłe wydarzenie zgromadziło wielu znakomitych gości,
wśród których był abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski,
kapłani, rodzina i goście z Lasek. Po Eucharystii wszyscy spotkali się na obiedzie w jadalni. Ksiądz Arcybiskup pozostał jeszcze
w Żułowie na krótki odpoczynek oraz odwiedził chore mieszkanki.
2.08.2014 r. do Kraśniczyna dotarł IV Międzynarodowy Rajd
Motocyklowy „Prymas Tysiąclecia – PAMIĘTAMY. Powstanie
Warszawskie – II wojna światowa” (ok. 20 osób). 3 sierpnia
przed południem motocykliści dotarli do naszego Domu, gdzie
spotkali się z mieszkankami. Po spotkaniu była możliwość przejazdu na motocyklach, na którą zgłosiło się dużo chętnych.
W dniach 9–12.09.2014 r. grupa 48 osób złożona z mieszkanek i przewodników pod opieką duchową ks. Antoniego Troniny uczestniczyła w pielgrzymce do Lichenia i Gniezna. Hasłem
Pielgrzymki było: „Czuwajcie, trwajcie mocni w wierze, bądźcie
mężni i umacniajcie się”.
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13.11.2014 r. w naszym Domu obchodziliśmy Święto Pracowników Pomocy Społecznej. Z tej okazji sprawowana była Msza
święta, a po niej mieszkanki złożyły wszystkim pracownikom
serdeczne życzenia i podziękowania oraz wręczyły upominki.
21.11.2014 r. podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego s. Pia z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha
Wilka odebrała dyplom uznania dla Domu Pomocy Społecznej
w Żułowie „za podejmowanie różnorodnych działań na rzecz
mieszkanek Domu – osób niewidomych i niedowidzących oraz za
profesjonalizm i zaangażowanie w realizację projektów służących
ich aktywizacji i integracji społecznej”.
21.11.2014 r. chór „Słoneczny Krąg” został zaproszony do
wzięcia udziału w koncercie pieśni religijnych na Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Świat głuchoniewidomych
– wyzwania współczesności” zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Zakończenie
Na zakończenie chciałbym podkreślić ważną rolę naszego
laskowskiego Archiwum.
Prowadzono w nim prace, które mają usprawnić obieg dokumentów w poszczególnych placówkach TOnO, oraz przeprowadzono szkolenia w tym zakresie. Ustalono schemat teczki
absolwenta, obowiązujący we wszystkich placówkach OSW.
Gromadzenie i pozyskiwanie dokumentów z poszczególnych placówek następuje systematycznie – dotyczy to Sekretariatu TOnO, Biura Szkolnego i niektórych placówek OSW, Księgowości oraz Działu Lekarskiego.
W dalszym ciągu prowadzono prace nad uporządkowaniem teczek absolwentów. Zostały już uporządkowane teczki
do 2000 r. Dużą pracą było przejęcie i uporządkowanie dokumen-
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tacji psychologicznej z ostatnich 45 lat. Dokumenty te zostały,
zgodnie z zasadą, przyporządkowane do teczek absolwentów.
Przeprowadzono 42 kwerendy. Z zasobów Archiwum korzystali pracownicy TOnO, nasi absolwenci i osoby poszukujące
informacji o Ośrodku i osobach w nim zatrudnionych.
Każdego roku na półki Archiwum dodajemy więc kolejne
„cegiełki pamięci” o tym, co zdarzyło się w minionym roku naszej działalności. Utrwalając to wszystko i archiwizując, również
budujemy Dzieło Matki Czackiej.
Inny obszar działań to promowanie sprawy niewidomych.
Robił to w roku 2014 – powołany do tego Dział Promocji, który
w ramach swoich licznych inicjatyw przyczyniał się do promowania Ośrodka.
Także poprzez uczciwą pracę każdego z nas uczestniczymy
w tym ważnym procesie tworzenia odpowiedniego wizerunku
naszego środowiska. Wówczas najbardziej promujemy Dzieło
Lasek; nie tylko zdobywamy konieczne środki finansowe do zoptymalizowania działań na rzecz osób niewidomych, ale przede
wszystkim przybliżamy ich do świata ludzi widzących, realizując
wspólne dobro, jakim jest wzajemne poszanowanie i uczenie się
umiejętności życia wśród innych i dla innych.
Fotografie do sprawozdania:
A. Magner – nr 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14
J. Śledzińska – nr 6, 9
Archiwum szkoły w Rabce – nr 7

Inne wydarzenia
7.03 Ks. Tomasz Bek poświęcił Pustelnię św. Franciszka
(dawna stróżówka przy południowej bramie Ośrodka na tzw. autobusówce). Pustelnia ma być miejscem,
gdzie osoby odwiedzające Laski będą mogły nabyć
pamiątki, w tym wyroby naszych dzieci z Ośrodka i z
misji. Po uroczystym poświęceniu siostry, pracownicy i wolontariusze, ok. 20 osób, spotkali się na agapie
w Domu św. Elżbiety (Postulat), gdzie serwowana była
indyjska herbata z przyprawami – masala tea – ze słodkim dodatkiem.
10–12.03 W Laskach odbyły się rekolekcje wielkopostne dla
dzieci i młodzieży z Ośrodka. Prowadzili je dla różnych grup wiekowych młodzi ludzie ze wspólnoty
DOM przy kościele ojców jezuitów na Rakowieckiej.
11.03 W Szpitaliku w Laskach zmarła, w wieku 92 lat, Celesta
Zawadzka, Włoszka, która w 1950 r. poślubiła Polaka,
uwolnionego więźnia obozu w Dachau. Zamieszkała
z nim i dwojgiem dzieci w Polsce – najpierw w Łodzi,
potem przez wiele lat w Warszawie. Uczyła języka włoskiego studentów Politechniki, pracowała jako tłumacz
przysięgły. W tym charakterze przetłumaczyła akta ponad dwudziestu procesów beatyfikacyjnych polskich
Sług Bożych. Po śmierci męża mieszkała samotnie,
a pomagał jej zaprzyjaźniony z Laskami p. Marian Grobelny. W styczniu 2015 r., w czasie wypadku – wybuchu gazu w centrum Warszawy przy ul. Noakowskiego
– była jedną z osób poszkodowanych. Wyniesiona ze
zniszczonej kamienicy spędziła prawie trzy miesiące
w szpitalu, skąd została przyjęta do Szpitalika w Laskach, gdzie zmarła. Pogrzeb odbył się w sobotę 14
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marca o godz. 12.00 w Laskach. W koncelebrze uczestniczył zaprzyjaźniony z Laskami ks. Tadeusz Czocharyn oraz proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela
w Warszawie. Mowę pożegnalną wygłosiła Pani Anna
Kowalska, powołując się w niej także na wspomnienia
Iwony Bogackiej-Imparato i Ryszarda Rogali. Oto treść
pożegnania: Żegnamy dziś naszą drogą Panią Celeste,
my – Jej studenci z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, my – Grupa Celeste. Grupa Celeste
powstała zupełnie spontanicznie, tak jak ponad 30 lat
temu powstał „Dzień Pani Celeste”. Wówczas Pani Profesor nie chciała nam zdradzić daty swoich urodzin ani
też imienin, twierdząc, że jest to w czasie wakacji i nikogo wtedy nie ma w Warszawie. Ktoś rzucił więc pomysł,
aby wybrać jeden dzień w roku, który byłby Jej świętem.
Wybraliśmy więc dzień – taki, żeby wszyscy studenci byli
wtedy obecni. Uwaga, proszę państwa: wybraliśmy dzień
11 marca. To był od przeszło trzydziestu lat CELESTE
DAY. Kolejne roczniki studentów wyfruwały z uczelni
w dorosłe życie, Pani Profesor już wiele lat temu przeszła
na emeryturę, a my wciąż gromadziliśmy się wokół Niej
w tym dniu: my, Jej studenci z różnych grup, z różnych
roczników, a nawet z różnych pokoleń. Oczywiście, były
też i inne spotkania z Panią Celeste. Ale 11 marca był
zawsze dniem zajęć nadzwyczajnych lektoratu włoskiego. Zbieraliśmy się więc – Jej dawni studenci, teraz już
architekci, zakochani w języku włoskim i w słońcu Italii
i w niebie, które zawsze jest azzuro, azzuro. Zbieraliśmy
się już coraz starsi, coraz grubsi i siwiejący – oczywiście
głównie po to, żeby wspominać stare dobre czasy – ale
nie tylko. Bywało i sprawdzanie obecności, i czytanie
przygotowanych włoskich czytanek i tłumaczenia. No,
pani Profesor na ogół nie była zadowolona z rezultatów
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i nakazywała nam bardziej się przykładać i pielęgnować
kontakt z językiem. Spotkania te kończyły się zwykle
żywiołowym śpiewaniem włoskich piosenek. Cóż takiego
było w tej drobnej kobiecie, co tak przyciągało do Niej
ludzi? Przez wiele lat uczyła tysiące studentów, a do
każdego podchodziła po matczynemu, z troską, uwagą
i taktem. Miała swoje królestwo na naszym Wydziale,
w ciasnym pokoiku na trzecim piętrze, gdzie zawsze
było tłoczno i gwarnie. W rzeczywistości był to nasz
drugi dom, ulubione miejsce spotkań, bezpieczny azyl
i mała szczęśliwa wysepka. Pani Celeste rozbudziła
w nas pasję, ciekawość i chęć poznania Italii z bliska,
nauczyła nas myśleć in italiano, rozumieć i kochać ten
wspaniały kraj. Co potrafiła zdziałać – nie sposób tutaj
teraz opowiedzieć, to jest materiał na kilka bogatych
życiorysów. Można by wręcz napisać o tym książkę. I my
istotnie napisaliśmy taką książkę, nosi ona tytuł: „Nasza
Pani Celeste”. Są w niej nasze wspomnienia sprzed lat,
zebrane w niewielkim tomiku. Książka powstała 3 lata
temu, z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Pani Profesor i jest wyrazem naszej wielkiej dla niej wdzięczności.
A oto fragment wspomnienia jednego z kolegów: „Pani
Celeste wiedziała, że miłość do języka włoskiego jest
związana z miłością do kultury i sztuki Italii, wiedziała,
że droga do jego nauki i poznania prowadzi przez poznawanie kraju i ludzi i… działała! Z niespożytą energią wymyślała niezliczone konkursy, wystawy, spektakle
teatralne, wieczory piosenek włoskich – wszystko, co
dawało nadzieję przyznania jak największej ilości stypendiów dla studentów lektoratu. Wymuszała je wręcz
od Instytutu Kultury Włoskiej, od Ambasady i w każdy
inny możliwy sposób. – Dołóż jeszcze parę stypendiów
– mówiła do Ambasadora na wielkiej wystawie „Canale
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Grande”. – Zobacz, jak się starają… I wyjeżdżaliśmy!
Nawet w zgrzebnych latach siedemdziesiątych, nawet
w stanie wojennym! Wyśniona borsa di studio była
dla nas oknem na świat, którego już później nikt nie
chciał zamykać. Byliśmy młodzi, wyskoczyliśmy przez
uchylone włoskie okno w inny, nowy świat i pędziliśmy,
pędziliśmy ile tchu w piersiach”. W tym roku, pomimo
ciężkiej choroby Pani Profesor, Dzień Celeste miał się
jednak odbyć. Już byliśmy umówieni, wręcz zaplanowaliśmy grafik odwiedzin, tak, aby każdy mógł powiedzieć
Jej choć kilka słów. Wiemy, że bardzo czekała na ten
dzień. Bóg jednak chciał inaczej. I stało się inaczej. Pani
Profesor! Nasze ostatnie zajęcia nadzwyczajne lettorato
italiano właśnie dobiegają końca. Obecność jest tu dziś
stuprocentowa. Dziękujemy za wielki dar Pani życia.
Dziękujemy za wszystko. Żegnamy Panią – ale przecież
nie żegnamy się na zawsze. Nie mówmy addio – mówmy
arrivederci. To przecież tylko chwila, godzina, parę lat…
uno momento… Myślę, że ci z nas, którzy trafią kiedyś
przed oblicze dobrego Boga, znajdą Panią gdzieś tam,
blisko Niego, na jakimś pięknym, jasnym trzecim piętrze.
12.03 W wigilię drugiej rocznicy wyboru Ojca Świętego
Franciszka w warszawskim kościele Świętego Krzyża,
o godz. 16.00, odbyła się Msza św. koncelebrowana
przez licznych uczestników Konferencji Episkopatu
Polski – pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore. Uczestniczyły w niej
również siostry z Warszawy i Lasek.
15–16.03 Urząd Gminy Izabelin obchodził 20-lecie swego istnienia. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz i instytucji działających na terenie gminy.
W niedzielę o godz. 12.45 odprawiona została Msza
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św., a wieczorem odbył się koncert w Centrum Kultury Izabelin. W poniedziałek, podczas części oficjalnej
uroczystości, wręczono buławę „Izabelińczyka Roku
2014”. Tym razem godność tę otrzymał dr Jerzy Pietrzak, były przewodniczący Rady Gminy (urząd ten
sprawował od utworzenia Rady Gminy aż do roku
2014). Uroczystość uświetnił występ miejscowych artystów. TOnO reprezentował prezes Zarządu Władysław Gołąb oraz przedstawiciele Dzieła Lasek. Warto
podkreślić wielką życzliwość władz Gminy Izabelin dla
Towarzystwa. Pierwszym „Izabelińczykiem Roku”, po
ustanowieniu tej godności, została p. Zofia Morawska,
a następnie dyr. Elżbieta Szczepkowska i prezes Władysław Gołąb. Władzom Gminy składamy życzenia
dalszej owocnej pracy w klimacie rodzinnej życzliwości.
16.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach o godz.
19.30 odbyła się kolejna konferencja ks. rektora Sławomira Szczepaniaka pt. „Największa jest Miłość”.
		Tego samego dnia w Żułowie zmarła w wieku 94 lat –
najstarsza z żyjących tam wychowanek Lasek – Helena
Żak. Pogrzeb odbył się w Żułowie w czwartek 19 marca.
19.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej o godz. 19.30 odbyło się kolejne spotkanie modlitewne „Lectio Divina” pod kierunkiem ks. Jakuba Szcześniaka, z cyklu
„Jonasz – prorok wbrew swojej woli”. Oprócz sióstr
i mieszkańców Ośrodka w spotkaniu uczestniczyła
kilkunastoosobowa grupa z Warszawy.
20.03 O godz. 17.00 odbyła się w Laskach DROGA KRZYŻOWA PO ŚCIEŻKACH OŚRODKA. Stacja I zgromadziła mieszkańców Lasek, siostry i młodzież przed
Domem św. Maksymiliana. Krótkie rozważanie przy-
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gotowali chłopcy z tego Domu, oni też przenieśli na
ramionach duży drewniany krzyż, który przekazali
przy Stacji II, wychowankom Domu św. Teresy. W ten
sposób poprzez kolejne 14 Stacji rozważania podejmowały różne grupy Dzieła TRIUNO. Po zakończeniu
Drogi Krzyżowej i błogosławieństwie przed Kaplicą
uczestnicy mieli możność ucałowania Krzyża.
25–27.03 Odbyły się w Laskach rekolekcje wielkopostne dla
pracowników Ośrodka. Prowadził je ks. dr Andrzej
Rojewski, profesor Seminarium w Płocku (a prywatnie
wujek Matki Radosławy). Wiodącym tematem były
słowa „Zaufałem Twemu Miłosierdziu”.
26–28.03 W kościele św. Marcina odbyły się „Świętomarcińskie
Rekolekcje Wielkopostne”. Prowadził je znany z kilku
ostatnich spotkań w Klubie Inteligencji Katolickiej
ks. Jan Kaczkowski z diecezji gdańskiej, znany jako
duszpasterz chorych, twórca Hospicjum w Pucku pw.
Świętego Ojca Pio, sam od lat ciężko chory na nowotór,
odznaczony nagrodą „Pontifici” – Budowniczemu
Mostów. W czasie trwania rekolekcji ks. Kaczkowski
wyraził pragnienie poznania Lasek, którymi interesował się także ze względu na poważną i pogłębiającą
się u niego dysfunkcję wzroku. W piątek 27 marca
s. Sara towarzyszyła mu w realizacji tego pragnienia,
przewożąc księdza Jana po terenie Ośrodka melexem.
Dłużej ks. Jan zatrzymał się w Domu św. Maksymiliana, gdzie spotkał się z młodzieżą. Na zakończenie
wizyty został zaproszony na obiad w rozmównicy
Domu św. Rafała.
27.03 Dzieci z naszego Przedszkola z s. Julitą, s. Olgą i dwiema wychowawczyniami odwiedziły Gminne Przedszkole w Laskach. Uczestniczyły tam w koncercie muzycznym, który odbywa się dla przedszkolaków raz
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w miesiącu, zwiedzały Przedszkole, a potem zostały zaproszone do dwóch najstarszych grup (pięciolatków),
gdzie prawie przez godzinę bawiły się z rówieśnikami.
27–29.03 Już po raz drugi spotkała się w Laskach grupa członków i osób związanych z Instytutem Tertio Millennio.
Celem Instytutu jest popularyzacja nauczania społecznego Kościoła, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła II.
Rekolekcje dla tej grupy prowadził, jak w roku ubiegłym, o. Maciej Zięba OP.
3.04 W WIELKI PIĄTEK – odwiedził Laski abp kard. Kazimierz Nycz. Po krótkiej modlitwie przed Najświętszym
Sakramentem, w sali Domu św. Franciszka spotkał się
z siostrami, mieszkańcami Lasek i przyjezdnymi gośćmi.
Matka Radosława w imieniu zebranych złożyła życzenia
Kardynałowi, który udzielił wszystkim błogosławieństwa
i odwiedził chore siostry w Domu św. Rafała.
13.04 O godz. 19.30 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyła
się kolejna konferencja ks. rektora Sławomira Szczepaniaka pt. „Miłość jest największa”.
15.04 W wieku 90 lat po długiej chorobie zmarła w swoim
domu rodzinnym w Laskach, związana od dzieciństwa
z Dziełem Lasek Elżbieta z Przewłockich Cielecka.
Pogrzeb odbył się 22 kwietnia o godz. 12.00 w Kaplicy
Matki Bożej Anielskiej i na cmentarzu zakładowym
w Laskach.
16.04 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyło się kolejne,
ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie modlitewne
„Lectio Divina”, pod kierunkiem ks. Jakuba Szcześniaka. Temat: „Jonasz – prorok wbrew swojej woli”.
Oprócz sióstr i grupy pracowników Ośrodka, uczestniczyli w nim także przyjezdni goście z Warszawy.
21–22.04 Kościół św. Marcina w Warszawie i cała wspólnota
świętomarcińska przeżywały nawiedzenie Matki Bożej
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w kopii Cudownego Obrazu. W ciągu dwóch dni i jednej nocy do wspólnej modlitwy, także do uroczystego
Akatystu, włączały się siostry ze wspólnot w Laskach.
Uroczystemu powitaniu przewodniczył biskup pomocniczy Rafał Markowski, a Mszy św. pożegnalnej
ks. bp Bronisław Dembowski.
5.05 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach do
egzaminu dojrzałości przystąpiło sześcioro naszych
tegorocznych abiturientów. Pisemne i ustne egzaminy
z kolejnych przedmiotów trwały, jak we wszystkich
liceach w Polsce, prawie przez cały maj, a ich wyniki
będą znane dopiero za kilka tygodni.
5.05 Uczniowie szkoły w Rabce byli z wizytą w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Rabie Wyżnej. Spotkanie integracyjne zostało przygotowane w ramach obchodów Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Uczniowie obu szkół uczestniczyli w lekcji otwartej pt.
„Poznaj swoją Ojczyznę”. Nasi uczniowie mieli również
możliwość zwiedzić salę poświęconą pamięci św. Jana
Pawła II, gdzie zgromadzone są liczne pamiątki związane ze świętym Patronem.
8.05 W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego
w Warszawie odbyła się uroczystość 70-lecia zakończenia II wojny światowej zorganizowana przez Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w której wzięli udział zasłużeni kombatanci z terenu
całej Polski. Minister Jan Ciechanowski wręczył medale okolicznościowe „Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”.
Medal ten m.in. otrzymał Władysław Gołąb z tytułu
pełnionej funkcji prezesa Zarządu Głównego Związku Ociemniałych Żołnierzy RP. Uroczystość uświetnił
występ artystów Zespołu Wojska Polskiego.
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10.05 W laskowskim Szpitaliku w wieku 93 lat zmarła Zofia
Szwedowska – dobra, serdeczna, pełna ciepła i miłości
do ludzi Mama naszej wieloletniej nauczycielki, p. Elżbiety Szwedowskiej. Pogrzeb, w którym uczestniczyła
liczna delegacja sióstr i nauczycieli z Lasek, odbył się
14 maja w Bobrownikach k. Włocławka.
15.05 W Laskach obchodzono doroczne Święto Ośrodka.
O godz. 8.00 młodzież z wychowawcami, Matka Radosława z Siostrami oraz Księża – spotkali się na cmentarzu przy grobie Matki Elżbiety, gdzie s. Alberta i dyr.
Stanisław Badeński odczytali fragmenty listów Matki
„Do moich dzieci małych i dużych”, a ks. Kazimierz
Olszewski odmówił z zebranymi modlitwę o beatyfikację Matki Elżbiety Czackiej. O godz. 9.00 Mszy
św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej przewodniczył
ks. rektor Sławomir Szczepaniak, a koncelebransami
byli: proboszcz parafii w Laskach ks. Grzegorz Jankowski i kapelan Domu w Rabce ks. Józef Kapcia, który
przyjechał na uroczystości wraz z delegacją z Rabki.
Po Mszy św., w godz. 10.00–11.00, wychowankowie,
pracownicy, mieszkańcy i goście spotkali się w sali
Domu św. Stanisława. Młodzież przedstawiła program
artystyczny w oparciu o pisma Matki Elżbiety, a po
spotkaniu goście zostali zaproszeni do zwiedzania
Ośrodka. Uczniowie z pomocą nauczycieli i wychowawców prezentowali swoje placówki.
18.05 W Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenie sprzed
201 lat, kiedy to w dniu 17.05.1814 r. przyjęto konstytucję, która proklamowała niepodległość Norwegii
jako monarchii konstytucyjnej wolnej od Danii. Gości
przywitał ambasador Karsten Klepsvik. TOnO repre-
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zentował prezes Władysław Gołąb z małżonką. Pan
Ambasador przekazał pozdrowienia dla Lasek. Warto
podkreślić, że kontakty TOnO z Norwegią utrzymywane są już od przeszło trzydziestu lat.
22.05 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, podczas
Mszy św. o godz. 11.00 koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Kazimierza Olszewskiego do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło sześcioro naszych
uczniów i dwie dziewczynki: Doris i Sara, których rodzice wraz z najmłodszą siostrzyczką mieszkają w Laskach niedaleko naszego Ośrodka. Ich tatuś pochodzi
z Kenii – ojczyzny naszej, przebywającej w Laskach,
nowicjuszki – s. Eunice [Junis].
24.05 Do Polski przyleciał z Indii niewidomy absolwent naszego Ośrodka w Bangalore Praveen [Pravin], który
obecnie pracuje w banku, a także – jako wolontariusz –
prowadzi w Jyothi Seva chór młodszych dzieci i naukę
gry na pianinie.
		Od końca kwietnia do 28 maja przebywała w Polsce
Sonam – wychowanka naszego Ośrodka w Bangalore.
Opiekowała się nią p. Anna Borkowska, zaangażowana
w prowadzoną przez siostry FSK „Adopcję Serca”.
27.05 W Domu Przyjaciół w Laskach, o godz. 11.00, a następnie powtórzony o godz. 14.30, odbył się wykład
prof. Marii Ryś z UKSW nt. „Wobec tylu zagrożeń
– jak możemy budować cywilizację życia i miłości”.
Słuchaczami byli wychowawcy oraz siostry.
28.05 Po raz drugi obchodzone było nowo ustanowione
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. W Laskach po pierwszej Mszy św. odprawionej przez ks. rektora Sławomira Szczepaniaka i ks.
Tomasza Beka, Matka oraz prezes TOnO Władysław
Gołąb w imieniu zebranych uczestników liturgii złoży-
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li życzenia i wyrazy wdzięczności za Dar Sakramentu
Kapłaństwa i posługę wszystkich naszych księży. Wiązanki białych róż wręczyły księżom siostry nowicjuszki: s. Hiacyntha i s. Eunice.
30.05 W ostatnią sobotę maja o godz. 15.00 w Kaplicy Matki
Bożej Anielskiej Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Kazimierza Olszewskiego rozpoczęło
się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi. Mszę św. koncelebrowali: ks. Edward
Engelbrecht, ks. Marcin Kowalczyk i o. Eugeniusz Pokrywka OP, który wygłosił okolicznościowe kazanie.
O godz. 16.00 członkowie TOnO, ponad 200 osób,
przeszli do sali w Domu św. Stanisława, gdzie prezes
Władysław Gołąb otworzył zebranie, witając uczestników i zapraszając do przewodniczenia obradom
p. Piotra Grocholskiego, byłego wieloletniego dyrektora Ośrodka. Na wstępie teksty Matki Elżbiety o duchowych podstawach Dzieła, zamieszczone w nowo
wydanej broszurce, przeczytali zaprzyjaźnieni z Laskami artyści: pp. Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis.
W pierwszej, sprawozdawczej części zebrania, sekretarz Zarządu dr Józef Placha odczytał merytoryczne
sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa za
rok 2014, sprawozdanie finansowe wraz z bilansem
i budżetem przedstawił zastępca skarbnika Zarządu –
Paweł Kacprzyk, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawiła s. Anna Maria. Następnie Matka Radosława przedstawiła zebranym aktualny stan personalny i organizacyjny Zgromadzenia FSK. W dyskusji
po odczytaniu sprawozdań padały krytyczne głosy na
temat prowadzonej przez Zarząd polityki restrukturyzacji i konieczności likwidowania nadmiernej liczby
etatów, czyli zwalniania pracowników. Pani Jadwidze
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Szaniawskiej – Przewodniczącej Związku Zawodowego „Solidarność” odpowiadali, wyjaśniając trudne
problemy administracyjno-ekonomiczne członkowie
Zarządu: Paweł Wdówik i Paweł Kacprzyk oraz były
wychowanek Lasek, a obecny współpracownik – Jan
Gawlik, jak również inni nasi byli wychowankowie
i współpracownicy. Po dyskusji i przyjęciu przez Walne Zebranie sprawozdań, uchwalono absolutorium
dla Zarządu i rozpoczęła się druga – wyborcza część
zebrania. Zgodnie ze Statutem TOnO, w tym roku
swoją kolejną trzyletnią kadencję ukończyli: prezes
Władysław Gołąb, prof. Andrzej Sękowski i s. Gabriela, którzy zrezygnowali z możliwości kandydowania na kolejną kadencję. W ostatnich tygodniach
do Zarządu wpłynęło 6 nowych kandydatur, a z sali
zgłoszono następne 4 (wszystkie z rekomendacją osób
zgłaszających). W przeprowadzonych tajnych głosowaniach wybrano s. Jeremię Zych (141 głosów), Włodzimierza Domańskiego (172 głosy) i Beatę Sawicką
(116 głosów). W tajnym głosowaniu wybrano także
na istniejący wacat w Komisji Rewizyjnej Eugeniusza
Wiśniowskiego. Przyjęto także w drodze głosowania
zaproponowany przez Zarząd projekt zmian w Statucie Towarzystwa, który trafi do sądu celem uprawomocnienia. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników wyborów był czas na wolne wnioski i okazja do
wyrażenia podziękowania prezesowi Władysławowi
Gołąbowi za 42 lata pracy (po 14 kadencjach). Przez
aklamację otrzymał on tytuł „Honorowego Prezesa
TOnO”. W imieniu Zarządu Matka zapewniła, że liczy
na dalszą z nim współpracę. Zebranie zakończyło się
ok. godz. 23.00. Nowy Zarząd ukonstytuował się na
swoim pierwszym zebraniu, które odbyło się 1 czerw-
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ca, w poniedziałek, po Mszy św. odprawionej o godz.
13.00 w Domu Rekolekcyjnym. Prezesem TOnO został dr Józef Placha; Pierwszym Zastępcą pozostała
(z urzędu) Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża Matka Radosława Podgórska; Drugim Zastępcą – Leszek Połomski; Sekretarzem – Beata Sawicka; Zastępcą Sekretarza – Lucyna Pilaszek;
Skarbnikiem – Paweł Kacprzyk; Zastępcą Skarbnika s.
Jeremia Zych; Członkowie: s. Alberta Chorążyczewska,
Włodzimierz Domański, Paweł Wdówik.
31.05 W Łomży w wieku 84 lat zmarła Karolina Cwalina,
mama p. Teresy Cwaliny, wieloletniej nauczycielki Lasek, w latach 1993–2005 dyrektorki liceum i technikum. Zmarła, zwana powszechnie „Karolcią”, do końca
życia zachowała radosny uśmiech i ogromną życzliwość dla innych. Należała do wielu grup parafialnych
i stanowiła wsparcie dla wielu księży. Pogrzeb śp. Karoliny Cwaliny odbył się 3 czerwca. W uroczystościach
pogrzebowych wzięła udział kilkunastoosobowa grupa
przedstawicieli Lasek, w tym s. Rut oraz prezes Władysław Gołąb z małżonką, alumni z miejscowego seminarium oraz wielu mieszkańców Łomży. We Mszy św.
koncelebrowanej uczestniczyło siedmiu księży, w tym
ks. prof. Jan Sochoń z UKSW. W gorących słowach żegnali ją przyjaciele duchowni i świeccy. Po uroczystościach pogrzebowych wszyscy zostali zaproszeni przez
rodzinę do jednej z łomżyńskich restauracji. Podczas
pogrzebu śp. Karoliny nie dało się wyczuć smutku
towarzyszącego tego rodzaju uroczystościom. Stanowiło to dla nas nadzieję, że Zmarła poszła do Pana i w
radości oczekuje swojego zmartwychwstania.
2.06 Na nieoddanym jeszcze do użytku fragmencie węzła komunikacyjnego „Opacz” przeprowadzone były
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zajęcia „Doświadczenie autostrady”. Pomysłodawcą
i organizatorem był pan Jan Krynicki – rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
[GDDKiA]. Pan Jan jest tatą jednej z uczennic Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Współtwórcami byli nauczyciele z Lasek, pracownicy GDDKiA,
redaktorzy pisma „Auto Świat” i „Auto Świat TV”
oraz instruktorzy z „Akademii Bezpiecznego Człowieka”. W zajęciach wzięło udział ponad 70 uczniów
ze wszystkich placówek. Celem zajęć było przybliżenie
dzieciom i młodzieży budowy dróg szybkiego ruchu,
zwrócenie uwagi na elementy, które można dotknąć,
zmierzyć, usłyszeć. Przedstawiono zasady bezpiecznej jazdy, m.in.: prawidłowe zapięcie pasów, co zrobić
w momencie wypadku. Uczestnicy oglądali modele
najnowszych samochodów: Audi A6, elektryczne Audi
A3, pikapa VW Amarok, Audi TT roadstera i sportowe Audi RS3. Najwięcej emocji i przeżyć wzbudziły
przejazdy Audi RS3 (kierowca tego samochodu przyspieszał w ciągu kilku sekund do prędkości 140 km/h).
Uczniowie mieli możliwość posłuchać aut jadących
z różnymi prędkościami.

„Doświadczenie autostrady”

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

